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Fortuna liga 2019/2020
5. kolo nadstavbovej časti 
Sobota, 11. 7. 2020, 18:00 h
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RUZAGÓL c. 219ˇ ˇ

 1	 Jakub	Červeň
 33 Matúš Macík
	 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
	 28	 Dávid	Filinský
	 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	
	 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	
				
				
				
				
				
	Br

an
ká
ri

Peter Ziemba (hlavný	rozhodca,	Prešov), František Ferenc (1.	asistent	rozhodcu,	Tročany)
Andrej Hrmo (2.	asistent	rozhodcu,	Banská	Bystrica), Ladislav Prešinský (4.	rozhodca,	Vráble)

Renáta Tomášová (delegátka	SFZ,	Bratislava), Ľubomír Suchý (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)
	 5	 Dušan	Lalatović	(Srbsko)
	 24	 Dominik	Kružliak
	 31	 Eric	Javier	Grajales	Davis	(Panama)
	 33	 Matúš	Malý
	 44	 Jorge	Antonio	Mendez	Castillo	(Panama)
	 82	 Cesar	Camarena	Blackman	(Panama)

	 6	 Andrija	Balić	(Chorvátsko)
	 8	 Maté	Vida	(Maďarsko)
	 13	 Zsolt	Kalmár	(Maďarsko)
	 19	 Sainey	Njie	(Gambia)
	 20	 Dominik	Veselovský
	 21	 Andrej	Fábry
	 26	 András	Schäfer	(Maďarsko)
	 66	 Martin	Bednár

	 9	 Eric	Kleybel	Ramirez	Matheus	(Venezuela)
	 11	 Ernest	Boateng	(Ghana)
	 15	 Ricardo	Antonio	Phillips	Hinds	(Panama)
	 18	 Krisztián	Németh	(Maďarsko)
	 29	 Marko	Divković	(Chorvátsko)
	 40	 Alex	Javro

	 	 Bernd	Storck,	Antal	Róbert	Németh
	 	 Martin	Raška,	Alexander	Storck
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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-
chy zaznamenali „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 prvej trojke a tým pádom aj v pohárovej Európe nebude Dunajská Streda chýbať ani tento-
krát. Pri pohľade na ligovú tabuľku môže byť náš dnešný súper spokojnejší ako my. Na druhej 
strane výsledky tohtosezónnych zápasov hovoria v náš prospech, keď sme v základnej časti 
Fortuna ligy vyhrali na jeho štadióne 1:0, doma remizovali 0:0 a následne sme cez tohto súpera 
po remíze 1:1 a víťazstve 3:0 postúpili do semifinále Slovnaft Cupu.

Ako sme prežívali koronakrízu?

V marci 2020 sa šírenie nového koronavírusu 
spôsobujúceho ochorenie COVID-19 postaralo 
o zastavenie väčšiny podujatí, medzi nimi aj fut-
balu. Až teraz, keď máme možnosť zaplniť 50% 
kapacity nášho štadióna, sa môžeme naplno 
nadýchnuť. 

S dopadmi krízy spôsobenými najmä znač-
ným pozastavením ekonomiky sa žiaľ celá 
spoločnosť bude musieť ešte dáky čas vysporia-
dúvať. Taktiež naďalej musíme všetci dbať na 
dodržiavanie platných opatrení.

Našim hráčom a trénerom veľmi chýbali zá-
pasy a dlho aj spoločné tréningy, ale ani v naj-
ťažšom období sa nenudili. Futbalisti dostávali 
individuálne plány, ktoré museli plniť. Okrem 
toho viacerí hráči spolu s trénerom Jánom Has-
prom pomáhali OZ Ružomberčan s prepravou 
hygieny po meste a okolí, ktorá bola darom od 
SHP Harmanec, a taktiež aj s balením rúšok pre 
najzraniteľnejších obyvateľov Ružomberka. Matúš Macík počas testovania na COVID-19.  Foto: Matej Šavol



