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Fortuna liga 2019/2020
8. kolo 

Sobota, 14. 9. 2019, 19:00 h

Br
an

ká
ri

RUZAGÓL c. 212ˇ 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,	Albánsko)
	 8	 Dalibor	Takáč
 9 Martin Regáli
 11 Matej Kochan
	 20	 Tihomir	Kostadinov	(Sev.	Macedónsko)
	 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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Boris Marhefka (hlavný	rozhodca,	Banská	Bystrica),	Peter Kováč (1.	asistent	rozhodcu,	Nové	Zámky), 
Martin Borsányi  (2.	asistent	rozhodcu,	Senec),	Bystrík Nemček (4.	rozhodca,	Dolný	Kubín),	

Štefan Korman (delegát	SFZ,	Nitra), Ladislav Gádoši (pozorovateľ	rozhodcov,	Trnava)

MFK Ružomberok ŠKF Sereď
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ri 	 1	 Dejan	Iliev	(Severné	Macedónsko)

	 28	 Roman	Hodál
 33 Pavol Penksa

	 3	 Nikola	Unković	(Srbsko)
	 4	 Tomáš	Hučko
	 5	 Martin	Mečiar
	 17	 Kristián	Lukačik
	 21	 Tidiane	Djiby	Ba	(Senegal)
	 96	 Martin	Slaninka

	 7	 Aldo	Omar	Baez	(Argentína)
	 9	 Roko	Jureškin	(Chorvátsko)
	 10	 Cléber	Nascimento	da	Silva	(Brazília)
	 12	 Matej	Loduha
	 13	 Filip	Pankarićan	(Srbsko)
	 18	 Bankole	Olawale	Adekuoroye	(Nigéria)
 19 Denis Ventúra
 22 Alex Iván

	 11	 Ľubomír	Ulrich
	 14	 Adam	Morong
	 25	 Dino	Špehar	(Chorvátsko)

	 	 Slavche	Vojneski
	 	 Bobi	Stojkoski
  Roland Praj
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Predstavujeme súpera – ŠKF ICLINIC SEREĎ

História futbalového klubu v Seredi sa začala písať 28. júna 1914, keď bol založený Sereď- 
ský športový klub, ktorý bol po niekoľkých rokoch premenovaný na TJ Slavoj Sereď. 

Od sezóny 1981/82 pôsobil v 2. slovenskej národnej futbalovej lige. Účastníkom tejto súťaže 
bol až do jej zániku v roku 1993. 

Klub následne účinkoval v tretej, štvrtej aj piatej lige. V ročníku 2013/14 postúpil do druhej 
najvyššej súťaže, kde sa v predminulej sezóne postaral o príjemné prekvapenie, keď obsadil 
prvú priečku a postúpil do Fortuna ligy.

Po zaslúženom postupe medzi elitu nasledovalo neľahké rozhodovanie, či Sereď využije mož-
nosť hrať najvyššiu súťaž. V klube museli nastať viaceré zmeny. Výraznú rekonštrukciu bude 
potrebovať aj štadión a z toho dôvodu sa Sereď ešte stále nemôže spoľahnúť na domáce pro-
stredie. 

Napriek všetkému sa klub rozhodol pre štart vo Fortuna lige a svoj prvý súboj v nej odohral 
práve na našom štadióne. Duel sa skončil remízou 0:0 a v ďalšom jesennom zápase základnej 
časti sme v Nitre podľahli nováčikovi1:3. 

Ružomberok si s týmto súperom zmeral sily aj v nadstavbe, pričom von aj doma vyhral zhodne 
1:0. Sereď sa v premiérovej sezóne umiestnila v najvyššej súťaži na šiestej pozícii, čo bol na 
nováčika sympatický výkon.

Dres Serede obliekajú viacerí futbalisti, ktorých si môžete pamätať z pôsobenia v centre 
dolného Liptova – brankár Pavol Penksa, obrancovia Martin Mečiar a Kristián Lukačik, ktorý  
v minulosti hral za mládežnícke tímy nášho klubu.

Adam Brenkus: „Verím, že to čo najskôr prelomíme“

V domácom zápase šiesteho kola Fortuna ligy Ružomberok prehral so Spartakom Trnava 
0:1. Po stretnutí sa s nami podelil o svoje pocity stredopoliar Adam Brenkus.

