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Fortuna liga 2019/2020
21. kolo 

Nedeľa, 1. 3. 2020, 15:30 h

Br
an

ká
ri

RUZAGÓL c. 218ˇ 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

ne
ri		
				
	Ú
toč

níc
i   

  		
				
				
				
				
				
Str

ed
op
oli
ari
				
				
				
				
				
				
				
				
			O

bra
nc
ov
ia	

				
				
			B

ran
ká
ri

Ladislav Prešinský (hlavný	rozhodca,	Vráble), František Ferenc (1.	asistent	rozhodcu,	Tročany)
Rastislav Žákech  (2.	asistent	rozhodcu,	Bánovce	nad	Bebravou),	Bálint Kišš (4.	rozhodca,	Plášťovce) 

Ján Farbula (delegát	SFZ,	Pezinok), Jaroslav Zábranský (pozorovateľ	rozhodcov,	Bratislava)

MFK Ružomberok MFK Zemplín Michalovce

		T
rén

eri
				
				
				
Úto

čn
íci	

				
				
				
				
				
				
				
Str

ed
op
olia

ri		
				
				
				
				
				
				
				
			O

bra
nc
ov
ia	

				
				
Bra

nk
ári  22 Matúš	Kira

	 30	 Tomáš	Dráb
	 31	 Rostyslav	Dehtiar	(Ukrajina)

	 4	 Dimitrios	Konstantinidis	(Grécko)
	 18	 Alejandro	Méndez	García	(Španielsko)
	 21	 José	Carrillo	Mancilla	(Španielsko)
	 23	 Ian	Pino	Soler	(Španielsko)
	 26	 Matúš	Vojtko
	 33	 Martin	Kolesár
	 42	 Dávid	Špak

	 7	 Christos	Kountouriotis	(Grécko)
	 8	 Jakub	Grič
	 9	 Peter	Kolesár
	 10	 Igor	Žofčák
	 11	 Dimitrios	Popovits	(Grécko)
	 12	 Jozef-Šimon	Turík
	 15	 Stanislav	Danko
	 16	 Matúš	Begala
	 17	 Alan	Cheick	Diarra	(Francúzsko)
	 28	 Georgios	Neofytidis	(Grécko)
	 88	 Kyriakos	Savvidis	(Grécko)

	 19	 Issa	Modibo	Sidibé	(Niger)
	 27	 Milan	Kvocera
	 29	 Matej	Trusa
	 40	 Armen	Hovhannisyan	(Arménsko)
	 45	 Maksym	Hirnyi	(Ukrajina)

	 	 Jozef	Majoroš
	 	 Marek	Ondrík
	 	 Marek	Rodák
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Predstavujeme súpera – MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE 

Vznik futbalového klubu z Michaloviec sa datuje do roku 1912. V sezóne 2014/15 mužstvo 
triumfovalo v druhej najvyššej súťaži a postúpilo z prvého miesta do Fortuna ligy. Keďže v tom 
čase nebola Košiciam udelená licencia, z príchodu medzi elitu sa tešila aj Skalica, s ktorou bojo-
vali Zemplínčania o prvenstvo v DOXXbet lige až do posledného kola – vo vzájomnom zápase 
na Záhorí vyhrali Michalovce 2:0. 

Súperenie oboch tímov o prvenstvo v nižšej súťaži sa v ďalšom ročníku zmenilo na súboj o 
zotrvanie vo Fortuna lige. Toto súperenie zvládol lepšie tím zo Zemplína, keď s 29 bodmi obsadil 
predposledné 11. miesto. Skalica, ktorá získala o päť bodov menej, skončila posledná a po roku 
sa musela vrátiť nazad do druhej ligy. 

V sezónach 2016/17 a 2018/19 sa družstvu z východu Slovenska darilo aj v Slovnaft Cupe, 
kde sa prebojovalo až do semifinále. V boji o finálovú účasť bol však v prvom prípade nad jeho 
sily Slovan Bratislava a v druhom MŠK Žilina. Aj keď Michalovce v obidvoch prípadoch ťahali 
za kratší koniec povrazu, svojim súperom nenechali postup zadarmo a zanechali sympatický 
dojem. 

V minulom ročníku sa Zemplínčania vo Fortuna lige prebojovali do nadstavbovej skupiny o 
titul, kde napokon skončili na piatom mieste.

Počas prebiehajúcej sezóny sa Ružomberok stretol s Michalovcami zatiaľ raz, keď na ich 
pôde vyhral 1:0. Aj v tomto prípade boli futbalisti v žlto-modrých dresoch nepríjemným súperom 
a vypracovali si viaceré šance na otvorenie skóre. Ani jednu však nepremenili, na čom mal veľkú 
zásluhu najmä brankár Matúš Macík. V nadstavenom čase preto zaúradovali Liptáci, keď sa po 
rohom kope gólovo presadil obranca Alexander Mojžiš.

