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Fortuna liga 2019/2020
11. kolo 

Nedeľa, 6. 10. 2019, 18:00 h
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ri

RUZAGÓL c. 213ˇ ˇ

	 28	 Jakub	Červeň
 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)
	 7	 Mário	Almaský
	 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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Pavol Chmura (hlavný	rozhodca,	Poprad), Dušan Hrčka (1.	asistent	rozhodcu,	Lutila), Peter Bednár  
(2.	asistent	rozhodcu,	Bratislava),	Filip Glova (4.	rozhodca,	Košice), Ladislav Benedikovič 

(delegát	SFZ,	Piešťany), Radomír Sluk (pozorovateľ	rozhodcov,	Dubnica	nad	Váhom)

MFK Ružomberok ŠK Slovan Bratislava
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ri  1	 Dominik	Greif

	 22	 Matúš	Ružinský
	 30	 Michal	Šulla
	 31	 Martin	Trnovský

	 2	 Mitch	Apau	(Holandsko)
	 14	 Myenty	Abena	(Holandsko)
	 17	 Jurij	Medveděv	(Česko)
	 23	 Arťom	Suchockij	(Ukrajina)
	 26	 Richárd	Guzmics	(Maďarsko)
	 28	 Samuel	Kozlovský
	 29	 Vasil	Božikov	(Bulharsko)
	 66	 Kenan	Bajrić	(Slovinsko)
	 81	 Vernon	de	Marco	Morlacchi	(Španielsko)

	 6	 Joeri	De	Kamps	(Holandsko)
	 7	 Moha	(Maroko)
	 8	 Marin	Ljubičić	(Chorvátsko)
	 10	 Ibrahim	Rabiu	(Nigéria)
	 11	 Dejan	Dražić	(Srbsko)
	 19	 Denis	Potoma
	 20	 Erik	Daniel	(Česko)
	 24	 Nono	(Španielsko)
	 27	 Dávid	Holman	(Maďarsko)
	 77	 Aleksandar	Čavrić	(Srbsko)

	 9	 Andraž	Šporar	(Slovinsko)
	 15	 David	Strelec
	 21	 Rafael	Ratão	(Brazília)
	 99	 Georgios	Tzovaras	(Grécko)

	 	 Ján	Kozák	ml.,	Xavier	de	Sousa	Simoes
	 	 Martin	Rusňák,	Timotej	Vajdík
	 	 Miroslav	Hrdina
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Predstavujeme súpera – ŠK SLOVAN BRATISLAVA

ŠK Slovan Bratislava bol založený 3. mája 1919. V rokoch 1926, 1927, 1930, 1932, 1940, 
1941, 1942, 1944, 1994, 1995, 1996, 1999, 2009, 2011, 2013, 2014 a 2019 sa stal 
Majstrom Slovenska a v rokoch 1949, 1950, 1951, 1955, 1970, 1974, 1975 a 1992 bol 
Majstrom Československa. V rokoch 1962, 1963, 1968, 1974 a 1982 Belasí vybojovali Čes-
koslovenský pohár, v Slovenskom pohári triumfovali 15krát a 4krát dvíhali nad hlavy Slovenský 
Superpohár.  

Na medzinárodnej scéne si Slovan pripísal viaceré významné úspechy. Tým najcennejším 
je nepochybne titul víťaza PVP, keď 21. mája 1969 vo finále v Bazileji zvíťazil nad slávnym 
katalánskym klubom FC Barcelona v pomere 3:2. Okrem toho sa stal deväťnásobným víťazom 
Interpohára. 

Klub z hlavného mesta je v pohárovej Európe tradičným slovenským zástupcom, čo platí aj v 
tomto ročníku. Belasí síce v prvom predkole Ligy Majstrov nestačili na čiernohorský FK Sutjeska 
Nikšić, no následne v predkolách Európskej ligy prešli cez KF Feronikeli,  Dundalk FC aj PAOK 
Solún, vďaka čomu sa prebojovali do skupinovej fázy Európskej ligy, kde sú ich súpermi Besiktas 
Istanbul, Sporting Braga a Wolverhampton Wanderers FC. O jeden z pamätných výsledkov na 
novom Tehelnom poli sa Slovan postaral súbojom s tureckým Besiktasom, keď ho zdolal 4:2

Marek Zsigmund nastúpil v súboji so Sereďou prvýkrát v základe

V Ružomberok v sobotu 14. septembra 2019 doma remizoval so Sereďou 1:1. Po stretnutí 
predstúpil pred novinárov stredopoliar Marek Zsigmund, ktorý bol pri väčšine domácich útoč-
ných akcií.

