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Fortuna liga 2020/2021
7. kolo základnej časti 

Sobota, 19. 9. 2020, 20:00 h

Br
an

ká
ri

RUZAGÓLRUZAGÓL c. 221 c. 221ˇ̌ ˇ̌

 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	
	 18	 Martin	Boďa
	 99	 Ladislav	Almási

	 	 Ján	Haspra,	Marek	Sapara
	 	 Ľuboš	Hajdúch,	Tomáš	BartkoTré
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Ivan Kružliak (hlavný	rozhodca,	Bratislava), Ján Pozor (1.	asistent	rozhodcu,	Bratislava), 
Marek Galo (2.	asistent	rozhodcu	Nitra), Marián Ruc (4.	rozhodca,	Bratislava), 

Miroslav Jaška (delegát	SFZ,	Trenčín), Pavol Šípoš (pozorovateľ	rozhodcov,	Topoľčany)

MFK Ružomberok MFK Zemplín Michalovce
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ri  1	 Matej	Marković	(Chorvátsko)

	 30	 Tomáš	Dráb
	 31	 Rostyslav	Dehtiar	(Ukrajina)

	 4	 Artem	Vovkun	(Ukrajina)
	 5	 Polydefkis	Volanakis	(Grécko)
	 17	 Filip	Vaško
	 18	 Alejandro	Méndez	García	(Španielsko)
	 23	 Ian	Pino	Soler	(Španielsko)
	 26	 Matúš	Vojtko
	 33	 Martin	Kolesár

	 7	 Christos	Kountouriotis	(Grécko)
	 8	 Danilo	Špoljarić	(Cyprus)
	 10	 Igor	Žofčák
	 11	 Dimitrios	Popovits	(Grécko)
	 16	 Matúš	Begala
	 28	 Georgios	Neofytidis	(Grécko)
	 70	 Ricardo	Antonio	Phillips	Hinds	(Panama)
	 79	 Lukáš	Lukčo

	 19	 Issa	Modibo	Sidibé	(Niger)
	 29	 Matej	Trusa
	 45	 Maksym	Hirnyi	(Ukrajina)
	 88	 Adam	Griger

	 	 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 bojovali Zemplínčania o prvenstvo v DOXXbet lige až do posledného kola – vo vzá-
jomnom 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 prípa-
doch ťahali za kratší koniec povrazu, svojim súperom nenechali postup zadarmo a zanechali 
sympatický dojem. 

V predminulom a aj v minulom ročníku sa Zemplínčania vo Fortuna lige prebojovali do 
nadstavbovej skupiny o titul, kde v sezóne 2018/19 obsadili piate miesto a v ročníku 2019/20 
šiestu pozíciu. 

Ruža si v uplynulej sezóne štyrikrát zmerala sily s týmto súperom, keď ho najskôr v jeseni 
zdolala na jeho pôde 1:0, na jar s ním doma remizovala 1:1 a remízu 1:1 priniesol aj vzájomný 
duel na Zemplíne počas skrátenej nadstavby. Obidva tímy následne na seba narazili v prvom 
kole baráže o účasť v Európskej lige, v ktorom Ružomberok vyhral pod Čebraťom 1:0, keď 
rozhodujúci gól strelil v závere stretnutia z pokutového kopu Filip Twardzik.

Ruža v pohárovej Európe nestačila na Servette FC

Vo štvrtok 27. augusta 2020 odohral Ružomberok prvé predkolo Európskej ligy na pôde 
ženevského klubu Servette FC. Na rozdiel od ostatných ročníkov sa tentokrát hrajú predkolá 
len na jedno stretnutie a bez účasti divákov.

