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Fortuna liga 2019/2020
6. kolo 

Sobota, 24. 8. 2019, 19:00 h

Br
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RUZAGÓL c. 211ˇ 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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Jozef Pavlík (hlavný	rozhodca,	Bratislava), Ján Pozor (1.	asistent	rozhodcu,	Bratislava), Rastislav 
Žákech  (2.	asistent	rozhodcu,	Bánovce	nad	Bebravou), Bystrík Nemček (4.	rozhodca,	Dolný	Kubín), 

Miroslav Bóc (delegát	SFZ,	Bratislava),	Ján Špivák (pozorovateľ	rozhodcov,	Michalovce)

MFK Ružomberok FC Spartak Trnava
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ri 	 26	 Petr	Bolek	(Česko)

	 31	 Dobrivoj	Rusov
	 40	 Peter	Urminský
	 71	 Dominik	Takáč

	 2	 Matúš	Turňa
	 3	 Bogdan	Mitrea	(Rumunsko)
	 5	 Marko	Marinković	(Srbsko)
 17 Jozef Menich
	 20	 Joao	Diogo	(Portugalsko)
	 23	 Gergely	Tumma
 29 Ivan Mesík
	 44	 Timotej	Záhumenský

 4 Alexander Horvát
	 6	 Martin	Gamboš
	 7	 Filip	Oršula
 8 Erik Grendel
	 10	 Filip	Dangubić	(Chorvátsko)
	 12	 Marko	Tešija	(Chorvátsko)
 13 Matej Jakúbek
 21 Kristián Mihálek
	 27	 Emir	Halilović	(Bosna	a	Hercegovina)
	 36	 Lucas	Lovat	(Brazília)

	 11	 Kubilay	Yilmaz	(Rakúsko)
	 22	 Marko	Kelemen
	 24	 Alex	Sobczyk	(Rakúsko)
	 33	 Rafael	Tavares	(Brazília)
	 99	 Gino	van	Kessel	(Holandsko,	Curacao)

	 	 Ricardo	Chéu,	Nuno	Barbosa
	 	 Pavel	Kamesch,	Dávid	Moravec
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Predstavujeme súpera – FC SPARTAK TRNAVA

Za historický medzník futbalu v Trnave je považovaný 30. máj 1923, keď sa zlúčili ŠK Čechie 
a ČsŠK do klubu TŠS Trnava. Po roku sa TŠS zlúčil s ŠK Trnava, od ktorého prevzal aj názov.  
V roku 1925 vznikol v Trnave druhý klub ŠK Rapid Trnava, rival ŠK. V roku 1939 došlo k spoje-
niu 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 Čes-
koslovenského pohára a šesťkrát uspel aj vo finále Slovenského pohára. V roku 1998 zvíťazil 
v Slovenskom Superpohári. V roku 1967 sa Spartak stal 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 naj-
vyššej súťaži odohral všetky ročníky – okrem sezóny 2001/02, ktorú strávil v 2. najvyššej súťaži.

Spartak dosiahol ďalšie významné úspechy aj v predchádzajúcich dvoch ročníkoch. V pred-
minulej sezóne 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 postúpil 
do skupinovej fázy súťaže. V skupine si Trnava zmerala sily s klubmi RSC Anderlecht, Fenerba-
hce SK a GNK Dinamo Záhreb, pričom dvakrát zvíťazila, raz remizovala, trikrát prehrala a so 
ziskom siedmich bodov obsadila vo svojej skupine konečné tretie miesto.

V minulom ročníku sa Spartak vo Fortuna lige umiestnil na siedmej pozícii. Navyše, počas 
sezóny, ako aj po jej skončení, nastali výrazné zmeny v štruktúrach tradičného klubu. Trnava ale 
vyhrala Slovnaft Cup a opäť sa predstavila v pohárovej Európe. V prvom predkole sa jej do cesty 
postavil FK Radnik Bijeljina z Bosny a Hercegoviny. Spartak síce vonku prehral 0:2, no v domá-
cej odvete zvíťazil 2:0, uspel v následných pokutových kopoch a tešil sa z postupu do druhého 
predkola, v ktorom narazil na bulharský PFC Lokomotiv Plovdiv. Aj tentokrát Trnavčania začínali 
u súpera a opäť prehrali 0:2. Znova sa však takmer zopakovala aj úspešná odveta. Napriek 
tomu, že Spartak hral od 35. minúty bez vylúčeného Záhumenského, podarilo sa mu streliť tri 
góly a bol veľmi blízko postupu. Napokon ale hostia znížili na konečných 3:1. Aj keď Trnava po 
bojovnom výkone zvíťazila, inkasovaný gól na vlastnom trávniku ju pri rovnosti bodov a skóre  
z dvojzápasu pripravil o možnosť postupu.