Mareka Zsigmunda trápia nepremenené šance

Po sobotnej domácej remíze s Dunajskou Stredou sa s 
nami podelil o svoje pocity stredopoliar Marek Zsigmund.

Hoci prvú šancu nevyužil hráč hostí Eric Ramirez, v ďalšom 
priebehu mali viac príležitostí Ružomberčania. Tvrdý projek-
til Filipa Twardzika spoza šestnástky zastavilo brvno, strelu 
Mareka Zsigmunda na dvakrát chytil Benjamín Száraz, hla-
vička Ladislava Almásiho smerovala tesne nad a nebezpeč-
nú strelu Tihomira Kostadinova na bránkovej čiare zblokoval 
Danylo Beskorovainyi. Na druhej strane pohrozili hostia, 
keď Matej Čurma zblokoval ich prihrávku na žrď vlastnej 
brány. Počas záverečnej krátkej početnej výhody o jedného 
hráča Benjamín Száraz vyrazil strelu Dalibora Takáča. 

„Chceli sme vyhrať. Mali sme na tri body, ale nedarí sa 
nám dať gól. Bolo vidieť, že sme boli lepší. Boli sme v sú-
perovej šestnástke, ale nie a nie to padnúť,“ skonštatoval 
ružomberský stredopoliar.

Po záverečnom hvizde domácich hráčov pochopiteľne 
mrzelo množstvo nepremenených príležitostí. Na dobrú de-
fenzívu súpera ani na nič iné sa však v žiadnom prípade 
nechceli vyhovárať a problém hľadali vo vlastných radoch. 

Benjamín Száraz chytá strelu Mareka Zsigmunda.              
Foto: Rudolf Maškurica



„Trápime sa v koncovke. Keď to trafíme dobre, obrana s tým nemôže nič robiť. Je to v nás, 
musíme na tom pracovať, aby sme sa zlepšili v koncovke,“ povedal Marek Zsigmund.

Dvakrát v stretnutí zamestnal súperovho gólmana aj Marek Zsigmund. Väčšiu z dvoch príle-
žitostí mal v 37. minúte, kedy sa po vhadzovaní Matúša Kmeťa prekľučkoval z ľavej strany do 
veľkého vápna a jeho zakončenie napokon dokázal skrotiť Benjamín Száraz. 

„Bol som v šestnástke. Na nič som sa nesústredil, chcel som vystreliť a bohužiaľ strelil som to 
rovno na brankára a ten mi to chytil,“ spomenul si na svoju šancu futbalista obliekajúci dres s 
číslom 24.

Dvadsaťdvaročný stredopoliar opäť podal sympatický výkon. Okrem toho, že sa dostal do 
dvoch šancí, viackrát úspešne zasahoval aj v defenzíve a vybojoval veľa lôpt. 

„Je to moja úloha. Musím to trochu čistiť vzadu a zapájať sa do útoku, bohužiaľ ani mne to 
tam nepadlo,“ povedal Marek Zsigmund, ktorého by však pochopiteľne viac ako pochvaly od 
novinárov potešila výhra:

„Dôležité sú body. Ako hrá jednotlivec, to nám body nedá. Nemáme tri body, máme len jeden 
bod a musíme makať ďalej, aby sme sa dostali do prvej šestky.“

FC DAC 1904 Dunajská Streda – MFK Ružomberok 0:0
ŽK: 32. Macík, 67. Čurma – 32. Ramirez, 59. Davis, 77. Schäfer, 85. Beskorovainyi
ČK: 89. Schäfer (po druhej žltej)  Rozhodovali: Očenáš – Ádám, Perát  Diváci: 1329
MFK Ružomberok: Macík – Čurma, Mário Mrva, Twardzik – Kojnok, Kostadinov,
Zsigmund, Takáč, Kmeť (57. T. Bobček) – Gerec, Almási (71. Regáli)
FC DAC 1904 Dunajská Streda: Száraz – Kružliak (64. Kalmár), Šimić, Beskorovainyi 
– Rodolfo, Schafer, M. Vida, Davis – Fábry (73. Čmelík) – Ramirez (46. Balić), Divković

Marek Zsigmund počas zápasu s Dunajskou Stredou.               Foto: Rudolf Maškurica
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Pripomenieme si Mariána Potockého

Pred necelým rokom, 13. marca 
2019, nás všetkých zasiahla smutná 
správa o smrti dlhoročného vedúce-
ho ružomberských žiackych mužstiev 
Mariána Potockého, ktorý vo veku 46 
rokov prehral boj so zákernou choro-
bou.