V 8. minúte poslal Múdry výbornú prihrávku do šestnástky, odkiaľ Kochan v dobrej pozí-
cii minul bránu. Po dvoch minútach Macík vyrazil Tasarovu strelu na rohový kop. Po chvíli 
ružomberského gólmana preveril strelou z väčšej vzdialenosti Imeri, ale Macík bol na mieste. 
V 24. minúte Imeri vyslal nebezpečný center z pravého krídla a pred nabiehajúcimi hráčmi ho 
na dvakrát skrotil brankár hostí. O tri minúty ten istý hráč namieril spoza šestnástky nad brv-
no. V 33. minúte si Stevanović nabehol na center pred ružomberskú svätyňu, ale hlavičkoval 
tesne nad. Po štyroch minútach Sauthier nebezpečne vystrelil spoza veľkého vápna a Macík 
bravúrnym zákrokom vyrazil prudké zakončenie na rohový kop. V 39. minúte ružomberský 
gólman kryl Mendyho pokus spoza šestnástky. Krátko na to Ondoua zakrútil loptu do horné-
ho rohu a Macík opäť vyrážal na roh.

V 53. minúte Imeri z hranice veľkého vápna tesne minul bránu. Už po minúte sa Stevanović 
dostal do výbornej príležitosti a pred Macíkom sa nemýlil – 1:0. V 57. minúte mal Stevanović 
možnosť pridať svoj druhý presný zásah, lenže Macík vyrazil jeho zakončenie na rohový kop. 
V 58. minúte ružomberský gólman chytil Tasarov pokus smerujúci na stred brány. Po devia-
tich minútach to na opačnej strane skúšal Gerec, lenže Frick si poradil s jeho zakončením. 
V 77. minúte Mendy presne namieril spoza veľkého vápna a zvýšil domáci náskok na 2:0. 



O deväť minút neskôr Antunes skóroval zo situácie zaváňajúcej postavením mimo hry – 
3:0. V 90. minúte Brenkus nebezpečne vystrelil z priameho kopu a jeho strelu vyrazil Frick. 
Ružomberok prehral 0:3 a tak do ďalšieho kola postupuje domáci klub Servette FC.

Servette FC – MFK Ružomberok 3:0 (0:0)
Góly: 54. Stevanović, 77. Mendy, 86. Antunes
ŽK: 21. Tasar, 28. Rouiller - 35. Zsigmund, 65. Múdry, 78. Maslo
Rozhodovali: Kopiievskyi - Vysotskyi, Skoblia (všetci Ukrajina)
Servette FC: Frick – Sauthier, Rouiller, Sasso, Mendy – Ondua, Cognat (87. Maccoppi) – 
Stevanović, Imeri (76. Cespedes), Tasar (69. Antunes) – Kyei
MFK Ružomberok: Macík – Čurma, Maslo, Mojžiš – Múdry (65. Brenkus), Kochan,
Zsigmund, Takáč (60. Ďungel), Madleňák – Almási (70. Bobček), Gerec

Matúš Macík: „Vždy som radšej, keď mám viac roboty“

V nedeľu 30. augusta 2020 odohral Ružomberok domáci zápas piateho kola Fortuna ligy, 
v ktorom remizoval s Pohroním 0:0. Po stretnutí sme sa rozprávali s brankárom Matúšom 
Macíkom.

Liptáci si opäť počas stretnutia vypracovali viaceré šance na skórovanie a najmä po zmene 
strán zatlačili svojho súpera, ale žiaľ aj tentoraz, rovnako ako v predchádzajúcom domácom 
súboji so Sereďou, bez gólového efektu. 

Základná zostava v zápase so švajčiarskym klubom Servette FC: horný rad zľava: Štefan Gerec, Matej Čurma, La-
dislav Almási, Matej Madleňák, Ján Maslo, Matúš Macík, dolný rad zľava: Matej Kochan, Dalibor Takáč, Timotej 
Múdry, Marek Zsigmund, Alexander Mojžiš.                    Foto: Matej Šavol
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Po úvodných piatich kolách, v ktorých Ruža získala najmä kvôli slabej streleckej potencii 
len štyri body, prišla vhod reprezentačná prestávka. 