Ružomberčania v posledných dueloch stratili body najmä kvôli prvým polčasom. Do súboja 
s Trnavou vstúpili aktívnejšie. Priamy kop Jána Masla a ani strela Dalibora Takáča po peknom 
sóle Adama Brenkusa však gól nepriniesli. Postupom času čoraz viac hrozili aj hostia a v 40. 
minúte sa ujali vedenia, keď Bogdan Mitrea premenil pokutový kop. 

„Musím povedať, že teraz sme už aj prvý polčas boli lepšie mužstvo, ale bohužiaľ penalta.  
K tej sa vyjadrovať nebudem, to už posúdil rozhodca, ale nič sa nedá robiť. Ideme ďalej,“ po-
vedal hráč obliekajúci dres s číslom 29.

Aj tentokrát boli Liptáci aktívnejší smerom dopredu najmä po zmene strán. Čo odznelo v šatni 
cez polčasovú prestávku? 

„Povedali sme si, aby sme pokračovali v tom, čo hráme, a aby sme to postupne gradovali. 
Myslím, že sa to podarilo. Bohužiaľ nemohli sme streliť gól a bez gólu sa nevyhráva,“ prezradil 
Adam Brenkus.

V druhom dejstve poslal spovedaný futbalista center z priameho kopu na hlavu Twardzika, 
ktorý upratal loptu do siete, lenže gól neplatil pre ofsajd. Následne v dobrých príležitostiach 
minuli bránu Martin Regáli, Ondřej Novotný, Ján Maslo a Tomáš Bobček. Keďže všetky sľubné 
šance zostali nevyužité, Ruža prehrala 0:1. 

„Dáme hlavy hore a pôjdeme ďalej od zápasu k zápasu. Veríme, že to príde a dúfame, že čo 
najskôr,“ zaželal sebe aj mužstvu 20-ročný stredopoliar.



MFK Ružomberok – FC Spartak Trnava 0:1 (0:1)
Gól: 40. Mitrea (z 11m)  
ŽK: 39. Twardzik, 85. Novotný – 16. Mesík, 65. Mitrea, 75. Sobczyk, 85. Rusov
Rozhodovali: Pavlík – Pozor, Žákech  Diváci: 1982
MFK Ružomberok: Krajčírik – Čurma (83. T. Bobček), J. Maslo, Twardzik, 
Mojžiš – Takáč – Kostadinov, Qose (74. Gerec), Brenkus, Regáli – Novotný
FC Spartak Trnava: Rusov – Diogo, Mesík, Mitrea, Lovat – Dangubič (73. Gamboš), 
Tesija, Halilovič, Tavares (80. Oršula) – Sobczyk, Ku. Yilmaz (69. Mihálek)

Ružomberok prehral v Zlatých Moravciach

V sobotu 31. augusta 2019 odohral Ružomberok zápas siedmeho kola Fortuna ligy s domáci-
mi Zlatými Moravcami.

Úvod duelu patril domácim hráčom, ktorí hneď na začiatku zahrávali dva rohové kopy. Ďubek 
v oboch prípadoch poslal center k bližšej žrdi a po druhom rohu hlavičkoval Asanović mimo brá-
ny. V 10. minúte Brenkus vystrelil z ťažkého uhla, lenže minul vzdialenejšiu žrď. Po troch minútach 
našiel Kovaľ prihrávkou z ľavej strany Brašeňa, ktorý najskôr trafil obrancu, no dorážku už umiest-
nil presne k žrdi – 1:0. V 22. minúte Regáli prihral pred bránu Novotnému. Strelu tiesneného ru-
žomberského útočníka chytil Pindroch. Po šiestich minútach zahrával Ďubek rohový kop. Center sa 
napokon dostal až pred vzdialenejšiu žrď, kde však domáci futbalista minul bránu. V 32. minúte 
namieril Brenkus z priameho kopu k bližšej žrdi, ale Pindroch zneškodnil jeho strelu. V 34. minúte 
si Sloboda nabehol na center z ľavej strany a od bližšej žrde poslal loptu do siete – 2:0. Krátko 
na to išiel Kovaľ sám na bránu, lenže tesne minul. V 39. minúte aktívny Kovaľ nebezpečne vystrelil 

Adam Brenkus v zápase so Spartakom Trnava.              Foto: Rudolf Maškurica
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spoza šestnástky a jeho strelu zblokoval obranca na roh. Po štyroch minútach zvýšil Švec na 3:0. 
V závere úvodného dejstva mal po Ďubekovom centri šancu Jarović, lenže hlavou tesne minul.

