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Fortuna liga 2021/2022
1. kolo základnej časti 

Sobota, 24. 7. 2021, 18:00 h

Br
an

ká
ri

RUZAGÓLRUZAGÓL c. 222 c. 222ˇ̌ ˇ̌

 1	 Jakub	Červeň
 34 Tomáš Frühwald
	 35	 Ivan	Krajčírik

	 2	 Alexander	Mojžiš
	 3	 Ján	Maslo
	 5	 Mário	Mrva
	 13	 Matej	Madleňák
 19 Lukáš Fabiš
	 28	 Alexander	Selecký
	 31	 Alex	Holub
 99 Jakub Luka
  
	 4	 Oliver	Luterán
	 7	 Jakub	Rakyta
	 8	 Dalibor	Takáč
	 10	 Samuel	Šefčík
	 11	 Matej	Kochan
	 16	 Adrián	Macejko
	 17	 Jakub	Tancík
	 23	 Michal	Dopater
	 24	 Marek	Zsigmund
	 26	 Timotej	Múdry
	 29	 Adam	Brenkus
	 32	 Peter	Ďungel
	 39	 Tomáš	Kubík

	 9	 Martin	Regáli
	 14	 Tomáš	Bobček
	 15	 Štefan	Gerec
	 18	 Martin	Boďa

	 	 Peter	Struhár,	Peter	Tomko
	 	 Jozef	Kapláň,	Ľuboš	HajdúchTré
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Ivan Kružliak (hlavný	rozhodca,	Bratislava), Ján Pozor (1.	asistent	rozhodcu,	Bratislava) 
Dušan Štofik (2.	asistent	rozhodcu,	Bratislava),	Pavel Ochotnický (4.	rozhodca,	Praha) 
Miroslav Bóc (delegát	SFZ,	Bratislava), Stanislav Špila (pozorovateľ	rozhodcov,	Skalité)

MFK Ružomberok FK Senica
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ri     			1	 Henrich	Ravas

	 18	 Matúš	Chropovský
 
	 2	 Milan	Šimčák
	 3	 David	Gáč	(Česko)
	 4	 Petr	Pavlík	(Česko)
	 14	 Lukáš	Kučera
	 15	 Václav	Svoboda	(Česko)
	 29	 Tomáš	Egert	(Česko)

	 7	 Šimon	Šumbera	(Česko)
	 10	 Dominik	Duda	(Česko)
	 11	 Filip	Mašulovič
	 20	 Jakub	Buchel
	 21	 Gabriel	Halabrín
	 33	 Juraj	Piroska

	 9	 Ioannis	Niarchos	(Grécko)
	 19	 Filip	Buchel
	 22	 Pavel	Hezoučký	(Česko)
	 23	 Kristopher	Twardek	(Kanada,	Česko)
	 27	 Elvis	Sukisa	Mashike	(Kongo)

  Pavel	Šustr,	
	 	 Petr	Maléř

Oficiálna lopta
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Predstavujeme súpera – FK SENICA

Vznik futbalu v Senici sa datuje od roku 1921. Dôležitý bol však rok 1969, keď vznikla 
Telovýchovná Jednota Slovenský Hodváb Senica zastrešujúca okrem iných športov aj futbal. 
Záhoráci následne v sezóne 1973/74 postúpili do divízie a o 2 roky neskôr aj do 1. SNFL. 

Prvý zápas v 1. SNFL hrala Senica s Ružomberkom a pred vyše 5 000 divákmi zvíťazila 
3:0, čím odštartovala domácu neporaziteľnosť. V najvyššej republikovej súťaži účinkova-
la 17 rokov, pričom v ročníkoch 1982/83 a 1985/86 obsadila bronzovú priečku. V sezóne 
2001/02 si tím zo Záhoria vybojoval návrat do 2. ligy, no zotrval v nej len 2 ročníky, po 
ktorých prišiel pád až do 4. ligy. 

Radikálny vzostup začal na Záhorí v sezóne 2008/09. Senica vyhrala 4. ligu a vďaka roz-
hodnutiu Výkonného výboru SFZ a transformácii bratislavského Interu postúpila do najvyš-
šej súťaže. Medzi elitou sa Senici darilo nad očakávania. Pri premiére obsadila 6. miesto. 

