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Fortuna liga 2019/2020
16. kolo 

Sobota, 23. 11. 2019, 15:00 h
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RUZAGÓL c. 215ˇ 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
	 26	 Timotej	Múdry
	 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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Martin Dohál (hlavný	rozhodca,	Trenčianska	Turná), Ján Pozor (1.	asistent	rozhodcu,	Bratislava) 
Andrej Hrmo  (2.	asistent	rozhodcu,	Banská	Bystrica), Jozef Pavlík (4.	rozhodca,	Bratislava) 

Renáta Tomášová (delegátka	SFZ,	Bratislava),	Jaroslav Zábranský (pozorovateľ	rozhodcov,	Bratislava)

MFK Ružomberok FK Senica
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ri  18	 Federico	Taborda	(Argentína)

	 24	 Vojtěch	Vorel	(Česko)
	 29	 Matúš	Chropovský

	 6	 Joss	Didiba	(Kamerun)
	 13	 Gustavo	Cascardo	(Brazília)
	 23	 Roberto	Dias	(Brazília)
	 26	 Joao	Favaro	(Brazília)
	 31	 Lukáš	Kučera

	 4	 Mihovil	Klapan	(Chorvátsko)
	 5	 Jakub	Krč
	 7	 Eneji	Peter	Moses	(Nigéria)
	 8	 Madison	(Brazília)
	 11	 Denis	Baumgartner
	 15	 Tenton	Yenne	(Nigéria)
	 16	 Marko	Totka
	 17	 Luis	Ramirez	(Venezuela)
	 20	 Kwaku	Bonsu	Osei	(Ghana)
	 21	 Lovro	Cvek	(Chorvátsko)
	 27	 Sofian	El	Moudane	(Francúzsko)
	 30	 Julian	Caro	Sepulveda	(Kolumbia)
 
	 3	 Edmund	Addo	(Ghana)
	 9	 Sadam	Sulley	(Ghana)
	 10	 Frank	Castaneda	(Kolumbia)
	 19	 Samson	Olanrewaju	Akinyoola	(Nigéria)

	 	 Michal	Ščasný
	 	 Patrik	Durkáč
	 	 Tomáš	Vacula
	 	 Maroš	Ferenc



 

  

G

Predstavujeme súpera – FK Senica

Vznik futbalu v Senici sa datuje od roku 1921. Dôležitý bol však rok 1969, keď vzniklaTelový-
chovná Jednota Slovenský Hodváb Senica zastrešujúca okrem iných športov aj futbal. Záhoráci 
následne v sezóne 1973/74 postúpili do divízie a o 2 roky neskôr aj do 1. SNFL. Prvý zápas v 
1. SNFL hrala Senica s Ružomberkom a pred vyše 5 000 divákmi zvíťazila 3:0, čím odštartovala 
domácu neporaziteľnosť. V najvyššej republikovej súťaži účinkovala 17 rokov, pričom v roční-
koch 1982/83 a 1985/86 obsadila bronzovú priečku. V sezóne 2001/02 si tím zo Záhoria 
vybojoval návrat do 2. ligy, no zotrval v nej len 2 ročníky, po ktorých prišiel pád až do 4. ligy.

Radikálny vzostup začal na Záhorí v sezóne 2008/09. Senica vyhrala 4. ligu a vďaka roz-
hodnutiu Výkonného výboru SFZ a transformácii bratislavského Interu postúpila do najvyššej 
súťaže. Medzi elitou sa Senici darilo nad očakávania. Pri premiére obsadila 6. miesto. V sezóne 
2010/11 sa Záhoráci zapojili do boja o titul. Napokon skončili druhí za Slovanom Bratislava 
a túto pozíciu obsadili aj v ročníku 2012/13. V rokoch 2011, 2012 a 2013 sa predstavili v 
Európskej lige.

V predminulej sezóne sa Senica umiestnila vo Fortuna lige na konečnej jedenástej priečke a 
tak musela svoju príslušnosť vo Fortuna lige obhájiť v baráži s druhým tímom druhej ligy, ktorým 
sa stala Skalica. Prvý duel sa odohral v Skalici a domáci tím vyhral 2:1. Pohárová matematika 
hovorila jasnou rečou a ak chcela hrať Senica najvyššiu súťaž, musela doma zabojovať. O 
všetkom napokon rozhodol v 69. minúte Lynel Kitambala. Senica vďaka jeho gólu vyhrala 1:0 
a zostala vo Fortuna lige.

V uplynulom ročníku už Záhoráci nepripustili drámu v podobe baráže a umiestnili sa na ôsmej 
pozícii. V aktuálnej sezóne sa Ruža s týmto súperom stretla zatiaľ dvakrát a v obidvoch prípa-
doch to bolo na štadióne Senice. Najskôr Liptáci v ligovom súboji remizovali s tímom zo Záhoria 
2:2 a následne v osemfinále Pohára remizovali 1:1 a po víťazstve na pokutové kopy v pomere 
4:3 Ružomberok postúpil do jarného štvrťfinále.

