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Fortuna liga 2020/2021
3. kolo základnej časti 

Sobota, 15. 8. 2020, 19:00 h

Br
an

ká
ri

RUZAGÓL c. 220ˇ ˇ

 1	 Jakub	Červeň
 33 Matúš Macík
	 35	 Ivan	Krajčírik

	 2	 Alexander	Mojžiš
	 3	 Ján	Maslo
	 5	 Mário	Mrva
	 13	 Matej	Madleňák
	 19	 Matej	Čurma
	 28	 Dávid	Filinský
	 30	 Lukáš	Kojnok
	 31	 Alex	Holub

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

	 14	 Tomáš	Bobček
	 15	 Štefan	Gerec	
	 17	 Rastislav	Kružliak	
	 99	 Ladislav	Almási

	 	 Ján	Haspra,	Marek	Sapara
	 	 Ľuboš	Hajdúch,	Tomáš	BartkoTré
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Martin Dohál (hlavný	rozhodca,	Trenčianska	Turná),	Peter Bednár (1.	asistent	rozhodcu,	Spišská	Nová	Ves) 
Pavel Jánošík 	(2.	asistent	rozhodcu,	Poltár),	Michal Smolák (4.	rozhodca,	Bratislava)	 
Štefan Vaľko (delegát	SFZ,	Žakovce), Stanislav Špila (pozorovateľ	rozhodcov,	Skalité)

MFK Ružomberok           ŠKF Sereď
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ri 	 1	 Adnan	Kanurić	(Bosna	a	Hercegovina)

	 31	 Mathew	Yakubu	(Nigéria)

	 4	 Tomáš	Hučko
	 5	 Martin	Mečiar
	 6	 Ľubomír	Michalík
	 14	 Adam	Morong
	 21	 Tidiane	Djiby	Ba	(Senegal)
	 96	 Martin	Slaninka

	 7	 Nicolas	Šumský	(Česko)
	 8	 Bae	Beom-geun	(Južná	Kórea)
	 9	 Roko	Jureškin	(Chorvátsko)
	 12	 Denis	Potoma
	 13	 Filip	Pankarićan	(Srbsko)
	 16	 Filip	Tatranský
	 22	 Alex	Iván
	 23	 Alen	Mehić	(Bosna	a	Hercegovina)
	 25	 Dino	Špehar	(Chorvátsko)
	 88	 Filip	Duranski	(Severné	Macedónsko)

	 10	 Aleksandar	Vucenović	(Rakúsko)
	 11	 Senad	Jarović	(Nemecko)
	 99	 András	Mészáros

	 	 Peter	Lérant
	 	 Igor	Obert
	 	 Roland	Praj
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Predstavujeme súpera – ŠKF SEREĎ

História futbalového klubu v Seredi sa začala písať 28. júna 1914, keď bol založený Sereď- 
ský športový klub, ktorý bol po niekoľkých rokoch premenovaný na TJ Slavoj Sereď. 

Od sezóny 1981/82 pôsobil v 2. slovenskej národnej futbalovej lige. Účastníkom tejto súťaže 
bol až do jej zániku v roku 1993.

Klub následne účinkoval v tretej, štvrtej aj piatej lige. V ročníku 2013/14 postúpil do druhej 
najvyššej súťaže, kde sa v sezóne 2017/18 postaral o príjemné prekvapenie, keď obsadil prvú 
priečku a postúpil do Fortuna ligy.

Po zaslúženom postupe medzi elitu nasledovalo neľahké rozhodovanie, či Sereď využije mož-
nosť hrať najvyššiu súťaž. V klube museli nastať viaceré zmeny. Výraznú rekonštrukciu bude 
potrebovať aj štadión a z toho dôvodu sa Sereď ešte stále nemôže spoľahnúť na domáce pros-
tredie. Prvý duel v najvyššej súťaži odohrala v lete 2018 a to práve na ružomberskom štadióne, 
kde sa náš vzájomný duel skončil remízou 0:0.

Počas minulého ročníka sme sa s týmto súperom stretli dvakrát v lige a raz v Slovnaft Cupe. 
Jesenný domáci ligový duel priniesol remízu 1:1 a deľbou bodov sa po výsledku 2:2 skončil aj 
jarný súboj, ktorý sa odohral v Zlatých Moravciach. Krátko na to si obe mužstvá zmerali sily v 
pohárovom štvrťfinále, v ktorom Ruža vyhrala 2:0 a postúpila do semifinále.