S Daliborom Takáčom sa vraciame k domácemu zápasu so Žilinou

Ružomberok v sobotnom domácom zápase štvrtého kola Fortuna ligy prehral so Žilinou 2:3. 
Po stretnutí predstúpil pred prítomných novinárov autor prvého ružomberského gólu Dalibor 
Takáč.

Domáci celok po prvom polčase rozhodne nemal dôvod na spokojnosť, keďže prehrával po 
góloch Branislava Sluku, Jána Bernáta a Róberta Boženíka 0:3. V úvodnom dejstve mali šance aj 
Liptáci, ale zaujímavo sa krútiaci center Dalibora Takáča z rohového kopu nenachytal Dominika 
Holeca a hlavička Martina Regáliho smerovala tesne nad. 



„Chceli sme na nich vybehnúť, ale z troch brejkov sme dostali tri góly. V šatni sme si povedali, 
že to tak nemôže byť, a vyšli sme na nich. Dali sme jeden gól, druhý gól, potom prišla červená 
karta. Škoda, že sa nám nepodarilo aspoň vyrovnať,“ povedal ružomberský stredopoliar.

Do druhého dejstva nastúpili Liptáci ako vymenení. V 54. minúte skóroval Dalibor Takáč, po 
štyroch minútach sa presadil Tihomir Kostadinov a v 60. minúte videl po druhej žltej karte záko-
nite aj kartu červenej farby hráč hostí Filip Kaša. Ruža svojho súpera zatlačila na jeho polovicu a 
vytvárala si ďalšie príležitosti. Na druhej strane Žilina zvládala defenzívu a pohrozila nebezpeč-
nými protiútokmi, pri ktorých Ivan Krajčírik dvakrát vychytal Róberta Boženíka a Ivan Santiago 
Diaz z dorážky prestrelil odkrytú bránu. V závere si cestu medzi žrde nenašli hlavičky Ondřeja 
Novotného a Tomáša Bobčeka.

Ružomberčania síce už vytúžený tretí gól nestrelili a prehrali 2:3, za výkon v druhom polčase si 
však od prítomných divákov vyslúžili potlesk. Aké boli pokyny v kabíne po nezvládnutých prvých 
štyridsiatich piatich minútach zápasu? 

„V kabíne sme si povedali, že to musíme chytiť za iný koniec povrazu a makať. Prvý polčas bol 
zlý, bez súbojov,“ prezradil Dalibor Takáč a ďalej doplnil: „Normálne sme si povedali ako chlap 
s chlapom, že máme k tomu pristúpiť inak. Takéto zápasy rozhoduje hlava a srdce a v druhom 
polčase sme to ukázali.“

MFK Ružomberok – MŠK Žilina 2:3 (0:3)
Góly: 54. Takáč, 58. Kostadinov – 3. Sluka, 27. Bernát, 40. Boženík  
ŽK: 14. Kostadinov, 72. Takáč – 14. Kaša  ČK: 60. Kaša (po druhej žltej)
Rozhodovali: Kráľovič – Weiss, Poláček  Diváci: 1654
MFK Ružomberok: Krajčírik – Čurma, Maslo, Jonec (46. Brenkus), Madleňák 
(81. T. Bobček) – Qose, Twardzik – Kostadinov, Takáč (75. Novotný), Regáli – Gerec
MŠK Žilina: Holec – Tomič, Kaša, Králik, Sluka – Káčer, Pečovský (64. Diaz), 
Bernát (62. Minárik) – Jánošík (78. Kiwior), Boženík, Demiri

Dalibor Takáč strieľa gól na 1:3.                 Foto: Rudolf Maškurica
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Slovnaft Cup: Ružomberok postúpil cez Švošov

V stredu 14. augusta 2019 vstúpil Ružomberok do nového ročníka Slovnaft Cupu. V druhom 
kole sa predstavil na pôde Švošova účinkujúceho v 5. lige.