Slovnaft Cup: Ružomberok si zahrá jarné štvrťfinále

V stredu 30. októbra 2019 odohral Ružomberok osemfinále Slovnaft Cupu s domácou Seni-
cou.

Aktívnejší vstup do stretnutia mali domáci hráči, ktorí si vypracovali niekoľko šancí. Postupom 
času boli čoraz odvážnejší smerom dopredu aj Ružomberčania, lenže strela Regáliho z hranice 
veľkého vápna si nenašla cestu medzi tri žrde a Mojžišove nebezpečné zakončenie Taborda 
nepustil do siete.

Aj po zmene strán sa hral duel so šancami na obidvoch stranách. V 63. minúte získali domáci 
hráči priamy kop a po ňom loptu upratal do siete Sulley – 1:0. Po šiestich minútach Twardzik po 
rohovom kope hlavičkoval tesne nad. V 78. minúte sa pred brankárom nemýlil Regáli a vyrovnal 
na 1:1. 

V závere sa obidve mužstvá snažili strhnúť víťazstvo na svoju stranu, no všetky príležitosti zo-
stali nevyužité a prišiel na rad penaltový rozstrel.

Pokutové kopy odštartovali domáci hráči premenenou jedenástkou. Následne však skórovali 
Maslo, Kostadinov aj Twardzik, zatiaľ čo hostia nepremenili dve penalty. O postupe mohol roz-
hodnúť v štvrtej sérii Brenkus, lenže jeho strelu zneškodnil brankár. Seničania síce dorovnali na 
3:3, no Rastislav Kružliak v piatej sérii bez problémov rozvlnil sieť a po výhre 4:3 na pokutové 
kopy poslal Ružu do jarného štvrťfinále.



FK Senica – MFK Ružomberok 1:1 (0:0), na 11m 3:4
Góly: 63. Sulley – 78. Regáli
Premenené pokutové kopy: Cvek, Ramirez, Sulley – Maslo, Kostadinov, Twardzik, 
R. Kružliak
Nepremenené pokutové kopy: Cascardo, Akinyoola – Brenkus
ŽK: 90. Cascardo – 80. Kojnok  Rozhodovali: Ziemba – Poláček, Jekkel  Diváci: 514
FK Senica: Taborda – Didiba, Dias (53. Krč), Favaro, Addo, Cvek, Baumgartner 
(80. Ramirez), Totka, Cascardo, Castaneda (46. Akinyoola), Sulley
MFK Ružomberok: Macík – Kojnok, Čurma, Maslo, Twardzik, Mojžiš – Kostadinov, 
Zsigmund, Takáč – T. Bobček (82. R. Kružliak), Regáli (90. Brenkus)

Ruža vďaka gólom z prvého polčasu vyhrala nad Pohroním

V sobotu 2. novembra 2019 odohral Ružomberok zápas štrnásteho kola Fortuna ligy s domá-
cim Pohroním.

V 11. minúte predviedli hostia peknú akciu po pravom krídle, ktorá sa skončila strelou Župu 
spoza šestnástky, lenže jeho spoluhráč ju zblokoval mimo brány. O sedem minút neskôr vypálil 
spoza veľkého vápna aj Pellegríni, ale Macík bol na mieste. V 25. minúte Twardzik zblokoval 
nebezpečné Dzuríkove zakončenie. Po štyroch minútach bol Takáč faulovaný brankárom a na-
riadený pokutový kop premenil Twardzik – 0:1. V 37. minúte Kostadinov naservíroval loptu na 
hranicu šestnástky Takáčovi, no ten mieril nad. Po štyroch minútach sa dostal Regáli do veľkej 
šance, lenže jeho strelu výborným zákrokom nepustil do siete Jenčo a pred nabiehajúcimi Ružom-
berčanmi loptu odvrátil Župa. V 42. minúte si to Regáli vynahradil, keď po peknej Bobčekovej 
prihrávke dorazil loptu do siete – 0:2.

