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Fortuna liga 2019/2020
20. kolo 

Sobota, 22. 2. 2020, 14:00 h

Br
an
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ri

RUZAGÓL c. 217ˇ ˇ

	 1	 Jakub	Červeň
 33 Matúš Macík
	 35	 Ivan	Krajčírik

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

	 4	 Matúš	Kmeť
	 7	 Mário	Almaský
	 8	 Dalibor	Takáč
	 9	 Martin	Regáli
	 11	 Matej	Kochan
	 20	 Tihomir	Kostadinov	(Sev.	Macedónsko)
	 23	 Michal	Dopater
	 24	 Marek	Zsigmund
	 25	 Viktor	Jedinák
	 26	 Timotej	Múdry
	 29	 Adam	Brenkus

	 14	 Tomáš	Bobček
	 15	 Štefan	Gerec
	 22	 Ondřej	Novotný	(Česko)
	 99	 Ladislav	Almási

  Ján	Haspra,	Marek	Sapara
	 	 Ľuboš	Hajdúch,	Tomáš	BartkoTré
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Michal Očenáš (hlavný	rozhodca,	Žilina), Gabriel Ádám (1.	asistent	rozhodcu,	Košice)
Anton Perát  (2.	asistent	rozhodcu,	Stropkov), Ivan Kružliak (4.	rozhodca,	Bratislava)

Štefan Vaľko (delegát	SFZ,	Žakovce), Ľubomír Udvardy (pozorovateľ	rozhodcov,	Bratislava)

MFK Ružomberok FC DAC 1904 Dunajská Streda
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ri  1	 Benjamin	Száraz

	 22	 Adrián	Slančík
	 36	 Martin	Jedlička	(Česko)

	 2	 Milan	Šimčák
	 3	 Danylo	Beskorovainyi	(Ukrajina)
	 4	 Lorenco	Šimić	(Chorvátsko)
	 5	 Dušan	Lalatović	(Srbsko)
	 24	 Dominik	Kružliak
	 31	 Eric	Javier	Grajales	Davis	(Panama)
	 33	 Matúš	Malý
	 82	 Cesar	Camarena	Blackman	(Panama)

	 6	 Andrija	Balić	(Chorvátsko)
	 8	 Maté	Vida	(Maďarsko)
	 13	 Zsolt	Kalmár	(Maďarsko)
	 15	 Ricardo	Antonio	Phillips	Hinds	(Panama)
	 20	 Dominik	Veselovský
	 21	 Andrej	Fábry
	 23	 Ladislav	Nagy
	 26	 András	Schäfer	(Maďarsko)
	 40	 Alex	Javro
	 66	 Martin	Bednár

	 9	 Eric	Kleybel	Ramirez	Matheus	(Venezuela)
	 10	 Kristopher	András	Vida	(Maďarsko)
	 11	 Ernest	Boateng	(Ghana)
	 29	 Marko	Divković	(Chorvátsko)
	 45	 Lukáš	Čmelík

	 	 Marino	Rodrigues	Cristóvao	Hélder
	 	 Nuno	Filipe	Roda	Abreu	Alves
	 	 Nikola	Popovic,	Martin	Raška
	 	 André	Fonseca	de	Sousa
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Predstavujeme súpera – FC DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA 

Ako napovedá názov klubu zo Žitného ostrova, založený bol v roku 1904. Najväčšie úspe-
chyzaznamenali „žlto-modrí“ na konci osemdesiatych a na začiatku deväťdesiatych rokov. 

V roku 1987 DAC získal Slovenský pohár, následne sa stal aj víťazom Česko-Slovenského 
pohára a predstavil sa aj na medzinárodnej scéne v Pohári víťazov pohárov UEFA. V roku 1988 
obsadila Dunajská Streda 3. miesto v Česko-Slovenskej futbalovej lige a hrala aj Pohár Intertoto. 
Na tomto medzinárodnom turnaji sa predstavila v rokoch 1987, 1988, 1991, 1993 a 1994. 
V roku 1991 sa klub z juhu Slovenska zúčastnil Stredoeurópskeho pohára. V rokoch 1993 a 
1995 bol finalistom Slovenského pohára a v roku 1994 získal ligový bronz za konečné tretie 
miesto v slovenskej lige.  

Na spomínanú tretiu priečku v najvyššej súťaži z roku 1994 DAC nadviazal v predminulej 
sezóne a vďaka tomuto peknému umiestneniu sa prebojoval do Európskej ligy. V prvom predko-
le po dramatickej odvete prešiel cez gruzínsky klub FC Dinamo Tbilisi a v druhom predkole už 
nestačil na bieloruský celok FC Dinamo Minsk. 