V súboji okresných súperov mali úvodnú veľkú šancu domáci hráči, ale Ružu podržala žrď.  
V 19. minúte sa pred bránou najlepšie zorientoval Ondřej Novotný a otvoril skóre – 0:1. Po 
pätnástich minútach Rastislav Kružliak krížnou strelou zvýšil náskok hostí – 0:2. Dve minúty pred 
koncom riadnej hracej doby sa zapísal do streleckej listiny aj Matúš Kmeť – 0:3.

V 54. minúte skóroval Filip Hašek – 0:4. O dvadsaťšesť minút pridal svoj druhý gól v stretnutí 
Ondřej Novotný – 0:5 a v 84. minúte striedajúci Viktor Jedinák uzavrel skóre na konečných 
0:6. Ružomberok po výhre 6:0 postúpil do tretieho kola Slovnaft Cupu, v ktorom si zmeria sily s 
Martinom.

Na štadión v Švošove zavítala pekná návšteva 1470 divákov. Ďakujeme za podporu všetkým 
našim fanúšikom, špeciálne skupine, ktorá zorganizovala výjazd na raftoch!

OŠK Švošov – MFK Ružomberok 0:6 (0:3)
Góly: 19. a 80. Novotný, 34. R. Kružliak, 43. Kmeť, 54. Hašek, 84. V. Jedinák
ŽK: 43. Žiara - 64. Madleňák  Rozhodovali: Chmura - Tomčík, Poracký  Diváci: 1470
OŠK Švošov: Pažitka - Marcoň (71. Kajan), M. Žiara, L. Drdák, T. Drdák (32. D. Lacko), 
M. Gerec, T. Lacko, S. Lacko, J. Roštek, Dauda (57. Žiara), S. Žiara
MFK Ružomberok: Krajčírik - Kmeť, Mário Mrva, Madleňák, Jonec, R. Kružliak, 
Novotný, Hašek, Zsigmund, Brenkus (72. V. Jedinák), Kojnok

Ondřej Novotný oslávil svoj prvý gól za Ružomberok v súťažnom zápase, ako sa patrí. V pohárovom súboji napokon 
skóroval dvakrát a raz sa zapísal do streleckej listiny aj v následnom ligovom stretnutí so Senicou.  Foto: Rudolf Maškurica



Ruža dotiahla dvojgólovú stratu a remizovala v Senici

V sobotu 17. augusta 2019 odohral Ružomberok zápas piateho kola Fortuna ligy s domácou 
Senicou. Ako prví pohrozili Liptáci, lenže krížnu strelu z 3. minúty vyrazil Taborda. V 19. minúte 
Castaneda dostal peknú prihrávku za obranu a bez problémov otvoril skóre – 1:0. O sedem mi-
nút zahrával El Moudane priamy kop. Jeho center Krajčírik neskrotil a pred dorážajúcimi hráčmi 
odkopol loptu do bezpečia Qose. V 31. minúte získala Senica pokutový kop. Loptu si na biely 
bod postavil Castaneda. Krajčírik vyrazil jeho prvú strelu, no Castaneda z dorážky zvýšil na 
2:0. Po štyroch minútach Brenkus našiel centrom z priameho kopu Mojžiša, ktorý hlavičkoval 
nad. V 43. minúte domáci vyzvali k zakončeniu peknou prihrávkou Totku, ktorého v poslednej 
chvíli pred Krajčírikom odzbrojil Twardzik. Na konci prvého polčasu bol v šestnástke faulovaný 
Kostadinov a nariadený pokutový kop premenil Twardzik – 2:1.