Ako videl duel mladý hráč klubu z centra dolného Liptova? 
„Chceli sme vyhrať. Potrebujeme tri body ako soľ, ale vidíte sami, nedarí sa nám to. Musíme 

ísť ďalej. Musíme to zlomiť a získavať body,“ povedal futbalista obliekajúci dres s číslom 24.“
Marek Zsigmund v prvom polčase dvakrát vypálil spoza pokutového územia. V prvom prípa-

de mieril tesne nad a v druhom jeho strelu vyrazil Deyan Iliev. V 28. minúte mal prsty aj v góle, 
keď Tihomir Kostadinov rýchlo rozohral štandardnú situáciu, prihral práve Marekovi Zsigmun-
dovi, ktorého zakončenie vyrazil brankár pred Kristiho Qoseho a albánsky reprezentant dorazil 
loptu do brány. „Hostia trochu zaspali. Dali sme si očný kontakt s „Kosťom“ a našťastie to tam 
padlo, aj keď trochu so šťastím,“ spomenul si Marek Zsigmund na gólový moment.

Po zmene strán pohrozil Denis Ventúra strelou spoza šestnástky, ktorú vyrazil Ivan Krajčírik. 
Následne mali Liptáci dve nádejné šance na zvýšenie svojho náskoku. Strelu Filipa Twardzika 
však na dvakrát skrotil Deyan Iliev a keď brankár neudržal center Tihomira Kostadinova z ro-
hového kopu, defenzíva hostí to ustála. V 75. minúte po rýchlom protiútoku vyrovnal striedajúci 
Adam Morong na konečných 1:1. „Dobre sme bránili. Súper mal jednu dobrú šancu a z toho 
nám dal gól po našej chybe. To sa nemôže stať. Dostávame zbytočné, úplne hlúpe góly. Potom 
trpíme celý tím a nemáme body,“ smutne konštatoval 22-ročný futbalista.

Ružomberský odchovanec nastúpil prvýkrát vo Fortuna lige v základnej zostave. Kedy sa 
to dozvedel? „Tréner ma na to pripravoval celý týždeň. Celý týždeň som sa na to tešil a dúfal 
som, že to vyjde. Nakoniec máme bod,“ povedal Marek Zsigmund a ďalej pokračoval: „Cítil 
som sa dobre. Spoluhráči ma podporovali, vedeli, že je to môj prvý zápas. Veľmi mi pomohli, 
za čo im ďakujem.“



Marek Zsigmund sa za svoj výkon rozhodne nemusel hanbiť. Radšej ako komplimenty od 
novinárov na svoju adresu by však bral víťazstvo. „Som spokojný, ale to môže byť jedno, keďže 
nemáme tri body, ktoré potrebujeme,“ povedal na záver hráč tímu spod Čebraťa.“

MFK Ružomberok – ŠKF iClinic Sereď 1:1 (1:0)
Góly: 28. Qose – 75. Morong  ŽK: 77. Gerec, 79. Zsigmund – 45. T. Dabó, 81. Pankarićan
Rozhodovali: Marhefka – Kováč, Borsányi  Diváci: 1248
MFK Ružomberok: Krajčírik – Kojnok, Maslo, Twardzik, Mojžiš – Kostadinov, Zsigmund,
Qose (72. Takáč), Regáli (56. Mário Almaský) – Gerec (81. Ďungel), Novotný
ŠKF iClinic Sereď: Iliev – T. Dabó, Ba, Hučko, Slaninka – Adekuoroye (46. Pankarićan)
– Iván, Ventúra, Rorič (68. Louka), Nascimento (60. Morong) – Špehar

Oslávili sme desiate výročie spolupráce s Trojlístkom

V stredu 18. septembra 2019 zavítali na štadión klienti centra sociálnych služieb Trojlístok, ktorí 
si zahrali futbal s našimi hráčmi.

Krátky futbalový zápas bol zároveň oslavou dlhodobej spolupráce medzi klubom a Trojlístkom. 
„Teraz oslavujeme desiate výročie spolupráce s mestským futbalovým klubom. Začínali sme v 

sezóne 2009/2010. Takže toto bolo pre nás viacmenej oslávenie tejto udalosti. Menili sa tréneri, 
menili sa hráči, ale vždy sme mohli k vám chodiť, vy ste chodili k nám a obdarovávali ste nás dar-
čekmi,“ povedala terapeutka Eva Buchová.