V uplynulom ročníku sa klub zo Žitného ostrova posunul ešte o stupienok vyššie a obsadil 
vo Fortuna lige druhé miesto. Následne sa opätovne predstavil v Európskej lige, kde v prvom 
predkole vyradil poľskú Cracoviu Krakov a v druhom predkole bol nad jeho sily grécky klub 
Atromitos FC.

V Dunajskej Strede momentálne pôsobí náš bývalý obranca Dominik Kružliak a aj niekdajší 
ružomberský mládežník Dominik Veselovský. 

Počas jesennej časti sme sa s týmto súperom stretli zatiaľ raz, a to v deviatom kole, keď sme 
na pôde mužstva z juhu Slovenska vyhrali 1:0 gólom Alexandra Mojžiša a odštartovali sériu bez 
prehry trvajúcu takmer až do konca jesene.

Cieľom je prvá šestka, následne boj o pohárovú Európu

V utorok 11. februára 2020 sa na ružomberskom štadióne konala tlačová konferencia pred 
začiatkom jarnej časti Fortuna ligy. Zúčastnili sa jej predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
klubu Ľubomír Golis, hlavný tréner A mužstva Ján Haspra a kapitán tímu Ján Maslo.

Úvod konferencie patril dokončeniu prác na futbalovej akdémii MFK Ružomberok, ktorá bola 
financovaná Ministerstvom školstva vo výške 1,5 milióna Eur, 200 000 Eur Slovenským futbalo-
vým zväzom, 50 000 Eur spoločnosťou Eco Investment, ako aj s podporou mesta Ružomberok. 

„V decembri 2019 sme úspešne ukončili našu takmer dvojročnú prácu a dobudovali sme fut-
balovú akadémiu, čo prinesie skvalitnenie podmienok na prácu s mladými hráčmi a talentmi. 
Dobudovali a vybudovali sme ubytovacie kapacity, tak isto sme rozšírili a dobudovali nové hracie 
plochy, jedno menšie ihrisko s umelým povrchom. Taktiež sme zrekonštruovali štadión v Černovej. 
Tam sme tým pádom taktiež získali jednu hraciu plochu a pri umelej tráve v areáli štadióna MFK 
Ružomberok sme vybudovali novú tribúnu na sedenie. Umelá tráva je využívaná najmä našou 
mládežou a chýbala nám tribúnka na sedenie. Toto všetko sme zvládli a máme sa čím pýšiť. V 
marci zrealizujeme oficiálne otvorenie futbalovej akadémie spojené s prehliadkou novovybudo-
vaných priestorov,“ priblížil generálny riaditeľ klubu.

Ruža odštartovala zimnú prípravu v domácich podmienkach a neskôr absolvovala aj sústre-
denie v Turecku. Počas prípravy odohrala šesť zápasov s bilanciou tri výhry a rovnaký počet 
prehier a s vyrovnaným skóre 11:11, keď zdolala Liptovský Mikuláš (2:1), Baník Ostrava (4:0) a 
Cracoviu Krakov (2:1) a podľahla Partizanu Belehrad (1:2), Altachu (1:3) a Austrii Viedeň (1:4).



„Bola to moja prvá zimná príprava v pozícii hlavného trénera A mužstva. Dopadla na jednot-
ku, pretože všetko čo sme si predsavzali pred zimnou prípravou sme splnili do bodky. Na úvod 
sme sa v Ružomberku venovali kondičnej príprave, tam to dopadlo úplne bez problémov. Dvaja 
hráči mali zapálenú achilovku, ale to je bežné pri takomto tréningovom procese. Potom sme sa 
zúčastnili výborného pobytu v Turecku, kde bolo do bodky splnené všetko, čo sme si naplánovali. 

Aj týmto sa chcem ešte raz poďakovať vedeniu klubu, že nám umožnilo kvalitnú prípravu. Ne-
mal som tam ani jeden problém ani s hráčmi, ani s terénom, ani s organizátormi. Všetky zápasy 
vyšli, ako mali, takže tam to bolo z mojej strany hodnotené ako fakt špičkové sústredenie. 

Terajšie záverečné dolaďovanie prípravy na sezónu prebieha v domácich podmienkach. Tré-
nujeme na umelej tráve. V našich klimatických podmienkach sa to inak nedá. To, čo sme očakávali 
od prípravy, je splnené. Sme plní očakávania, myslím si, že sme dobre pripravení na jarnú časť 
sezóny,“ zhodnotil prípravu Ján Haspra.