Neskôr prišli na rad tréningy, tréningové zápasy a testovanie na COVID-19, ktoré bolo v 
prípade futbalistov a realizačných tímov z celej ligy negatívne, a tak sa 13. júna mohla začať 
skrátená nadstavbová časť. Najmä mládežnícki hráči a ich tréneri pripravili pre širokú verejnosť 
niekoľko inštruktážnych videí s tréningovými jednotkami. Videá sme uverejňovali prostredníctvom 
našich oficiálnych kanálov na sociálnych sieťach a obsahovali cviky rôznej náročnosti s vzhľa-
dom na fyzické predpoklady každého, kto potreboval pohyb počas karantény, ktoré boli ďalej 
modifikované podľa toho, či je zavretý v byte, alebo môže cvičiť von, či má prístup k cvičebnému 
náradiu, alebo musí improvizovať s tým, čo má doma. 

V špecifickejšej situácii sa ocitol Tihomir Kostadinov, keďže sa vrátil do rodného Severného 
Macedónska. Tam sa okrem plnenia individuálnych tréningových plánov spolu s ostatnými repre-
zentantmi balkánskeho štátu zapojil do pomoci nemocniciam, keď finančne podporil nemocnicu 
v meste Gevgelija. Náš stredopoliar sa tešil z pre neho nevšedne dlhého času stráveného s 
rodinou, no stále si uvedomoval, že sa potrebuje vrátiť do Ružomberka, aby sa mohol zapojiť 
do tréningového procesu, ktorý sa rozbehol v máji najskôr na dobrovoľnej báze a neskôr už 
oficiálne. Zo Severného Macedónska však nebolo možné dostať sa letecky, a preto s negatívnym 
testom na COVID-19 absolvoval náročný návrat na Slovensko s viacerými prestupmi a niektoré 
niekoľkokilometrové trasy musel prejsť aj pešo.

Únia ligových klubov taktiež nezaháľala a v apríli pripravila projekt e-Fortuna liga Challenge. 
Každý klub si mal vybrať jedného hráča, ktorý ho bude cez víkend 18. a 19. apríla 2020 zastu-
povať v hre FIFA20. Spestrenie víkendu malo aj charitatívny rozmer – na víťaza čakala odmena 
1500 eur, ktorú mal následne odovzdať organizácii podľa vlastného výberu. V Ružomberku 
máme viacerých hráčov, ktorí sú šikovní nielen na trávniku, ale aj s hernou konzolou v ruke. 
Nebolo ľahké vybrať najvhodnejšieho adepta, ale oslovení futbalisti najviac verili Daliborovi 
Takáčovi, aj keď on sám v rozhovoroch skromne konštatoval, že v kabíne sú aj lepší hráči ako on. 
Ružomberský stredopoliar nesklamal našu dôveru. Skupinovou časťou prešiel bez bodovej straty 
a inkasoval len jediný gól od Bogdana Mitreu. Vo vyraďovacej fáze v štvrťfinále vyhral nad 
Róbertom Balážim z Nitry 3:0, v semifinále zdolal Trenčín, ktorý zastupoval Achraf El Mahdioui, 
2:0 a vo finále zvíťazil nad Bogdanom Mitreom z Trnavy 3:1. Náš futbalista sa stal víťazom a 
odmenu venoval Centru sociálnych služieb Trojlístok, s ktorým náš klub dlhodobo spolupracuje.

Dalibor Takáč odovzdal zástupcom CSS Trojlístok šek v hodnote 1500 eur.                                 Foto: Rudolf Maškurica
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„Bolo to, ako keby v týchto smutných chvíľach vyšlo Slnko. Potešilo nás, že si niekto na nás spo-
menul v ťažkých časoch, keď sme všetci skúšaní, zvlášť my v domovoch sociálnych služieb. Stále 
sme pod nátlakom. Musíme dodržiavať prísne hygienické pravidlá, robia sa kontroly a testy,“ 
povedala pri preberaní šeku terapeutka Eva Buchová z CSS Trojlístok. 