Proti sebe nastúpili tímy „oranžoví“ a „zelení“, pričom v obidvoch boli prítomní aj ružomberskí 
futbalisti – Jakub Kudlička, Michal Dopater, Miroslav Almaský, Rastislav Švec a Timotej Múdry. V 
stretnutí bohatom na góly bol úspešnejší výber hrajúci v oranžových rozlišovačkách. 

Marek Zsigmund (vpravo) počas duelu so Sereďou.               Foto: Rudolf Maškurica
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„Dnes naši hrali srdcom. Bol to krásny, ťažký zápas. Takže sme veľmi radi, že to dopadlo takto, 
ako to dopadlo. Výborný zápas,“ spokojne konštatovala Eva Buchová z centra sociálnych služieb 
Trojlístok.

Spestrenie tréningového procesu si pochvaľovali aj hráči. „Bol to super zápas, dávali góly, 
celkovo to bolo super,“ zhodnotil za všetkých zúčastnených futbalistov Michal Dopater. Už teraz 
sa tešíme na ďalšie podobné akcie s klientmi Trojlístka!

Ruža vybojovala tri body v Dunajskej Strede

V sobotu 21. septembra 2019 odohral Ružomberok zápas deviateho kola Fortuna ligy s 
domácou Dunajskou Stredou.

Úvodná polhodina hry nepriniesla väčšiu šancu na jednej či druhej strane. Až v jej závere 
krátko po rohovom kope domáci Oravec spoza šestnástky vystrelil nad bránu hostí. V 31. minúte 
Fábry poslal pekný center na Ramireza, ktorý hlavičkoval tesne vedľa. Po dvoch minútach to 
Vida skúsil z hranice šestnástky a jeho zakončenie chytil Krajčírik. Vzápätí na druhej strane hostia 
zblokovali Qoseho strelu spoza veľkého vápna nad brvno. V 35. minúte Qose našiel v šestnástke 
Kostadinova, no stredopoliar zo Severného Macedónska vo veľkej šanci minul vzdialenejšiu 
žrď. V 40. minúte sa pokúsil Zsigmund z veľkej vzdialenosti prekonať vybehnutého Jedličku, 
lenže mieril nepresne. Po štyroch minútach získali Liptáci priamy kop. Kostadinov našiel centrom 
Mojžiša a ten hlavou namieril presne k žrdi – 0:1.

 Jakub Kudlička, Michal Dopater, Miroslav Almaský, Rastislav Švec a Timotej Múdry s klientmi Trojlístka .  Foto: Ján Kmeť



V 53. minúte si Ďungel pri vzdialenejšej žrdi nabehlo na pekný center Kojnoka z pravej strany, 
lenže hlavičkoval tesne vedľa. O sedem minút neskôr Fábry vypálil z hranice šestnástky nad brv-
no. V 62. minúte to skúsil Vida, lenže mieril nepresne. Po dvoch minútach na druhej strane Gerec 
predviedol individuálnu akciu, dostal sa až pred bránu a jeho strelu z uhla zblokoval Kružliak 
na roh. Krátko na to mal veľkú šancu domáci Vida, keď mu Taiwo naservíroval ideálnu prihrávku 
pred bránu, lenže strelu hráča Dunajskej Stredy zblokoval Twardzik. V 69. minúte Fábry vypálil 
spoza veľkého vápna, ale Krajčírik si dal pozor. Po troch minútach sa Čmelík ocitol sám pred 
brankárom, no jeho strelu pohotovo nohou vyrazil Krajčírik. O päť minút neskôr získal DAC 
rohový kop, po ktorom nasledoval závar v šestnástke a všetko sa to skončilo Ramirezovou stre-
lou, ktorú chytil hosťujúci gólman. V 79. minúte aktívny Ramirez vystrihol pekné nožničky, lenže 
trafil tesne vedľa. Po dvoch minútach Čmelík hlavičkoval nad brvno. V 84. minúte Beskorovainyi 
rozozvučal brvno na bráne hostí. 

V ďalších minútach už Ruža ubránila víťazstvo 1:0 a odviezla si zo Žitného ostrova tri body.