K priebehu posledných týždňov sa vyjadril aj kapitán tímu. 
„Zimné prípravy sú pri každom trénerovi zhruba rovnaké, naberá sa kondícia, veľa sa behá 

a posilňuje. Iné to nebolo ani tento rok. Myslím, že sme dobre trénovali, nabrali kondíciu a sme 
dobre pripravení na ligu,“ povedal Ján Maslo.

Už po úvodných štyroch jarných kolách sa liga rozdelí na dve šesťčlenné skupiny. Cieľom Lip-
tákov je hrať v prvej šestke a následne sa v nej pokúsiť zabojovať o pohárovú Európu. Stále otvo-
renou cestou je aj Slovnaft Cup. V pohárovom štvrťfinále si Ruža v marci zmeria sily so Sereďou.

„Čakajú nás posledné zápasy o hornú šestku. Sú to kľúčové zápasy. Všetci viete, že medzi 
tímami je minimálny bodový rozdiel, takže bude to veľmi veľký boj. Keďže sme mali možnosť ab-
solvovať aj sústredenie v Turecku na kvalitných plochách, ktoré dopadlo úspešne, tak verím, že sa 
to v konečnom dôsledku ukáže aj v zápasoch, že zabodujeme a budeme mať dosť bodov na to, 
aby sme splnili náš základný cieľ a vybojovali účasť v prvej šestke,“ predstavil Ľubomír Golis cieľ 

Alex Holub, Filip Twardzik a Lukáš Kojnok počas zápasu s Liptovským Mikulášom.             Foto: Rudolf Maškurica
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na úvod jari a ďalej pokračoval: „Ak chceme byť v hornej šestke, potom samozrejme bojujeme 
ďalej a cieľom je získať maximum bodov. Vieme, že čo sa počíta z pohľadu klubov aj z pohľadu 
finančnej hodnoty a potenciálu, tak to je hrať európsku súťaž.“

Dvere do kabíny A mužstva sa pred začiatkom jarnej časti otvorili trom mladým futbalistom 
– obrancovi Alexovi Holubovi a stredopoliarom Michalovi Dopaterovi a Timotejovi Múdremu, 
ktorý si pripísal prvé ligové minúty už v jeseni. 

Novou tvárou v oranžovom drese sa stal útočník Ladislav Almási. Perspektívny futbalista počas 
jesennej časti strelil v petržalskom drese jedenásť gólov a v príprave už dvakrát skóroval za 
Ružomberok. 

„Zatiaľ som maximálne spokojný s jeho herným prejavom aj s jeho prejavom v kabíne, ako na 
nás všetkých pôsobí ako človek. Už len dúfať, že sa presadí v zápasoch s ostatnými ligovými muž-
stvami. To nám v jeseni trochu chýbalo. Spĺňa všetky atribúty, ktoré musí mať taký typ útočníka, 
akého chceme mať,“ vyjadril sa tréner.

Viacerí hráči zotavujúci sa po zraneniach budú na začiatku jari pôsobiť v B mužstve. Klub už 
ďalej nepočíta so službami stredopoliara Kristiho Qoseho, ktorý žiaľ po viacerých vzájomných 
rokovaniach neprijal vysoko nadštandardné ponuky na predĺženie pôsobenia pod Čebraťom. 
Ďalšie kroky albánskeho reprezentanta smerovali do klubu českej najvyššej súťaže MFK Karviná. 

V Prípravné zápasy nášho A mužstva:

MFK Ružomberok – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:1
FC Baník Ostrava – MFK Ružomberok 0:4 (0:1)
Partizan Belehrad – MFK Ružomberok 2:1 (2:0)
SC Rheindorf Altach – MFK Ružomberok 3:1 (2:0)
MKS Cracovia Krakov – MFK Ružomberok 1:2 (0:1)
FK Austria Viedeň – MFK Ružomberok 4:1 (2:0)

Góly nášho A mužstva v príprave:

Ladislav Almási (2), Alexander Mojžiš (2), Filip Twardzik (2), Miroslav Almaský (1), Štefan
Gerec (1), Matúš Kmeť (1), Ondřej Novotný (1), Dalibor Takáč (1)

Ján Maslo so spoluhráčmi pred víťazným duelom s Cracoviou Krakov.                       Foto: Matej Šavol



Ladislav Almási: „Útočník je súdený a hodnotený podľa gólov“

Na jednom z posledných tréningov pred začiatkom jarnej časti vyspovedali novinári našu 
najnovšiu posilu, 20-ročného útočníka Ladislava Almásiho.