V sezóne 2010/11 sa Záhoráci zapojili do boja o titul. Napokon skončili druhí za Slovanom 
Bratislava a túto pozíciu obsadili aj v ročníku 2012/13. V rokoch 2011, 2012 a 2013 sa pred-
stavili v Európskej lige. 

Posledný vzájomný zápas so Senicou sa skončil remízou 1:1. Za Ružu skóroval Ján Maslo.    Foto: Rudolf Maškurica



V uplynulej sezóne získala Senica 33 bodov a umiestnila sa na predposlednej jedenástej 
priečke, čo pre tím Záhoria znamenalo, že druhýkrát od zavedenia aktuálne platného modelu 
najvyššej súťaže musela obhájiť príslušnosť medzi elitou v barážovom dvojzápase s druhým 
tímom 2. ligy, ktorým bola Dukla Banská Bystrica. Prvý duel sa odohral vo Zvolene a Seni-
čania vyhrali 2:1. V následnej domácej odvete remizovali 1:1 a zostali súčasťou Fortuna ligy. 
Na úspešnej baráži mal výrazný podiel útočník Tomáš Malec, ktorý strelil všetky tri góly 
Záhorákov.

Zápasy so Senicou boli v predchádzajúcej sezóne špecifické v tom, že Seničania boli na-
ším jediným súperom, ktorého sme dokázali zdolať na jeho štadióne, a to dokonca dvakrát. 
Naopak, Záhoráci sa stali jedným z dvoch tímov spolu s Trnavou, ktoré si z nášho štadióna 
odviezli víťazstvo. V základnej časti sme najskôr vyhrali v Senici 2:1, následne sme s ňou 
doma prehrali 2:3. V nadstavbovej časti sme na Záhorí zvíťazili 1:0 a doma sme s týmto 
súperom remizovali 1:1.

Máme za sebou letnú prípravu, prichádza nový ročník Fortuna ligy

Ružomberok ukončil minulú se-
zónu so ziskom 39 bodov na ôsmej 
priečke ligovej tabuľky. Do letnej 
prípravy vstúpil so zmenami v re-
alizačnom tíme, keď trénerov Jána 
Haspru a Mareka Saparu nahradili 
Peter Struhár a Peter Tomko.

Niekoľko zmien nastalo aj v hráč-
skom kádri. Tím opustili Matej Čur-
ma, Dávid Filinský, Lukáš Kojnok 
a aj Ladislav Almási, ktorý počas 
jarnej časti hosťoval v klube FC 
Akhmat Groznyj a napokon prestú-
pil do Baníka Ostrava. 

Naopak, do Ružomberka prišli 
traja hráči, ktorí v minulom ročníku 
pôsobili v Nitre – obranca Lukáš Fa-
biš a stredopoliari Samuel Šefčík a 
Jakub Tancík.

Liptáci odohrali počas letnej prí-
pravy päť stretnutí. Najskôr si v 
Bešeňovej zmerali sily s Košicami, 
ktoré zdolali 3:0. Následne odces-
tovali na sústredenie do poľskej 
Opalenice, kde zvíťazili nad tretím 
tímom uplynulého ročníka poľskej 
najvyššej súťaže MKS Pogoň Šte-
tín 1:0 a prehrali s ďalším poľským 
klubom MKS Chojniczanka 1930 
Chojnice 0:1. 

Tréneri Peter Tomko (vľavo) a Peter Struhár (vpravo).  
Foto: Rudolf Maškurica
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„Sústredenie hodnotíme veľmi pozitívne, lebo sme mali výborné podmienky. Zápasy sa 
hrali na výborných ihriskách. Mali sme dobrých súperov, ktorí nás preverili. Vyskúšali sme 
si niektoré veci. Čo sa týka nasadenia a práce v tréningoch, chalani odviedli kus roboty. Mali 
sme aj pohovory s chlapcami, mali sme teambuildingovú akciu, kde sme sa zase viac spo-
znali. Zistili sme mentálnu stránku hráčov, takže toto sústredenie hodnotíme veľmi kladne,“ 
pochválil podmienky v Poľsku tréner Peter Struhár.