FC DAC 1904 Dunajská Streda – MFK Ružomberok 0:1 (0:1)
Gól: 44. Mojžiš  ŽK: 90. Koštrna - 7. Čurma  Rozhodovali: Glova - Somoláni, Ferenc  
Diváci: 8389
FC DAC 1904 Dunajská Streda: Jedlička - Koštrna, Kružliak, Beskorovajnyj, Davis - M. Vida
(76. Ronan), Oravec (60. Čmelík) – Blackman (46. Taiwo), Fábry, K. Vida - Ramirez
MFK Ružomberok: Krajčírik - Čurma, Maslo, Twardzik, Mojžiš – Kojnok (73. Jonec),
Kostadinov, Zsigmund, Qose – Ďungel (65. Novotný), Gerec (90. T. Bobček)

Slovnaft Cup: Ruža postúpila do osemfinále

V stredu 25. septembra 2019 odohral Ružomberok štvrté kolo Slovnaft Cupu na pôde tímu TJ 
Mladosť Kalša. Prítomní diváci videli dokopy osem presných zásahov, o ktoré sa postarali štyria 
dvojgóloví strelci.

V 17. minúte Ondřej Novotný poslal favorizovaných hostí do vedenia a o sedem minút neskôr 
pridal ten istý hráč aj druhý gól – 0:2. V 40. minúte sa Ružomberčania tešili tretíkrát, keď sa do 
streleckej listiny zapísal Dalibor Takáč – 0:3. Domáca Kalša sa však napriek trom inkasovaným 
gólom nevzdávala a v závere polčasu znížil Jakub Capík na 1:3.

V 57. minúte sa podarilo Jakubovi Capíkovi poriadne zdramatizovať priebeh, keď znížil na 
2:3 a súpera delil už len gól od vyrovnania. Domácu nádej definitívne zmaril dvomi gólmi Tomáš 
Bobček, keď v rozmedzí 72. a 79. minúty prinavrátil hosťom trojgólové vedenie. Sedem minút 
pred koncom riadnej hracej doby sa stal Dalibor Takáč štvrtým dvojgólovým strelcom v tomto 
stretnutí a uzavrel skóre na konečných 6:2 pre hostí. Ružomberok po víťazstve postúpil do osem-
finále Slovnaft Cupu.

TJ Mladosť Kalša – MFK Ružomberok (2:6) 1:3
Góly: 44. a 57. Capík - 17. a 24. O. Novotný, 40. a 84. D. Takáč, 72. a 79. T. Bobček
ŽK: 41. Patkanóci, 82. Kolek – 18. Jonec, 52. Kostadinov
Rozhodovali: Micheľ - Ádám, Weiss  Diváci: 550
TJ Mladosť Klaša: Pella – Krakovský, Vajda (79. Gašpar), Majný, Patkanóci (82. R. Takáč),
Seman, Capík (84. J. Novotný), Pástor, Kolek, Zeher, Majerník
MFK Ružomberok: Krajčírik – Mojžiš (4. Madleňák), Qose (46. Kostadinov), D. Takáč, 
Twardzik, T. Bobček, Jonec, Čurma, O. Novotný (83. R. Kružliak), Zsigmund, Kojnok
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Ružomberok vyhral v Michalovciach gólom z nadstaveného času

V sobotu 28. septembra 2019 odohral Ružomberok desiate kolo Fortuna ligy s domácimi 
Michalovcami.

Do ružomberskej brány sa prvýkrát po zranení postavil Macík. Už v 2. minúte ho strelou spoza 
šestnástky preveril Garcia a gólman hostí si dal pozor na zakončenie smerujúce k žrdi. Po piatich 
minútach dostal Kolesár peknú prihrávku do veľkého vápna, lenže v šanci namieril tesne nad 
brvno. V 28. minúte získali domáci priamy kop z nebezpečnej vzdialenosti. Žofčákovu strelu 
však hostia zblokovali a vyrazili do rýchleho protiútoku, ale Novotný si pred bránou Michaloviec 
nepočínal podľa svojich predstáv. 

Po šiestich minútach Kolesár vyslal krížnu strelu, ktorú pohotovo vyrazil Macík. V 40. minúte 
to vyskúšal spoza šestnástky Kostadinov, no nie veľmi razantné zakončenie chytil Kira. V závere 
úvodného dejstva Macík zneškodnil hlavičku aktívneho Kolesára.