Ako sa zatiaľ cíti nová tvár v oranžovom drese vo svojom novom pôsobisku? 
„Vidím to zatiaľ super. Všetci chalani sú ku mne milí. Adaptoval som sa veľmi rýchlo. Určite je 

to rozdiel. Je to liga, sú to elitní hráči na Slovensku. Veľmi sa teším,“ opísal svoje pocity futbalista 
obliekajúci dres s číslom 99.

Kapitán tímu Ján Maslo, tréner A mužstva Ján Haspra a generálny riaditeľ MFK Ružomberok Ľubomír Golis na tlačovej 
konferencii.                 Foto: Rudolf Maškurica

Ladislav Almási (v strede) po podpise zmluvy.                Foto: Rudolf Maškurica
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Mladý útočník prišiel do Ružomberka z Dunajskej Stredy, no 
jeseň odohral v druholigovej Petržalke, kde nastrieľal jedenásť 
gólov. Na jar sa musí popasovať s obrancami vo Fortuna lige.

„Hovorí sa, že druhá liga je tvrdšia a súbojovejšia ako prvá. 
Vôbec sa nebojím. Myslím si, že mám na to postavu. Som pri-
pravený si to s nimi rozdať,“ odhodlane skonštatoval Almási.

Liptáci by sa radi opäť prebojovali do pohárovej Európy. 
Na zrealizovanie tohto cieľa je potrebná dlhá a namáhavá 
cesta. Tešiť ich však môže, že ešte stále majú dvere otvorené 
cez ligu a cez Slovnaft Cup. 

„Máme na to šancu a Ružomberok hrá skoro každý rok 
predkolá Európskej ligy a dúfam, že sa tam dostaneme aj te-
raz,“ povedal 20-ročný hráč.

Ako sa perspektívny futbalista dozvedel o záujme spod 
Čebraťa a aká bola jeho prvá reakcia?

„Na začiatku ma oslovili tréneri a neváhal som. Na druhý 
deň som povedal, že sem chcem prísť. Bolo to rýchlo vybave-
né,“ prezradil Ladislav Almási.

Mladý zakončovateľ sa počas prípravy v Ružomberku dva-
krát zapísal do streleckej listiny, keď rozvlnil sieť Liptovského 
Mikuláša a Cracovie Krakov. V tom, čo od neho budú očaká-
vať tréneri aj fanúšikovia, má jasno. 

„Očakávajú, že budem dávať góly. Útočník je súdený a 
hodnotený podľa gólov, takže dúfam, že mi to bude padať. V 
Petržalke sa mi darilo. Možno aj preto som teraz tu,“ povedal 
ofenzívny futbalista.

Jar sme odštartovali remízou so Sereďou

V sobotu 15. februára 2020 vstúpil Ružomberok do jarnej časti Fortuna ligy, keď v 19. kole 
nastúpil v Zlatých Moravciach na súboj so Sereďou.

V 15. minúte sa dostal Gerec do veľkej šance, ale v poslednej chvíli stihol jeho strelu zblokovať 
obranca. Po piatich minútach Mojžiš nebezpečne vypálil z hranice veľkého vápna a Kanurić 
vyrazil strelu spod brvna na rohový kop, po ktorom sa hostia dožadovali pokutového kopu po 
hre rukou domáceho hráča, ale v hre sa pokračovalo ďalej. V 21. minúte na druhej strane ne-
bezpečne hlavičkoval Michalík, lenže nepodarilo sa mu umiestniť loptu do siete. Po dvoch minú-
tach získal Ružomberok priamy kop. K jeho realizácii sa podujal Twardzik a aj s prispením teču 
domáceho múru prekonal brankára – 0:1. V 35. minúte to skúsil z uhla Jarović, lenže Krajčírik 
si dal pozor. Po troch minútach zahrávali domáci hráči priamy kop, v šestnástke našli Michalíka, 
ale ten tiesnený hlavičkoval vysoko nad. V 42. minúte dostal Mojžiš druhú žltú a tým pádom aj 
červenú kartu, takže Ruža musela dohrávať v početnej nevýhode. V samom závere polčasu mala 
Sereď obrovskú šancu na vyrovnanie, ale pri bránkovej čiare výborne zasiahol Zsigmund, ktorý 
v poslednej chvíli odvrátil domácu strelu.