Prevzali sme ďakovné listy od mesta Ružomberok

Futbalisti, tréneri A mužstva a aj predstavitelia klubu prevzali v piatok 31. júla 2020 z rúk 
primátora mesta Igora Čombora ďakovné listy za úspešné účinkovanie a vzornú reprezentáciu 
mesta v uplynulom ročníku Fortuna ligy, ako aj v Slovnaft Cupe.

Primátor Igor Čombor ocenil ružomberských futbalistov.             Foto: MediaHub mesta Ružomberok



Omladený tím vedený trénermi Jánom Hasprom a Marekom Saparom sa v minulej sezóne 
ukážkovo chopil šance ukázať svoje futbalové kvality. Po náročnom začiatku sa mužstvo postup-
ne každým kolom zlepšovalo a potešilo každého fanúšika ružomberského futbalu. V Slovnaft 
Cupe sa Liptáci prebojovali až do finále, v ktorom statočne vzdorovali Slovanu Bratislava a 
podľahli mu tesne 0:1. Vo Fortuna lige sa po skrátenej nadstavbe umiestnili na piatej pozícii. V 
následnej baráži o účasť v Európskej lige prešli cez Michalovce aj Trnavu, a tak si vybojovali 
miestenku do pohárovej Európy. Ich počínanie ocenili aj predstavitelia mesta Ružomberok.

Adam Brenkus: „Hovoril som, či sa mi to náhodou nesníva...“

Ružomberok vstúpil do nového ročníka Fortuna ligy domácou remízou s Trenčínom 2:2. Po 
stretnutí sme sa rozprávali so strelcom vyrovnávajúceho gólu Adamom Brenkusom.

Ruža inkasovala prvý gól už v 6. minúte, keď sa po priamom kope hlavou presadil Eduvie Iko-
ba. Liptáci sa následne snažili o vyrovnanie, ale strelu Štefana Gereca vyrazil Menno Bergsen a 
gól Tihomira Kostadinova z 32. minúty neplatil pre ofsajd. Vzápätí na opačnej strane pridal svoj 
druhý presný zásah v stretnutí Eduvie Ikoba. Po chvíli mohol zaznamenať kontaktný gól Martin 
Regáli, lenže defenzíva hostí zblokovala jeho strelu na rohový kop. Ružomberok po prvom pol-
čase prehrával 0:2 a mužstvo opäť raz mrzeli nepremenené šance. 

„O tom sa tu bavíme asi rok v kuse. Neviem čo by som k tomu povedal, ale myslím si, že raz to 
musíme zlomiť a príde to,“ zamyslel sa futbalista obliekajúci dres s číslom 29.

Napriek nepriaznivému výsledku vstúpili Ružomberčania odhodlane do druhého dejstva a 
zatlačili svojho súpera. V 58. minúte rozvlnil sieť Štefan Gerec, lenže zakončoval z ofsajdovej 
pozície. Po deviatich minútach videl Steve Kapuadi po druhej žltej červenú kartu a Trenčín do-
hrával v početnej nevýhode. 

Adam Brenkus po góle na 2:2.                 Foto: Rudolf Maškurica
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Domáci tlak sa týmto momentom ešte vystupňoval. Súper výrazne pohrozil rýchlym protiúto-
kom, z ktorého mohol Jakub Kadák poslať hostí už do trojgólového vedenia. Macík ale vyrazil 
jeho strelu. V 85. minúte bol v šestnástke faulovaný Rastislav Kružliak a z nariadeného pokutové-
ho kopu znížil Ján Maslo na 1:2. 

„Chceli sme to stavať na tom istom čo prvý polčas, pretože sme hrali dobre, mali sme šance, 
akurát sme z nich nedali gól. Trenčín mal dve šance a dal dva góly,“ ozrejmil Adam Brenkus 
zámer, s ktorým vyšli na trávnik po skončení polčasovej prestávky.

V hektickom závere sa mužstvo spod Čebraťa snažilo o vyrovnanie. Na ofenzívne výpady sa 
vydával aj brankár Matúš Macík a v závere predposlednej zo štyroch nadstavených minút zužit-
koval Adam Brenkus prihrávku Alexandra Mojžiša a vyrovnal na konečných 2:2 svojím prvým 
gólom vo Fortuna lige a to rovno pod sektorom ružomberského fanklubu. 

„Po zápase som hovoril nášmu kondičnému trénerovi či sa mi to náhodou nesníva, pretože toto 
sú naozaj krásne pocity a ešte som to nezažil. Sme veľmi šťastní, aj keď sme mohli kľudne vyhrať. 
Nechcem to povedať povýšenecky, ale Trenčín môže byť rád, že ide preč s bodom,“ prezradil 
svoje pocity autor vyrovnávajúceho gólu.