„Takýto zápas musíme zlomiť. Aj dnes sme videli, že sa natrápime na gól. Mali sme dosta-
tok šancí, ktoré sa mohli skončiť gólom. Bohužiaľ, nedostaneme sa do finálnej fázy, kde už 
by sme zakončili na bránu. S týmto sa trápime od začiatku sezóny, ale máme toho dosť. Od 
reštartu súťaží máme odohraných hádam najviac zápasov zo všetkých mužstiev v lige. Takže 
máme toho veľa. Teraz nám padne vhod pauza. Trošku zregenerujeme, oddýchneme. Verím, 
že sa dobre naladíme a že to už konečne zlomíme,“ povedal ružomberský gólman.

Súper hrozil prevažne z protiútokov. Matúš Macík čelil viacerým streleckým pokusom. 
Najbližšie ku gólu mal po zmene strán Bon-Fils Caleb Bimenyimana, ktorého strela sa obtrela 
o spojnicu. Brankár tímu spod Čebraťa viackrát preukázal svoje kvality –  najmä keď skrotil 
zakončenie Jamesa Michaela Weira a vyrazil veľmi nebezpečnú strelu Patrika Blahúta. 

„V posledných zápasoch som nemal moc roboty. Mal som tam jednu, dve strely. Teraz som 
tam mal prácu navyše. Takže ja som len spokojný. Vždy som radšej, keď mám viac roboty, ako 
menej,“ prezradil Matúš Macík.

V závere nadstaveného času Ladislav Almási poslal loptu pred bránu, lenže ani Matúš 
Kmeť, ktorýneuspel aj v 70. minúte, keď jeho prudkú strelu vyrazil Tomáš Jenčo, ani Matej 
Kochan pri následnej dorážke neprestrelili obranné hradby v modro-žltých dresoch.

 „Kúsok šťastia a mohlo to tam padnúť. Potom by sme sa radovali a mali by sme tri body. 
Takto máme len jeden a sme sklamaní,“ skonštatoval Matúš Macík.

MFK Ružomberok – FK Pohronie 0:0
ŽK: 63. Takáč, 65. Čurma, 90.+3 Mrva – 22. Chríbik, 45. Pavlík, 59. Mazan, 61. Badolo
Rozhodovali: Ziemba – Štrbo, Halíček  Diváci: 1073
MFK Ružomberok: Macík – Čurma, Maslo, Mrva – Kmeť, Takáč, Zsigmund (26. Kochan),
Brenkus (75. Múdry), Madleňák (61. Ďungel) – Bobček (75. Almási), Gerec (61. Boďa)
FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa: Jenčo – Badolo, Špiriak, Pavlík, Župa – 
Chríbik, Weir, Petrák (58. Mazan) – Blahút (89. Jacko), Bimenyimana, Fadera (72. Matić)

Matúš Macík (vľavo) počas stretnutia s Pohroním.                Foto: Stanislav Kmeť



Napriek sľubnému vývoju prehra v Dunajskej Strede

V sobotu 12. septembra 2020 odohral Ružomberok šieste kolo Fortuna ligy na štadióne 
Dunajskej Stredy.

V úvode boli aktívnejší domáci hráči, ktorí zatiaľ vyhrali všetky tohtosezónne súboje. Prvú 
strelu na bránu si však v 6. minúte pripísali hostia, keď Kmeťove zakončenie zneškodnil 
Jedlička. Po dvoch minútach musel Jedlička opäť zasahovať pri ďalekonosnom pokuse Ru-
žomberčanov. 

V 12. minúte sa ocitol Divković v obrovskej šanci, lenže jeho zakončenie a aj následnú 
dorážku nepustil Macík za svoj chrbát. Po troch minútach išiel Ramirez sám na bránu, ale 
loptu poslal vedľa vzdialenejšej žrde. 

V 16. minúte prudko vypálil Takáč z vnútra veľkého vápna a jeho zakončenie vyrazil Jed-
lička na rohový kop. Po štyroch minútach Kmeť našiel v šestnástke Almásiho, ktorého strelu 
ešte vyrazil domáci gólman na žrď, no od nej sa lopta odrazila do brány – 0:1. 

V 34. minúte Müller dostal po súboji s prenikajúcim Gerecom druhú žltú a zároveň aj čer-
venú kartu. Dunajská Streda tak musela dohrávať v početnej nevýhode. 