Do druhého dejstva nastúpili Ružomberčania s dvomi zmenami, keď prišli do hry Mário Almas-
ký a Štefan Gerec. Prvý menovaný v 47. minúte poslal center na Novotného, ten však hlavičkoval 
nad brvno. O osem minút neskôr Ďubek výborne zatočil loptu z priameho kopu – 4:0. V 57. 
minúte mohol po prihrávke od Kostadinova gólovo odpovedať Novotný, lenže spoza šestnástky 
vypálil tesne vedľa. Po deviatich minútach bol Kostadinov faulovaný v šestnástke a Twardzik pre-
menil následný pokutový kop – 4:1. V 72. minúte Novotný strieľal z otočky, ale jeho zakončenie 
zblokoval obranca. Krátko na to Qose prihral dozadu na Twardzika, lenže ten pálil nad. V 74. 
minúte opäť strieľal aktívny Twardzik, no spoza šestnástky mieril nepresne. Po minúte na druhej 
strane Ďubek nebezpečne vypálil spoza pokutového územia a strelu chytil Krajčírik. V 76. minúte 
Gerec peknou strelou z vnútra veľkého vápna znížil na 4:2. Už po chvíli boli hostia blízko ku 
kontaktnému gólu, lenže Pindroch v poslednej chvíli skrotil Takáčovu strelu pred nabiehajúcim 
Almaským. V 80. minúte na druhej strane Ďubek spoza šestnástky tesne minul vzdialenejšiu žrď. 
Po piatich minútach domáci gólman na dvakrát zneškodnil strelu Takáča z hranice pokutového 
územia. V 86. minúte sa dostal Jarović do veľkej šance, ale Krajčírik zachytil jeho lob. V samom 
závere nadstaveného času mal ešte veľkú šancu Kostadinov, lenže hlavou minul a Ružomberok 
prehral v Zlatých Moravciach 2:4.

FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble – MFK Ružomberok 4:2 (3:0)
Góly: 13. Brašeň, 34. Sloboda, 43. Švec, 55. Ďubek – 66. Twardzik (z 11m), 76. Gerec
ŽK: 14. Sloboda, 30. Ďubek  Rozhodovali: Ziemba – Hrčka, Hrmo  Diváci: 1970
FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble: Pindroch – Čögley, Tóth (76. Pintér), Asanović, Brašeň 
– Švec (75. Orávik), Sloboda, Duga (81. Richtárech), Koval – Ďubek – Jarović
MFK Ružomberok: Krajčírik – Čurma, J. Maslo, Twardzik, Mojžiš – Takáč – Kostadinov, 
Qose, Brenkus (46. Gerec), Regáli (46. Mário Almaský) – Novotný (80. T. Bobček)

Naši hráči pred zápasom v Zlatých Moravciach.                         Foto: Jozef Bedej



Víťazstvo a dve prehry B mužstva

Počas posledných troch víkendov odohralo ružomberské B mužstvo v 2. lige tri zápasy. Naj-
skôr doma privítalo Trebišov, následne cestovalo do Dubnice a naposledy si doma zmeralo sily 
so žilinskou rezervou.

V domácom súboji s Trebišovom síce Ružomberčania od úvodu diktovali tempo, no súper im 
v prvom polčase statočne vzdoroval. V 51. minúte Tomáš Bobček vysunul Michala Dopatera, 
ktorý sa sám pred brankárom nemýlil a otvoril skóre. V ďalšom priebehu sa domáci snažili zvýšiť 
svoj náskok a postupom času sa k čoraz väčším šanciam dostávali aj hostia. V 83. minúte Mário 
Almaský peknou krížnou strelou zvýšil ružomberský náskok. Po dvoch minútach síce striedajúci 
Róbert Jano upratal center z rohového kopu do siete a vrátil Trebišov do zápasu, no naše muž-
stvo si už nenechalo zobrať tri body a vyhralo 2:1.