MFK Ružomberok – AS Trenčín 2:2 (0:2)
Góly: 86. Maslo (z 11m), 90.+3 Brenkus – 6. a 33. Ikoba
ŽK: 53. Gerec, 59. Kojnok, 72. Kochan, 81. Kostadinov, 89. Mojžiš – 15. Yem, 37. Ikoba,
50. Kapuadi, 51. Križan
ČK: 67. Kapuadi (po druhej žltej)  Rozhodovali: Micheľ – Ádám, Straka  Diváci: 1232
MFK Ružomberok: Macík – Čurma, Maslo, Mojžiš – Kojnok (60. Brenkus), Kostadinov
(81. Mrva), Múdry (81. Zsigmund), Takáč (46. Kochan), Ďungel – Regáli (77. Kružliak), Gerec
AS Trenčín: Bergsen – Yem, Križan, Kapuadi, Pirinen – Roguljić (74. Čataković), El Mahdioui,
Corryn (65. Kadák) – Azango, Ikoba (74. Šulek), Ghali (55. Bukari)

Fanklub Concordia 1906 podporoval náš tím aj napriek nepriaznivému stavu.            Foto: Rudolf Maškurica



Ružomberok v Trnave nebodoval

V utorok 11. augusta 2020 odohral Ružomberok druhé kolo Fortuna ligy na štadióne Spar-
taka Trnava.

V 6. minúte získala Trnava pokutový kop, ktorý bez problémov premenil Vlasko a poslal do-
máci tím do vedenia 1:0. 

Po deviatich minútach Cabral preveril Macíka zakončením z hranice veľkého vápna, no ru-
žomberský gólman chytil jeho pokus smerujúci k žrdi. V 20. minúte musel Macík opäť zasahovať, 
keď chytil Yaovu strelu. Po chvíli to Cabral skúšal z uhla, lenže minul vzdialenejšiu žrď. 

V 22. minúte sa pri súboji v domácej šestnástke nepríjemne zranil Regáli a stretnutie sa pre 
neho skončilo. 

O dve minúty získal Ružomberok priamy kop a strelu Brenkusa na dvakrát zneškodnil Rusov.  
V 27. minúte si domáci gólman poradil s Gerecovou hlavičkou. Po štyroch minútach vypálil z 
uhla Brenkus, lenže strela z prvej letela mimo troch žrdí. V 39. minúte Múdry vystrelil spoza veľké-
ho vápna nad brvno. O dve minúty Liptáci kopali priamy kop. Maslo sa rozhodol pre tvrdú strelu, 
ktorú vyrazil Rusov. Krátko na to vybojoval Ružomberok rohový kop. Brenkus našiel pri bližšej 
žrdi Kostadinova, lenže jeho zakončenie nenarobilo domácemu brankárovi väčšie problémy. 
Vzápätí na opačnej strane Kružliak nebezpečne odhlavičkoval loptu spred vlastnej brány tesne 
ponad brvno. V 48. minúte dostal Gerec dobrú prihrávku do šestnástky od Brenkusa, lenže vo 
veľkej šanci vystrelil nad brvno. 

Po minúte na opačnej strane Pačinda vystrelil spoza veľkého vápna na stred brány, kde bol 
pripravený Macík. V 55. minúte zahrával Vlasko priamy kop a po ňom sa pri vzdialenejšej žrdi 
najlepšie zorientoval Grič a zvýšil trnavský náskok na 2:0. Po dvoch minútach sa dostal do veľkej 
šance Mikovič, ale Macík si poradil s jeho zakončením. 

Ján Maslo (vpravo) skóroval z bieleho bodu v súbojoch s Trenčínom aj s Trnavou            Foto: Rudolf Maškurica
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V 66. minúte ružomberský brankár chytil Vlaskov pokus z väčšej vzdialenosti. O tri minúty 
nebezpečne vypálil Brenkus, jeho strelu vyrazil Rusov dopredu a Kmeťova dorážka smerovala 
mimo vzdialenejšej žrde. 

V 79. minúte to vyskúšal Benovič spoza šestnástky, no Macík si dal pozor. Krátko na to získal 
Ružomberok pokutový kop a ten s prehľadom premenil Maslo – 2:1. Následne Spartak predvie-
dol sériu rohových kopov a po poslednom z nich Pačinda vystrelil nad brvno.