V 51. minúte získala Sereď priamy kop, po ňom sa pred bránou najlepšie zorientoval Morong 
a upratal loptu do siete – 1:1. Po chvíli mohol ten istý hráč streliť druhý gól, lenže neprekonal 
Krajčírika, ktorému vypomáhali Gerec s Twardzikom. 

Ladislav Almási v príprave dvakrát skó-
roval.                             Foto: Ján Kmeť



Po desiatich minútach Dabó potiahol útok po pravom krídle a následne hľadal v šestnástke 
Jarovića. Toho si však postrážila defenzíva hostí. Vzápätí na druhej strane Almási preveril Kanu-
rića pokusom z väčšej vzdialenosti. V 68. minúte Takáč poslal center do šestnástky, kde úspešne 
zakončil Gerec a vrátil vedenie na stranu hostí – 1:2. O osem minút neskôr Čurma zblokoval 
Jarovićovu strelu na rohový kop. V nadstavenom čase sa dostával Špehar do šance, ale Krajčírik 
včasným vybehnutím zmaril rodiacu sa príležitosť domácich. Hostia následne vyrovnali zásluhou 
striedajúceho Vuka – 2:2. Krátko na to na opačnej strane Bobček našiel prihrávkou Zsigmunda, 
ktorý však vystrelil nad bránu. V samom závere tak ešte zatlačila Sereď hrajúca v početnej výho-
de, no na remízovom výsledku sa už nič nezmenilo.

ŠKF iClinic Sereď – MFK Ružomberok 2:2 (0:1)
Góly: 51. Morong, 90+3. Vuk – 23. Twardzik, 68. Gerec  
ŽK: 48. Duranski, 56. Michalík, 78. Šumský, 83. Jarović – 39. Mojžiš, 50. Twardzik, 
56. Gerec, 86. Kojnok, 87. Krajčirík  ČK: 42. Mojžiš (po druhej žltej) 
Rozhodovali: Sedlák – Weiss, Jánošík – Ochotnický  Diváci: 316
ŠKF iClinic Sereď: Kanurić – Dabó (83. Louka), Michalík, Hučko, Slaninka – Šumský, 
Duranski (68. Pankaričan) – Morong, Špehar, Iván (76. Vuk) – Jarovič
MFK Ružomberok: Krajčirík – Čurma, Mrva, Twardzik – Kojnok, Zsigmund, 
Mojžiš – Kostadinov (90.+ Holub), Takáč – Gerec (85. Novotný), Almási (70. T. Bobček)

1.	 ŠK	Slovan	Bratislava	 19	 14	 4	 1	 42:11	 46
2.	 MŠK	Žilina	 19	 11	 5	 3	 32:15	 38
3.	 FC	DAC	1904	Dunajská	Streda	 19	 11	 3	 5	 29:22	 36
4.	 MFK	Ružomberok	 19	 6	 8	 5	 24:25	 26
5.	 AS	Trenčín	 19	 6	 6	 7	 37:30	 24
6.	 FC	Spartak	Trnava	 19	 7	 3	 9	 22:23	 24
7.	 FC	ViOn	Zlaté	Moravce	-	Vráble	 19	 5	 8	 6	 18:23	 23
8.	 MFK	Zemplín	Michalovce	 19	 6	 5	 8	 25:31	 23
9.	 FK	Senica	 19	 5	 5	 9	 22:30	 20
10.	 ŠKF	Sereď	 19	 4	 7	 8	 19:28	 19
11.	 FC	Nitra	 19	 4	 4	 11	 14:29	 16
12.	 FK	Pohronie		 19	 3	 6	 10	 19:36	 15

Tabuľka Fortuna ligy po 19. kole
 Por. Team    Zápasy    Výhry    Remízy     Prehry     Skóre     Body

Aj vaše dieťa  
môže hrať za Ružu!

Ak máte syna narodeného v rokoch 
2013 alebo 2014 a chce hrávať futbal za 
náš klub, neváhajte a kontaktujte šéftréne-
ra ružomberských prípraviek Róberta Ha-
zuchu! 

Prácu s ružomberskou mládežou mô-
žete sledovať prostredníctvom hashtagu 
#HRAJZARUZU.

Najbližší domáci zápas: 21. kolo Fortuna ligy, 1. 3. 2020 o 15:30 
MFK Ružomberok – MFK Zemplín Michalovce



STOP  
RASIZMU!