Výborného človeka a verného fa-
núšika nášho klubu si pripomenieme v 
sobotu 7. marca 2020, keď sa bude 
konať v telocvični na ZŠ Klačno Me-
moriál Mariána Potockého. 

Na turnaji určenom pre mladších 
žiakov U13 sa okrem dvoch ružom-
berských výberov zúčastnia aj ich ro-
vesníci z klubov ŠK Lúčky, TJ Havran 
Ľubochňa, OŠK Bešeňová a OŠK Lud-
rová/Liptovská Štiavnica.

Fanklub Concordia 1906 povzbudzoval počas celého zápasu.               Foto: Rudolf Maškurica



PROGRAM:

8:00   MFK Ružomberok I. – MFK Ružomberok II.
8:20   ŠK Lúčky – OŠK Ludrová/L. Štiavnica
8:40   TJ Havran Ľubochňa – OŠK Bešeňová
9:00   MFK Ružomberok I. – ŠK Lúčky
9:20   OŠK Ludrová/L. Štiavnica – TJ Havran Ľubochňa
9:40   OŠK Bešeňová – MFK Ružomberok II.
10:00 TJ Havran Ľubochňa – MFK Ružomberok I.
10:20 OŠK Bešeňová – OŠK Ludrová/L. Štiavnica
10:40 ŠK Lúčky – MFK Ružomberok II.
11:00 MFK Ružomberok I. – OŠK Bešeňová
11:20 MFK Ružomberok II. – OŠK Ludrová/L. Štiavnica
11:40 ŠK Lúčky – TJ Havran Ľubochňa
12:00 OŠK Ludrová/L. Štiavnica – MFK Ružomberok I.
12:20 OŠK Bešeňová – ŠK Lúčky
12:40 TJ Havran Ľubochňa – MFK Ružomberok II.

Marián Potocký (v hornom rade vpravo) bol pri viacerých úspechoch našej mládeže.



 

  

G

Príďte povzbudiť B mužstvo v súboji s Banskou Bystricou

Tím MFK Ružomberok B, ktorý v jeseni získal 22 bodov a zimuje v 2. lige na ôsmej priečke, 
odštartuje jarnú časť sezóny v nedeľu 8. marca 2020 o 10:30 domácim súbojom s Duklou Ban-
ská Bystrica, ktorej momentálne patrí prvá priečka.

V náročnom a zároveň atraktívnom súboji budú hráči potrebovať vašu podporu z tribún! Otvo-
rená 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. perma-
nentkou, držitelia preukazu ZŤP a Janského plakety (striebornej, zlatej a diamantovej), mamičky 
s kočíkmi (do bezbariérového sektoru pri východnej tribúne), členovia OZ Ružomberčan s člen-
skou 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 vstu-
peniek na západnú tribúnu dostanú nulový lístok pri turniketoch východnej tribúny. Pokladne sú 
otvorené vždy hodinu pred začiatkom stretnutia.

Verme, že takúto gólovú radosť budeme prežívať aj budúcu nedeľu!              Foto: Rudolf Maškurica



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 šéftrénera ružomberských prípraviek Róberta Hazuchu!
Prácu s ružomberskou mládežou môžete sledovať prostredníctvom hashtagu: 
                #HRAJZARUZU.
                      

 

 
  

 

1.	 ŠK	Slovan	Bratislava	 20	 15	 4	 1	 44:11	 49
2.	 MŠK	Žilina	 20	 12	 5	 3	 33:15	 41
3.	 FC	DAC	1904	Dunajská	Streda	 20	 11	 4	 5	 29:22	 37
4.	 MFK	Ružomberok	 20	 6	 9	 5	 24:25	 27
5.	 MFK	Zemplín	Michalovce	 20	 7	 5	 8	 26:31	 26
6.	 AS	Trenčín	 20	 6	 6	 8	 37:32	 24
7.	 FC	Spartak	Trnava	 20	 7	 3	 10	 22:25	 24
8.	 FK	Senica	 20	 6	 5	 9	 24:30	 23
9.	 FC	ViOn	Zlaté	Moravce	-	Vráble	 20	 5	 8	 7	 19:26	 23
10.	 ŠKF	Sereď	 20	 5	 7	 8	 22:29	 22
11.	 FC	Nitra	 20	 4	 4	 12	 14:30	 16
12.	 FK	Pohronie		 20	 3	 6	 11	 19:37	 5

Por. Team Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body

Tabuľka Fortuna ligy po 20. kole



STOP  
RASIZMU!