Po štyroch minútach mal druhý gól hostí na kopačke Takáč, ale jeho nebezpečnú strelu 
pred bránou pohotovo zblokoval Schäfer. V 44. minúte Divković dostal peknú prihrávku do 
šestnástky, lenže jeho strelu chytil Macík.

Domáci mali raketový nástup do druhého dejstva.V 53. minúte Davis našiel pred bránou 
Kalmára, ktorý hlavou vyrovnal na 1:1. Po štyroch minútach Ramirez peknou strelou spoza 
veľkého vápna otočil skóre na 2:1. 

V 59. minúte Kalmár zahrával priamy kop. Rozhodol sa ohroziť bránu a to sa mu vyplatilo, 
keďže lopta si našla cestu do siete – 3:1. 

V 62. minúte Jedlička vyrazil nebezpečné Gerecove zakončeniepred seba a Kmeť upratal 
loptu do siete – 3:2. 

Po šiestich minútach získala Dunajská Streda priamy kop a Kalmárovu nebezpečnú strelu 
vyrazil Macík na rohový kop. V 72. minúte Kružliak v šanci krížnou strelou tesne minul 
vzdialenejšiu žrď. 

O šesť minút neskôr Brenkus nebezpečne vypálil z vnútra veľkého vápna a jeho strelu vy-
razil Jedlička. V 80. minúte Takáč poslal center z rohového kopu na bližšiu žrď, kde nepresne 
hlavičkoval Gerec. 

Po dvoch minútach Fábry vystrelil z väčšej vzdialenosti a Macík vyrazil jeho zakončenie. 
V 88. minúte namieril Brenkus spoza šestnástky tesne vedľa. 

Po dvoch minútach videl druhú žltú kartu a následne aj červenú útočník hostí Boďa. Sily na 
trávniku sa tak vyrovnali. Dunajská Streda si už v závere postrážila víťazstvo a Ružomberok 
prehral 2:3.

FC DAC 1904 Dunajská Streda – MFK Ružomberok 3:2 (0:1)
Góly: 53. a 59. Kalmár, 57. Ramirez – 20. Almási, 62. Kmeť  
ŽK: 25. Müller, 39. A. Balić, 49. Malý – 58. Kochan, 64. Takáč, 81. Boďa
ČK: 34. Müller (po druhej žltej) – 90. Boďa (po druhej žltej)
Rozhodovali: Sedlák – Ádám, Perát  Diváci: 819
FC DAC 1904 Dunajská Streda: Jedlička – Rodolfo, Müller, Kružliak, Davis – Schafer, 
Friede (40. Malý), A. Balić (88. Bednár) – Kalmár – Ramírez (88. Njie), Divković (79. Fábry)
MFK Ružomberok: Macík – Čurma, Maslo, Mrva – Kmeť, Takáč (82. Dopater), Zsigmund 
(82. Múdry), Kochan (70. Brenkus), Ďungel (86. Filinský) – Almási (70. Boďa), Gerec 
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Slovnaft Cup: Ruža postúpila do tretieho kola

V utorok 15. septembra 2020 odohral Ružomberok druhé kolo Slovnaft Cupu v Lipanoch.
Domáci tím, ktorému patrí v 3. lige Východ priebežná druhá pozícia, už neraz ukázal, že sa 

mu pred súperom z Fortuna ligy len tak neroztrasú kolená a dokázať to chcel aj teraz. V úvode 
niekoľkokrát vystrelil mimo priestoru troch žrdí. 

Postupom času začali preberať iniciatívu Liptáci a v 25. minúte ich poslal hlavou do vedenia 
Matúš Kmeť – 0:1. V závere úvodného dejstva získal Ružomberok rohový kop a po centri Ada-
ma Brenkusa dal vlastný gól Mário Jacko – 0:2.