Po návrate zo sústredenia zdolali na svojom štadióne Pohronie 2:1 a v domácej generálke 
na ligu zvíťazili nad účastníkom českej najvyššej súťaže – Karvinou 2:1. Ružomberok si tak 
v piatich letných prípravných zápasoch pripísal na svoje konto štyri víťazstvá a jednu prehru. 

Verme, že mužstvo nadviaže na výkony z prípravy aj v lige.
V bráne tímu spod Čebraťa dostal najväčší priestor Ivan Krajčírik, ktorý odchytal celé sú-

boje s tímami Pogoň Štetín, FK Pohronie a MFK Karviná, pričom dvakrát inkasoval. 
Jakub Červeň odchytal prvé polčasy v stretnutiach s klubmi FC Košice a MKS Chojniczan-

ka 1930 Chojnice a nedostal ani jeden gól. 
Tomáš Frühwald strážil ružomberskú bránu v druhých polčasoch spomínaných duelov s 

Košicami a Chojniczankou. Súperom sa ho podarilo raz prekonať.

Góly MFK Ružomberok v letnej príprave:
Matej Kochan (2), Martin Regáli (2), Martin Boďa (1), Alexander Mojžiš (1), 
Jakub Rakyta (1), Jakub Tancík (1)

Tréning počas sústredenia v Opalenici.                      Foto: Matej Šavol



Na sústredenia cestujeme 
v spolupráci s HEFC.team

HEFC.team je spoločnosť s 
dlhoročnými skúsenosťami v 
oblasti športového manažmentu, 
riadenia cestovného ruchu a ko-
učingu. 

V spolupráci s touto spoloč-
nosťou sme absolvovali sústrede-
nie v peknom a profesionálnom 
prostredí v poľskej Opalenici. 

Viac o tejto spoločnosti náj-
dete na webovej stránke https://
www.hefc.team.

Útočník Martin Regáli sa stal v minulej sezóne s jedenástimi gólmi najlepším ružomberským strelcom a v letnej 
príprave si pripísal dva presné zásahy, keď skóroval v súbojoch s tímami FC Košice a Pogoň Štetín. Počas letnej 
prípravy predĺžil svoj kontrakt pod Čebraťom do konca roka 2023.     Foto: Rudolf Maškurica
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Navždy nás opustil verný fanúšik Juraj „Popol“ Haríň

V piatok 2. júla 2021 nás všet-
kých zasiahla správa o úmrtí dlho-
ročného fanúšika ružomberského 
športu Juraja Haríňa.

Fanúšik, známy pod prezývkou 
Popol, patril medzi zakladateľov 
fanklubu Concordia 1906, ktorého 
bol neodmysliteľnou súčasťou. 

Zúčastnil sa veľkého množstva 
domácich aj vonkajších zápasov, 
vedel vyburcovať kotol k vytvore-
niu pravej futbalovej atmosféry a 
istý čas pôsobil aj na pozícii koordi-
nátora pre styk s fanúšikmi v našom 
klube. 

Okrem fandenia sa venoval rôz-
nym iným aktivitám, najmä turisti-
ke a jeho najväčšej srdcovke – me-
talu. V poslednom období statočne 
bojoval s neliečiteľnou chorobou, 
ktorej podľahol vo veku 48 rokov.

Juraj „Popol“ Haríň

Naši hráči boli ubytovaní v peknom hoteli s príjemným personálom.                    Foto: Matej Šavol



Nášho verného fanúšika sme si uctili spolu s fanklubom Concordia 1906 v sektore G na 
východnej tribúne ružomberského štadióna v nedeľu 4. júla 2021. 

Rozlúčka mala symbolický čas začiatku o devätnástej hodine a šiestej minúte (19:06). Šta-
dión sa zahalil do čiernej farby a Popolovi poslali všetci jeho blízki množstvo veľavravných 
odkazov. 

Všetkých nás veľmi mrzí krutá a náhla strata výborného človeka. 
Rodine a pozostalým vyjadrujeme aj touto cestou úprimnú sústrasť!

NAJBLIŽŠÍ DOMÁCI ZÁPAS: 
3. kolo Fortuna ligy, 7. 8. 2021 o 18:00 

MFK Ružomberok – ŠK Slovan Bratislava

Rozlúčka s Jurajom „Popolom“ Haríňom na štadióne.                             Foto: Rudolf Maškurica



STOP  
RASIZMU!