Naši fanúšikovia nám okrem domácich zápasov výrazne pomohli aj na štadiónoch súperov, keď nás boli podporiť v 
Žiari nad Hronom aj v krajskom derby so Žilinou. Sme radi, že v obidvoch prípadoch sme sa im odvďačili tým najlepším 
spôsobom – víťazstvom. Za zmienku rozhodne stojí skutočnosť, že viacerí fanúšikovia sa len krátko pred súbojom na pôde 
Pohronia vrátili z výjazdu v Minsku, kde hrali ružomberské basketbalistky.                                               Foto: FK Pohronie



 

  

G

V 57. minúte to vyskúšal Pellegríni z väčšej vzdialenosti, no Macík si dal pozor a chytil loptu do 
náručia. Po dvoch minútach získali domáci hráči pokutový kop. Klecovu strelu síce vyrazil Macík, 
no Klec následne dokázal loptu doraziť do siete – 1:2. V 66. minúte mohla prísť odpoveď hostí, 
lenže strelu Kostadinova vyrazil Jenčo pred Kojnoka a ten z uhla mieril mimo brány. Po piatich 
minútach Mészáros hlavičkoval tesne nad brvno ružomberskej brány. V 75. minúte Kostadinov 
vyslal z priameho kopu strieľaný center, ktorý vyrazil Jenčo. O osem minút neskôr opäť pálil Pel-
legríni spoza šestnástky a Macík chytil jeho strelu. V nadstavenom čase poslal Bobček výbornú 
prihrávku na Jedináka, ktorého strelu v poslednej chvíli zblokoval obranca.

FK Pohronie – MFK Ružomberok 1:2 (0:2)
Góly: 60. Klec (z 11m) – 29. Twardzik (z 11m), 42. Regáli  ŽK: 72. Jacko, 83. Bartoš – 77.
Takáč  Rozhodovali: Glova - J. Pozor, Borsányi  Diváci: 1071
FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa: Jenčo – Tesák (52. Klec), Nosko, Bartoš,
Župa – Jacko, Pellegrini – Hrnčár, Dzurík, Blahút (77. Mazan) – Zachara (46. Mészáros)
MFK Ružomberok: Macík – Kojnok (88. V. Jedinák), Čurma, J. Maslo, Twardzik, 
Mojžiš – Kostadinov, Zsigmund, Takáč (90.+2 Múdry) – Regáli (90.+1 R. Kružliak), T. Bobček

Súčasťou brankárskych tréningov je aj gymnastika

Naši mládežnícki brankári vo štvrtok 7. novembra absolvovali prvý gymnastický tréning pod 
vedením skúsenej trénerky pani Ondečkovej. Gymnastiku, ktorá je potrebná na zlepšovanie ob-
ratnosti, ohybnosti a koordinácie, ako aj kompenzačné cvičenia budú mať na programe každý 
štvrtok.

Spoločná fotka na prvom gymnastickom tréningu.                         Foto: Ján Hablák



Ružomberok zvíťazil v krajskom derby

V sobotu 9. novembra 2019 odohral Ružomberok pätnáste kolo Fortuna ligy na pôde domá-
cej Žiliny.

V 8. minúte to vyskúšal Kaša z veľkej vzdialenosti a namieril tesne nad brvno. O sedem minút 
neskôr na opačnej strane Kostadinov vystrelil spoza šestnástky, ale mieril nad. V 18. minúte 
mieril spoza veľkého vápna nad bránu aj Pečovský. Po troch minútach Takáč našiel pred bránou 
Kostadinova, ktorého strelu zblízka vyrazil Holec. V 25. minúte sa Takáč preštrikoval cez žilinskú 
defenzívu a peknou strelou k žrdi z hranice šestnástky otvoril skóre – 0:1. 

O sedem minút Regáli z uhla mieril tesne vedľa. V 34. minúte sa Bobček dostával do samo-
statného úniku, ale v poslednej chvíli ho stihol odzbrojiť domci obranca. Po minúte Macík chytil 
Kurminowského strelu. V 41. minúte opäť hrozil Kurminowski, keď peknou strelou rozvlnil hornú 
sieť na ružomberskej svätyni. V závere úvodného dejstva mohol Zsigmund streliť nádherný gól, 
lenže jeho prudká rana spoza veľkého vápna tesne minula horný roh.

Cvičenie na prvom gymnastickom tréningu.                          Foto: Ján Hablák

Týždeň po prvom tréningu sa mládežnícki brankári opäť stretli v telocvični.                        Foto: Ján Hablák
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V 47. minúte Bernát vystrelil spoza šestnástky a jeho zakončenie chytil Macík. Po štyroch 
minútach sa dostaval Mojžiš do samostatného úniku, lenže zakončenie mu vôbec nevyšlo podľa 
jeho predstáv. V 58. minúte Bernát spoza veľkého vápna namieril tesne vedľa brány. Po štyroch 
minútach Regáliho krížna strela zapadla presne k vzdialenejšej žrdi – 0:2. V 66. minúte tiesnený 
Kostadinov napálil loptu len do Holeca. Už po minúte boli domáci veľmi blízko ku kontaktnému 
gólu, ale Boženíkovu strelu odkopol Čurma z bránkovej čiary. V 73. minúte Boženík hlavičkoval 
pod brvno a Macík vyrazil jeho zakončenie na roh. Vzápätí na druhej strane Holec chytil Kosta-
dinovovou strelu spoza veľkého vápna. V 85. minúte to vyskúšal spoza šestnástky Bernát, ale 
Macík bol na mieste. V nadstavenom čase sa zblízka presadil Bernát, ktorý znížil na 1:2 a vrátil 
domácich hráčov do zápasu. V ďalšom priebehu sa Žilina snažila o vyrovnanie, ale Ruža ustála 
následné dva rohové kopy a zvíťazila pod Dubňom 2:1.