V 88. minúte nebezpečne vypálil Takáč a Rusov vyrazil jeho zakončenie. Po minúte Maslo 
spoza veľkého vápna vypálil nad brvno. V závere Ružomberčania získali rohový kop, do šest-
nástky si nabehol aj Macík, ktorý sa takmer dostal k hlavičke, no loptu získali domáci hráči a z 
rýchleho protiútoku Pačinda bez problémov skóroval do prázdnej brány – 3:1. 

Stretnutie sa skončilo týmto výsledkom, a tak Ružomberok v Trnave nebodoval.

FC Spartak Trnava – MFK Ružomberok 3:1 (1:0)
Góly: 7. Vlasko (z 11m), 55. Grič, 90.+ Pačinda – 81. Maslo (z 11m)
ŽK: 34. Vlasko, 64. Pačinda, 76. Mihálek – 54. Ďungel, 83. Kmeť, 85. Macík
Rozhodovali: Smolák – Pozor, Roszbeck  Diváci: 3 346
FC Spartak Trnava: Rusov – Tumma, Anthony, Václav – Cabral (72. Mihálek), Jakúbek 
(61. Benovič), Vlasko (82. Kóša), Grič, Yao – Mikovič (82. Nsumoh), Pačinda
MFK Ružomberok: Macík – Čurma, Maslo, Mojžiš – Ďungel (58. Kmeť), Zsigmund 
(84. Takáč), Brenkus (84. Mrva), Múdry (58. Kochan) - Kostadinov – Gerec, Regáli 
(28. Kružliak)

V prvom predkole Európskej ligy cestujeme do Švajčiarska

Žreb v Nyone rozhodol o tom, že naším súperom v prvom 
predkole Európskej ligy bude švajčiarsky klub Servette FC.

Prvé predkolo je naplánované na štvrtok 27. augusta 2020 
a na základe výsledku žrebu bude mať domáce prostredie náš 
súper. Tak ako všetky stretnutia prvého predkola aj tento duel sa 
bude hrať bez účasti divákov.

Klub zo Ženevy bol založený v roku 1890 a počas svojej do-
terajšej histórie 17-krát vyhral švajčiarsku najvyššiu súťaž a se-
demkrát dvíhali hráči tohto klubu nad hlavy Švajčiarsky pohár. 
Svoje domáce stretnutia hráva na štadióne Stade de Genève s 
kapacitou prevyšujúcou 30 000 divákov a v roku 2008 bol jed-
ným z dejísk Majstrovstiev Európy. 

V uplynulom ročníku skončil tím Servette FC na štvrtej pozícii.

Výber detí do klubu MFK Ružomberok

Máte syna narodeného v rokoch 2013, 2014 alebo 2015 a chce hrávať futbal za náš klub? 
V tom prípade neváhajte a kontaktujte šéftrénera ružomberských prípraviek Róberta Hazu-

chu na telefónnom čísle 0917 280 850. Vaše dieťa pod vedením mládežníckych trénerov zlepší 
svoje pohybové schopnosti, bude aktívne tráviť voľný čas a jedného dňa možno nastúpi za 
ružomberské A mužstvo rovnako ako viacerí odchovanci, ktorí dostali priestor v seniorskom tíme 
v predchádzajúcej sezóne. 



NAJBLIŽŠÍ DOMÁCI ZÁPAS: 
5. kolo Fortuna ligy, 30. 8. 2020 o 19:00 
MFK Ružomberok – FK Pohronie

                      

 

 
  

 

1	 ŠK	Slovan	Bratislava	 2	 2	 0	 0	 10:0	 6
2	 FC	DAC	1904	Dunajská	Streda	 2	 2	 0	 0	 8:1	 6
3	 FC	Spartak	Trnava	 2	 2	 0	 0	 5:1	 6
4	 MŠK	Žilina	 2	 1	 0	 1	 5:2	 3
5	 ŠKF	Sereď	 2	 1	 0	 1	 4:6	 3
6	 FC	Nitra	 2	 1	 0	 1	 2:6	 3
7	 AS	Trenčín	 2	 0	 2	 0	 3:3	 2
8	 FC	ViOn	Zlaté	Moravce	 2	 0	 2	 0	 3:3	 2
9	 FK	Pohronie	 2	 0	 1	 1	 3:4	 1
10 MFK Ružomberok 2 0 1 1 3:5 1
11	 MFK	Zemplín	Michalovce	 2	 0	 0	 2	 0:7	 0
12	 FK	Senica	 2	 0	 0	 2	 0:8	 0

Por. Team Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body

Tabuľka Fortuna ligy po 2. kole
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