V spolupráci so spoločnosťou 3b sme pre našich fanúšikov pripravili možnosť kúpiť si ochranné 
rúško na tvár s motívom MFK Ružomberok v cene 6,90 eura (s možnosťou množstevnej zľavy) 
a multifunkčných šatiek v cene 8,90 eura, pričom kúpou týchto produktov fanúšikovia podporujú 
náš klub. 

Okrem toho ÚLK rozbehla počas skrátenej nadstavby projekt Spolu za futbal. Keďže až do 
1. júla 2020 sa mohli hrať zápasy s maximálne 500 osobami na štadióne, vrátane ľudí nevy-
hnutne potrebných na organizáciu stretnutí, veľká časť fanúšikov mala možnosť podporiť svoj 
klub aspoň virtuálne na www.spoluzafutbal.sk, kde si každý môže vybrať svoj obľúbený klub z 
najvyššej súťaže a po registrácii zvýšiť počet jeho fanúšikov a pokiaľ uzná za vhodné, môže ho 
aj finančne podporiť. 

Aj tento projekt je charitatívne ladený a najpočetnejší fanklub získa odmenu 4000 eur, ktorú 
následne odovzdá vybranej organizácii bojujúcej s koronavírusom v prvej línii. Zapojiť sa môže-
te do dnešnej polnoci. 

Ďakujeme všetkým našim fanúšikom, ktorí nám v týchto ťažkých časoch zostali verní. Podporili 
klub kúpou virtuálnej vstupenky, rúška alebo šatky, prípadne sledovali dianie v našom klube na 
sociálnych sieťach. Taktiež sa celej verejnosti musíme poďakovať za zodpovedné dodržiavanie 
hygienických oparení, bez čoho by sme sa asi ešte veľmi dlho nemohli vrátiť na štadióny. Záro-
veň vás chceme ešte raz poprosiť, aby ste naďalej dodržiavali platné nariadenia, aby sme sa 
opäť nedostali do takej nepríjemnej situácie, akú sme prežili tejto jari. 

ĎAKUJEME!

Prvé góly za ružomberské áčko

Po reštarte súťaží nastúpili naši futbalisti na trávniky zdravo nabudení. Viacerí mladí hráči 
zaujali a milo prekvapili výkonmi v drese A mužstva. Spomenúť môžeme napríklad Timoteja 
Múdreho, Dávida Filinského, Mária Mrvu, ale aj mnohých ďalších. Adam Brenkus a Ladislav 
Almási sa v júni mohli pochváliť prvými gólmi za A tím v súťažných zápasoch. 

V prvom semifinálovom súboji Slovnaft Cupu sme cestovali na Žitný ostrov. V 10. minúte otvoril 
skóre domáci András Schäfer. Súper mal následne niekoľko veľkých šancí na zvýšenie svojho 
náskoku. Viackrát nás podržal brankár Matúš Macík, ako aj konštrukcia brány. V 81. minúte 
prišiel do hry Adam Brenkus. Už po chvíli vysunul po pravej strane Matúša Kmeťa, ten našiel pred 
bránou nabiehajúceho Martina Regáliho, no ofenzívny futbalista vystrelil tesne nad brvno. V 85. 
minúte sa Martin Regáli šikovne zbavil obrancov a prihral na hranicu veľkého vápna, odkiaľ 
Adam Brenkus namieril presne k žrdi a vyrovnal na konečných 1:1. 

„Išiel som tam hlavne s tým, že keď budem mať šancu vystreliť, mám to skúsiť a možno to tam 
padne. Našťastie to tam padlo, takže som veľmi rád,“ povedal strelec vyrovnávajúceho gólu.“

Adam Brenkus dal v minulosti viaceré góly za mládežnícke tímy, ružomberskú rezervu, v prí-
pravných dueloch za A mužstvo, ako aj za mládežnícke reprezentačné výbery. Zrejme najpa-
mätnejší bol v prípravnom stretnutí za Slovensko “19“ do siete rovesníkov z Anglicka. Tentokrát 
dal však prvý súťažný gól za ružomberské Áčko a zároveň aj veľmi dôležitý, keďže 1:1 je na 
súperovej pôde pri pohárovej matematike veľmi dobrý výsledok. 