MŠK Žilina – MFK Ružomberok 1:2 (0:1)
Góly: 90.+1 Bernát – 25. Takáč, 62. Regáli
ŽK: 38. Pečovský, 86. Kaša, 87. Demiri – 52. Zsigmund, 84. Kojnok, 90. Regáli
Rozhodovali: Gemzický – Benko, Perát  Diváci: 1692
MŠK Žilina: Holec – Vallo (38. Kiwior), Kaša, Králik, Demiri – Pečovský (46. Fazlagič) 
– Káčer, Bernát – Kurminowski (79. Balaj), Boženík, Ďuriš
MFK Ružomberok: Macík – Kojnok (89. V. Jedinák), Čurma, J. Maslo, Twardzik, 
Mojžiš – Zsigmund (88. Qose)– Kostadinov, Takáč - Regáli, T. Bobček (83. Gerec)

Príďte zajtra povzbudiť B mužstvo v boji o dôležité body

Ružomberské Béčko po peknom vstupe do sezóny momentálne neprežíva najlepšie obdobie 
a utrpelo viaceré prehry, pričom v posledných kolách podľahlo Popradu, Skalici, Liptovskému 
Mikulášu aj Komárnu. 

MFK Ružomberok B pred domácim zápasom s Liptovským Mikulášom.              Foto: Rudolf Maškurica



Po poslednom jesennom kole sa tak s devätnástimi bodmi nachádza tesne nad zónou zostupu, 
keďže mu v 16-člennej súťaži, odkiaľ vypadávajú posledné štyri mužstvá, patrí priebežné dva-
náste miesto a má len o bod viac ako 13. Šamorín. 

Naša rezerva má však stále k dobru preložený duel trinásteho kola 2. ligy, v ktorom 
už v nedeľu 24. novembra 2019 o 10:30 privíta na ružomberskom štadióne Podbrezo-
vú, vďaka čomu môže pred definitívnym uzavretím jesene vylepšiť svoju pozíciu! 

Otvorená bude východná tribúna. Vstupné 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), 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. Držite-
lia permanentných vstupeniek na západnú tribúnu dostanú nulový lístok pri turniketoch východnej 
tribúny. Pokladne sú otvorené vždy hodinu pred začiatkom stretnutia.

Najbližší domáci zápas: 18. kolo Fortuna ligy, 7. 12. 2019 o 14:00 
MFK Ružomberok – FC ViOn Zlaté Moravce

1.	 ŠK	Slovan	Bratislava	 15	 12	 2	 1	 38:11	 38
2.	 FC	DAC	1904	Dunajská	Streda		 15	 10	 2	 3	 28:15	 32
3.	 MŠK	Žilina	 15	 9	 3	 3	 27:14	 30
4. MFK Ružomberok 15 6 5 4 20:19 23
5.	 FC	Spartak	Trnava	 15	 6	 2	 7	 20:20	 20
6. FC	ViOn	Zlaté	Moravce	-	Vráble 15	 5	 5	 5	 17:19	 20
7.	 ŠKF	iClinic	Sereď	 15	 4	 6	 5	 16:20	 18
8.	 AS	Trenčín	 15	 4	 5	 6	 27:27	 17
9.	 FK	Senica	 15	 5	 2	 8	 19:26	 17
10.	 MFK	Zemplín	Michalovce	 15	 3	 5	 7	 15:23	 14	
11.	 FC	Nitra	 15	 4	 1	 10	 13:27	 13	
12.	 FK	Pohronie	 15	 1	 4	 10	 15:34	 7	

Tabuľka Fortuna ligy po 15. kole
 Por. Team    Zápasy    Výhry    Remízy     Prehry     Skóre     Body

Aj vaše dieťa môže 
hrať za Ružu!

Ak máte syna narode-
ného v rokoch 2013 ale-
bo 2014 a chce hrávať 
futbal za náš klub, nevá-
hajte a kontaktujte šéftré-
nera ružomberských prí-
praviek Róberta Hazuchu! 

Prácu s ružomberskou 
mládežou môžete sledo-
vať prostredníctvom hash-
tagu #HRAJZARUZU.



STOP  
RASIZMU!