Ruža, povzbudená kontaktným gólom, vstúpila do druhého dejstva so snahou o vyrovnanie.  
V 50. minúte Takáč našiel centrom z priameho kopu pri vzdialenejšej žrdi Twardzika, no ten hla-
vičkoval mimo brány. Po troch minútach tiesnený Novotný pálil z uhla, ale Taborda vyrazil jeho 
strelu. V 65. minúte poslal Mojžiš loptu pred bránu, kam si nabehol Novotný a v sklze prekonal 
brankára – 2:2. Po štyroch minútach Senica pohrozila nebezpečným centrom, ktorý si napokon 
nenašiel cestu medzi žrde. V 85. minúte Baumgartner odcentroval pred ružomberskú bránu a 
tiesnený Sulley v dobrej pozícii hlavičkoval mimo brány. Krátko na to obranca zblokoval ďalšiu 
Sulleyovu strelu na roh. V nervóznom závere najskôr videl červenú kartu domáci tréner Michal 
Ščasný a o chvíľu po druhej žltej aj senický futbalista Roberto Dias. Na výsledku sa už nič nezme-
nilo a Ružomberok remizoval na Záhorí 2:2.

FK Senica – MFK Ružomberok 2:2 (2:1)
Góly: 19. a 31. Castaneda – 45.+2 Twardzik (z 11m), 65. Novotný
ŽK: 49. Krč, 59. Dias, 75. Baumgartner – 29. Krajčirík, 40. Takáč, 45+3. Qose
ČK: 90. Dias (po druhej žltej)  Rozhodovali: Marhefka – Ferenc, Hrmo  Diváci: 514
FK Senica: Taborda – Krč, Didiba, Dias, Klapan – El Moudane, Totka (90+2. Košút) 
– Addo, Yenne (71. Baumgartner), Ramirez (71. Sulley) – Castaneda
MFK Ružomberok: Krajčírik – Čurma, Maslo, Twardzik, Mojžiš – Qose (46. Novotný), 
Brenkus (83. F. Hašek) – Kostadinov, Takáč, Regáli – Gerec

Béčko po prehre s Dubnicou priviezlo tri body z Petržalky

Počas posledných dvoch víkendov odohralo ružomberské B mužstvo v 2. lige dva zápasy.
Najskôr doma privítalo Dubnicu a následne cestovalo do Petržalky.

Ružomberčania nemali v nedeľu 11. augusta 2019 dobrý vstup do domáceho súboja štvrtého 
kola druhej najvyššej súťaže, keď už v 3. minúte prehrávali gólom Martina Janca. O sedem minút 
však strelou spoza šestnástky vyrovnal Michal Dopater na 1:1. V 33. minúte vyslal Matej Vaculík 
peknú strelu do horného rohu domácej brány a z vedenia sa opäť tešili hostia. Ich náskok navyše 
o sedem minút neskôr zvýšil šikovne zrealizovaným priamym kopom Marek Václav. Minútu pred 
koncom úvodného dejstva sa ružomberská rezerva vrátila do stretnutia, keď bol v šestnástke 
faulovaný Michal Dopater a nariadený pokutový kop premenil Mário Almaský. Posledné slovo 
mala ale Dubnica. V 54. minúte skóroval Maroš Čurik a Liptáci doma podľahli zatiaľ stopercent-
nému súperovi 2:4.
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V nedeľu 18. augusta 2019 cestovala naša rezerva do Petržalky. V úvodnej polhodine boli 
nebezpečnejší domáci hráči, ale ružomberská defenzíva na čele s brankárom Jakubom Červe-
ňom všetko zvládla. V 37. minúte udreli hostia, keď po rýchlom protiútoku skóroval Michal Dopa-
ter. Na konci polčasu navyše strelil vlastný gól Peter Sopúch a ružomberské Béčko vyhrávalo už 
o dva góly. V 65. minúte dostal v šestnástke prihrávku Timotej Múdry a zvýšil náskok na rozdiel 
troch presných zásahov. Liptáci mali následne viaceré šance na ďalšie zveľadenie skóre, no 
štvrtý gól už nepridali. Petržalka napokon ešte zdramatizovala záver, keď Ladislav Almási znížil 
na 1:3. Následnú domácu snahu už Ruža ustála a vybojovala tri body za výhru 3:1.