Po domácom víťazstve nad Trebišovom 
čakala ružomberské Béčko cesta na východ 
Slovenska, kde si naši hráči zmerali sily  
s Bardejovom. V úvode mali častejšie loptu 
na svojich kopačkách hostia, ale domáci ich 
nepúšťali do výraznejších šancí. Postupom 
času bol smerom dopredu čoraz viac nebez-
pečný Bardejov a v 38. minúte ho poslal do 
vedenia Adrián Leško – 1:0. Sedem minút 
po hodine hry sa zapísal do streleckej listiny 
Dávid Berežný a naše Béčko prehralo na 
východe Slovenska 0:2.

V zatiaľ poslednom zápase naše B muž-
stvo doma privítalo rezervu Žiliny. Súpera 
poslal v 12. minúte do vedenia Filip Balaj 
a po osemnástich minútach dal vlastný gól 
Lukáš Kojnok. Štyri minúty po zmene strán 
sa druhýkrát v stretnutí zapísal do streleckej 
listiny Filip Balaj. V šesťdesiatej minúte Ma-
rek Zsigmund z jedenástky znížil súperov 
náskok na rozdiel dvoch gólov. Posledné 
slovo však mali hostia, keď v 77. minúte Lu-
káš Jánošík uzavrel skóre na konečných 1:4.

Tím MFK Ružomberok B doteraz získal 12 bodov a v tabuľke 2. ligy mu patrí priebežné ôsme 
miesto. Najbližšie dva súboje odohrá na súperovej pôde, keď zajtra nastúpi v Šamoríne a o 
týždeň v Košiciach. 

Naša rezerva sa najbližšie predstaví doma v nedeľu 29. augusta 2019 o 10:30, keď 
na ružomberskom štadióne privíta Púchov. 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 Janského plakety (striebornej, zlatej a diamantovej), ma-
mičky s kočíkmi (do bezbariérového sektoru pri východnej tribúne), členovia OZ Ružomberčan  
s členskou kartou a držitelia permanentných vstupeniek na domáce zápasy Fortuna ligy. 

Radosť po góle Michala Dopatera.     Foto: Rudolf Maškurica
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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 vstu-
peniek na západnú tribúnu dostanú nulový lístok pri turniketoch východnej tribúny. Pokladne sú 
otvorené vždy hodinu pred začiatkom stretnutia.

Marek Zsigmund premenil pokutový kop.                     Foto: Stanislav Kmeť

                      

 

 
  

 

1.	 MŠK	Žilina		 7	 6	 1	 0	 21:6	 19
2	 ŠK	Slovan	Bratislava	 7	 5	 1	 1	 20:7	 16
3.	 FC	DAC	1904	Dunajská	Streda		 7	 4	 1	 2	 17:11	 13
4.	 FC	Spartak	Trnava	 7	 4	 1	 2	 12:9	 13
5. FC	ViOn	Zlaté	Moravce	-	Vráble 7 4 1 2 10:9 13
6.	 AS	Trenčín	 7	 3	 2	 2	 13:10	 11
7.	 ŠKF	iClinic	Sereď	 7	 2	 2	 3	 11:15	 8
8.	 FK	Pohronie	 7	 1	 3	 3	 8:17	 6
9. MFK Ružomberok 7 1 2 4 8:12 5
10.	 MFK	Zemplín	Michalovce	 7	 1	 2	 4	 6:11	 5
11.	 FC	Nitra	 7	 1	 1	 5	 6:13	 4
12.	 FK	Senica	 7	 1	 1	 5	 7:19	 4

Por. Team Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body

Tabuľka Fortuna ligy po 7. kole

Chceš sa stať brankárom MFK Ružomberok?

Hľadáme brankárov do ružomberských mládežníckych výberov narodených v rokoch 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012. V prípade seriózneho záujmu kontaktujte trénera mlá-
dežníckych brankárov Jána Habláka na telefónnom čísle 0908 058 151, prípadne mailom 
hablak.jan@zoznam.sk.



NAJBLIŽŠÍ DOMÁCI ZÁPAS: 
11. kolo Fortuna ligy, 6. 10. 2019 o 18:00 

MFK Ružomberok – ŠK Slovan Bratislava



STOP  
RASIZMU!