V 48. minúte Popovits nebezpečne vypálil na bránu a Macík vyrazil prudké zakončenie na roh. 
O sedem minút neskôr zahrával Kostadinov priamy kop. Centrom našiel spoluhráča v šestnástke, 
no ten tiesnený hlavičkoval vysoko nad. V ďalších minútach sa domáci hráči dostali do viacerých 
sľubných situácií. Ich veľká šanca prišla v 64. minúte, kedy Turík prekľučkoval až do veľkého vápna, 

kde ešte prihrával na nabiehajúceho Modiba, no ten 
pred odkrytou bránou tesne minul loptu. Po troch mi-
nútach Popovits pekne vypálil spoza šestnástky a strelu 
krútiacu sa k vzdialenejšej žrdi vyrazil Macík. V 84. 
minúte to Kvocera skúsil z väčšej vzdialenosti, ale ru-
žomberský gólman bol pripravený. Po troch minútach 
Maslo nebezpečne zblokoval center súpera a loptu 
smerujúcu do horného rohu vyrazil Macík na roh. V 
závere stretnutia sa chopili šance Liptáci, keď Bobček 
predviedol výborný prienik, prihral dozadu na Takáča 
a jeho prudkú strelu vyrazil obranca na roh. Po Taká-
čovom rohovom kope sa pred bránou najlepšie zorien-
toval Mojžiš a hlavou usmernil loptu do siete – 0:1. 

Ružomberok si vďaka presnému zásahu v nadsta-
venom čase pripísal na svoje konto veľmi cenné tri 
body a druhýkrát v rade sa o výhru postarala hlavič-
ka Mojžiša.

MFK Zemplín Michalovce – MFK Ružomberok 0:1 (0:0)  
Gól: 90.+1 Mojžiš  ŽK: 37. Carrillo, 90. Rota – 27. 
Maslo, 89. Gerec
Rozhodovali: Glova - Borsányi, Perát  Diváci: 1179
MFK Zemplín Michalovce: Kira – Rota, Carrillo 
(90.+3 Grič), Soler, Žofčák – Savvidis – Popovits,
Turik, Martínez García, Kolesár (77. Kvocera) – Sidibé
MFK Ružomberok: Macík – Čurma, Maslo, Twardzik 
– Kojnok, Mojžiš, Kostadinov, Zsigmund, Qose 
(81. Takáč) – Gerec (89. Regáli), Novotný 
(55. T. Bobček)

Alexander Mojžiš rozhodol o výhrach nad 
Dunajskou Stredou a Michalovcami. 
Foto: Rudolf Maškurica



Pozývame vás na domáci zápas B mužstva

Našu rezervu môžete prísť povzbudiť v nedeľu 13. októbra 2019 o 10:30, keď na ružomber-
skom štadióne odohrá domáci zápas trinásteho kola 2. ligy s Podbrezovou.

Otvorená bude východná tribúna. Vstupné na zápas je v základnej cene 3 eurá€ a pre dô-
chodcov 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 Jan-
ského 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 zápasy 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 turnike-
toch východnej tribúny. Pokladne sú otvorené vždy hodinu pred začiatkom stretnutia.

Najbližší domáci zápas: 13. kolo Fortuna ligy, 26. 10. 2019 o 17:00 
MFK Ružomberok – AS Trenčín

1.	 ŠK	Slovan	Bratislava	 10	 8	 1	 1	 31:9	 25
2.	 MŠK	Žilina		 10	 7	 2	 1	 23:8	 23
3.	 FC	DAC	1904	Dunajská	Streda		 10	 6	 1	 3	 19:12	 19
4.	 FC	Spartak	Trnava	 10	 5	 2	 3	 15:12	 17
5. FC	ViOn	Zlaté	Moravce	-	Vráble 10	 4	 3	 3	 11:12	 15
6.	 AS	Trenčín	 10	 3	 3	 4	 17:17	 12
7. MFK Ružomberok 10 3 3 4 11:13 12
8.	 MFK	Zemplín	Michalovce	 10	 3	 2	 5	 10:13	 11	
9.	 ŠKF	iClinic	Sereď	 10	 2	 5	 3	 13:17	 11
10.	 FK	Senica	 10	 2	 2	 6	 8:20	 8
11.	 FC	Nitra	 10	 2	 1	 7	 9:20	 7
12.	 FK	Pohronie	 10	 1	 3	 6	 9:23	 6

Tabuľka Fortuna ligy po 10. kole
 Por. Team    Zápasy    Výhry    Remízy     Prehry     Skóre     Body

Radosť B mužstva po góle Tomáša Bobčeka v domácom súboji s Púchovom, v ktorom Ruža vyhrala 2:0.  Foto: Rudolf Maškurica
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