Pred zápasom s Dubnicou.               Foto: Rudolf Maškurica

Tím MFK Ružomberok B doteraz získal deväť bodov 
a v tabuľke 2. ligy mu patrí priebežné šieste miesto. 
Našu rezervu môžete prísť povzbudiť už zajtra, v 
nedeľu 25. augusta 2019 o 10:30, keď na ružom-
berskom štadióne privíta Trebišov. Otvorená bude 
východná tribúna. Vstupné na zápas je v základnej 
cene 3 eurá a pre dôchodcov a študentov s platným 
preukazom ISIC 2 eurá. Voľný vstup majú deti do 10 
rokov v sprievode osoby so zakúpenou vstupenkou 
resp. permanentkou, držitelia preukazu ZŤP a Janské-
ho plakety (striebornej, zlatej a diamantovej), mamičky 
s kočíkmi (do bezbariérového sektoru pri východnej 
tribúne), členovia OZ Ružomberčan s členskou kartou 
a držitelia permanentných vstupeniek na domáce zá-
pasy Fortuna ligy. Návštevníci štadióna s nárokom na 
bezplatný vstup si taktiež musia v pokladni vyzdvihnúť 
vstupenku v nulovej hodnote, nakoľko všetky miesta 
sú na sedenie. Držitelia permanentných vstupeniek na 
západnú tribúnu dostanú nulový lístok pri turniketoch 
východnej tribúny. Pokladne sú otvorené vždy hodinu 
pred začiatkom stretnutia.

Michal Dopater je po piatich kolách s tromi 
presnými zásahmi najlepším strelcom ružomber- 
ského B mužstva. Skóroval v súbojoch s Liptov-
ským Mikulášom, Dubnicou a Petržalkou.   
Foto: Stanislav Kmeť



Najbližší domáci zápas: 8. kolo Fortuna ligy, 14. 9. 2019 o 19:00 
MFK Ružomberok – ŠKF iClinic Sereď

1.	 ŠK	Slovan	Bratislava	 5	 5	 0	 0	 17:1	 15
2.	 MŠK	Žilina		 5	 5	 0	 0	 15:5	 15
3.	 FC	DAC	1904	Dunajská	Streda		 5	 2	 1	 2	 10:8	 7
4.	 FC	Spartak	Trnava	 5	 2	 1	 2	 9:8	 7
5.	 AS	Trenčín	 5	 2	 1	 2	 7:8	 7
6. FC	ViOn	Zlaté	Moravce	-	Vráble 5 2 1 2 3:6 7
7.	 ŠKF	iClinic	Sereď	 5	 2	 0	 3	 7:11	 6
8. MFK Ružomberok 5 1 2 2 6:7 5
9.	 FK	Pohronie	 5	 1	 2	 2	 5:10	 5
10.	 MFK	Zemplín	Michalovce	 5	 1	 1	 3	 4:8	 4	
11.	 FK	Senica	 5	 1	 1	 3	 6:11	 4
12.	 FC	Nitra	 5	 1	 0	 4	 3:9	 3

Tabuľka Fortuna ligy po 5. kole

Aj vaše dieťa môže hrať za Ružu!

Chce vaše dieťa hrať futbal za Ružomberok? V tom prípade nemáte nad čím váhať! V stredu 
11. septembra 2019 o 17:00 v telocvični na ZŠ Klačno budú mať prvý tréning naše najmladšie 
nádeje a na tréningu radi privítame aj vaše dieťa! Pre chlapcov narodených v rokoch 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013 a 2014 je v prípade záujmu kontaktnou osobou šéftréner prípraviek 
Róbert Hazucha na telefónnom čísle 0917 280 850 a pre dievčatá narodené v roku 2005 a 
mladšie tréner Oto Omasta na telefónnom čísle 0904 648 512. Všetkých záujemcov a záujem-
kyne prosíme kontaktovať trénerov pred prvým tréningom. 

Prácu s ružomberskou mládežou a jej úspechy môžete sledovať aj na sociálnych sieťach Fa-
cebook a Twitter prostredníctvom hashtagu #HRAJZARUZU. Možno aj vaše dieťa bude jedného 
dňa obliekať dres ružomberského A tímu, prípadne reprezentovať Slovensko!

 Por. Team    Zápasy    Výhry    Remízy     Prehry     Skóre     Body



STOP  
RASIZMU!