„Tento gól by som posunul ešte vyššie, ako gól 
proti Anglicku, pretože to bol môj prvý súťažný gól 
za ružomberské Áčko. Som z neho veľmi šťastný. 
Dúfam, že to bude tak pokračovať,“ potešil sa 
Adam Brenkus, ktorý tento presný zásah venoval 
svojej rodine.

V domácej odvete sme, hnaní našim fanklubom 
Concordia 1906, nezaváhali. V 21. minúte práve 
Adam Brenkus našiel centrom z priameho kopu 
Mateja Madleňáka a ten hlavou otvoril skóre. Pre 
perspektívneho obrancu to bol prvý gól za Áčko 
v sezóne a celkovo druhý, pretože v minulom roč-
níku Slovnaft Cupu skóroval na pôde Gerlachova. 
Dunajská Streda sa snažila o vyrovnanie, ale tlak 
z prvého polčasu sa nám podarilo ustáť. V druhom 
dejstve to viackrát horelo pred súperovou bránou. 
V závere Dávid Filinský prihral Štefanovi Gereco-
vi, ktorý zvýšil náš náskok. Napokon ten istý hráč 
zužitkoval aj prihrávku Lukáša Kojnoka a svojím 
druhým gólom v stretnutí stanovil konečný výsle-
dok 3:0, a tak sme sa spolu s našimi najvernejšími 
fanúšikmi mohli tešiť z postupu do finále.

Adam Brenkus prvý zľava. Radosť po góle Mateja Madleňáka.                   Foto: Stanislav Kmeť

L. Almási po góle do siete Žiliny.      Foto: R. Maškurica
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Ďalším hráčom, ktorý si otvoril gólový účet v ružomberskom drese, sa stal Ladislav Almási. 
K presným zásahom z prípravných duelov pridal aj góly v najvyššej súťaži. Prebiehala 57. minú-
ta druhého kola nadstavbovej časti Fortuna ligy v Michalovciach, keď Adam Brenkus poslal cen-
ter na hlavu Ladislava Almásiho, ktorý prekonal domáceho gólmana a poslal Ružu do vedenia. 
Stretnutie sa napokon skončilo remízou 1:1. 

V následnom treťom kole skrátenej nadstavby sme doma vyhrávali o gól nad Žilinou a tím sa 
dostával do viacerých nádejných protiútokov so snahou zveľadiť svoj náskok. V 65. minúte Šte-
fan Gerec výbornou prihrávkou našiel Ladislava Almásiho, ktorý išiel sám na bránu – preloboval 
vybehnutého Samuela Petráša a svoju trefu oslávil spolu s fanklubom. 

„Je to môj prvý domáci gól, minulý týždeň som dal vonku. Som rád, že mi to tam zase padlo, a 
dúfam, že mi to tam bude padať,“ povedal po zápase Ladislav Almási, ktorého gól sa napokon 
ukázal ako víťazný, keďže Žilinčania strelili len kontaktný gól a duel sa skončil 2:1.

Slovnaft Cup: Druhé miesto po tesnej prehre

V stredu 8. júla 2020 odohral Ružomberok v Bratislave finále Slovnaft Cupu so Slovanom Bra-
tislava. Stretnutiu predchádzala pekná choreografia ružomberských fanúšikov s motívom „Bohu 
dušu a nám pohár“ a žiaľ aj minúta ticha, keďže nás vo veku 83 rokov navždy opustil prvý 
predseda SFZ Milan Služanič. 

Duel sa hral vo výbornej atmosfére, o ktorú sa starali priaznivci obidvoch klubov. Belasí boli 
od úvodu aktívnejší. Prvú veľkú šancu mali v 11. minúte, keď po rohovom kope Macík vyrazil ne-
bezpečnú Medvedovu strelu smerujúcu k žrdi. Po dvoch minútach Rabiu našiel Ožbolta, ktorého 
hlavičku Macík so šťastím zblokoval na žrď. V 16. minúte na opačnej strane Kojnok poslal peknú 
prihrávku pred bránu, no Brenkusove zakončenie chytil Šulla. Po dvoch minútach Ožbolt hľadal 
pred ružomberskou svätyňou Medveda, ktorý hlavičkoval tesne nad. 