V druhom polčase sa Lipany chceli vrátiť do stretnutia a Ružomberčania sa snažili o zveľade-
nie skóre. Hostí pri veľkej šanci domáceho tímu podržal úspešným zákrokom Ivan Krajčírik. V 
73. minúte sa tešili futbalisti spod Čebraťa, keď skóroval Štefan Gerec – 0:3. Štyri minúty pred 
koncom riadnej hracej doby sa z protiútoku presadil striedajúci Ladislav Almási a uzavrel skóre 
stretnutia – 0:4.

Ružomberok po výhre 4:0 v Lipanoch postúpil do tretieho kola Slovnaft Cupu, v ktorom si 
zmeria sily s Tatranom Prešov.

ŠK Odeva Lipany – MFK Ružomberok 0:4 (0:2)
Góly: 25. Kmeť, 45. Jacko vl., 73. Gerec, 86. Almási
ŽK: 23. Kovalčík, 68. Vysočan, 77. Kamenec, 80. Hovančík – 50. Filinský, 77. Almási
Rozhodovali: Greško – Perát, Vass  Diváci: 850
ŠK Odeva Lipany: Bartoš – Kamenec (79. Blaško), Popovec, Jacko, Dlugoš, Mišenko (28.Ho-
vančík), Andrić (74. Didík), Kraľovič, Pyda, Micherda (46. Vysočan), Kovalčík (74. Štroncer)
MFK Ružomberok: Krajčírik – Čurma, Maslo, Mrva – Kmeť, Múdry, Brenkus (58. Takáč), 
Filinský (58. Zsigmund), Ďungel (74. Madleňák) – Gerec (74. Almási), Boďa (84. Holub)

Pred úvodným výkopom pohárového duelu.                      Foto: Matej Šavol



Výber detí do nášho klubu naďalej pokračuje!

Ak máte syna narodeného v rokoch 2013, 2014 a 2015 a chce hrávať futbal za Ružombe-
rok, kontaktujte šéftrénera prípraviek Róberta Hazuchu na telefónnom čísle 0917 280 850, 
prípadne mailom roberthazucha7@gmail.com.

Do pozornosti taktiež dávame aj možnosť pre dievčatá narodené v rokoch 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012 a 2013, 
ktoré taktiež baví futbal. 

V prípade záujmu môžu 
kontaktovať trénera Ota 
Omastu na telefónnom čís-
le 0904 648 512, prípadne 
mailom omasta.oto@gma-
il.com.

Prácu s ružomberskou 
mládežou a jej úspechy mô-
žete sledovať na sociálnych 
sieťach Facebook, Twit-
ter, Instagram a YouTube 
prostredníctvom hashtagu 
#HRAJZARUZU.

NAJBLIŽŠÍ DOMÁCI ZÁPAS: 
9. kolo Fortuna ligy, 3. 10. 2020 o 19:00 

MFK Ružomberok – FC ViOn Zlaté Moravce Vráble

                      

 

 
  

 

1	 	DAC	1904	Dunajská	Streda	 6	 6	 0	 0	 21:5	 18
2	 	ŠK	Slovan	Bratislava	 5	 4	 0	 1	 15:3	 12
3	 ŠKF	Sereď	 5	 3	 1	 1	 9:8	 10
4	 MŠK	Žilina	 6	 3	 0	 3	 18:11	 9
5	 FC	Nitra	 6	 2	 2	 2	 6:14	 8
6	 FC	Spartak	Trnava	 6	 2	 1	 3	 7:8	 7
7	 FC	ViOn	Zlaté	Moravce	-	Vráble	 6	 1	 3	 2	 8:9	 6
8	 FK	Pohronie	Žiar	n.H.	D.Ždaňa	 6	 1	 3	 2	 7:9	 6
9	 FK	Senica	 5	 1	 2	 2	 5:10	 5
10 MFK Ružomberok 6 0 4 2 6:9 4
11	 MFK	Zemplín	Michalovce	 6	 1	 1	 4	 4:17	 4
12	 AS	Trenčín	 5	 0	 3	 2	 7:10	 3

Por. Team Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body

Tabuľka Fortuna ligy po neúplnom 6. kole



STOP  
RASIZMU!