Spoločná fotka pred zápasom.                                      Foto: Rudolf Maškurica



V 36. minúte sa Regáli dostával do šance, ale Šulla dobre prečítal situáciu a odkopol mu loptu 
spred nohy. Po štyroch minútach Liptáci zblokovali Strelcove nebezpečné zakončenie. V 43. 
minúte získala Ruža priamy kop a Brenkusov center pred bránou tesne minul Twardzik.

V 48. minúte získal Slovan pokutový kop po tom, čo bol v šestnástke faulovaný Medved. Loptu 
si na biely bod postavil Ožbolt a hoci si vybral tú istú stranu ako Macík, lopta prekĺzla do siete 
– 1:0. O sedem minút neskôr De Kamps preveril spoza šestnástky pozornosť ružomberského 
gólmana, ten bol ale na mieste. V 58. minúte sa Múdry pekne zvŕtal v súperovej šestnástke a 
napokon získal roh. Brenkus nebezpečne odcentroval od rohovej zástavky k bližšej žrdi, odkiaľ 
loptu riskantne odvrátil hráč Slovana. 

V ďalšom priebehu sa Belasí snažili zveľadiť svoj náskok a Ruža sa pokúšala o vyrovnanie. 
Deväť minút pred koncom riadnej hracej doby predviedol Mojžiš pekný prienik po ľavom krídle 
a následne našiel v šestnástke Takáča, ktorý vystrelil tesne nad. Vzápätí na opačnej strane Med-
ved minul loptu pred odkrytou časťou brány. V 85. minúte po Takáčovom rohovom kope vystrelil 
Kostadinov z uhla a jeho strelu vyrazil Šulla na ďalší roh, po ktorom nebezpečne hlavičkoval 
Maslo, ale lopta si nenašla cestu medzi žrde. Po štyroch minútach obranca zblokoval Takáčovu 
strelu na rohový kop a po ňom Regáli vystrelil tesne nad brvno. 

V nadstavenom čase predviedol Weiss nebezpečný protiútok po ľavom krídle, lenže minul. 
Ružomberok vo finále prehral 0:1 a obsadil v Slovnaft Cupe druhú priečku. Naši fanúšikovia 

si zaslúžia pochvalu za celozápasové fandenie.

ŠK Slovan Bratislava – MFK Ružomberok 
1:0 (0:0)

Gól: 48. Ožbolt (z 11 m)  ŽK: 53. De Kamps, 
68. Ratao, 87. Šulla, 90. Bajrić – 48. Brenkus, 
90. Regáli  Rozhodovali: Glova – Bednár, Hrč-
ka  Diváci: 3624

ŠK Slovan Bratislava: Šulla – Abena (46. 
De Marco), Bajrić, Božikov – De Kamps, Rabiu 
– Medveděv (83. Daniel), Strelec (64. Ratao), 
Moha (83. Weiss) – Medved, Ožbolt (74. 
Nono)

MFK Ružomberok: Macík – Čurma, Mas-
lo, Twardzik – Kojnok (72. Ďungel), Múdry 
(80.Kostadinov), Filinský (72. Takáč), Mojžiš – 
Brenkus (61. Madleňák) – Gerec (80. Kmeť), 
Regáli Ján Maslo.                        Foto: R. Maškurica

                      

 

 
  

 

1.	 ŠK	Slovan	Bratislava	 26	 21	 4	 1	 57:14	 67
2.	 MŠK	Žilina	 26	 14	 6	 6	 43:25	 48
3.	 FC	DAC	1904	Dunajská	Streda	 26	 14	 5	 7	 41:28	 47
4.	 FC	Spartak	Trnava	 26	 10	 4	 12	 30:32	 34
5. MFK Ružomberok 26 7 11 8 28:32 32
6.	 MFK	Zemplín	Michalovce	 26	 8	 8	 10	 31:44	 32

Por. Team Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body

Tabuľka nadstavbovej skupiny o titul po 4. kole



STOP  
RASIZMU!


