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Fortuna liga 2021/2022
5. kolo základnej časti 

Sobota, 21. 8. 2021, 18:00 h

Br
an

ká
ri

RUZAGÓLRUZAGÓL c. 223 c. 223ˇ̌ 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
 99 Jakub Luka
  
	 4	 Oliver	Luterán
	 7	 Jakub	Rakyta
	 8	 Dalibor	Takáč
	 10	 Samuel	Šefčík
	 11	 Matej	Kochan
	 16	 Adrián	Macejko
	 17	 Jakub	Tancík
	 20	 Tihomir	Kostadinov	(Severné	Macedónsko)
	 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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Pavel Ochotnický (hlavný	rozhodca,	Praha), Gabriel Ádám (1.	asistent	rozhodcu,	Košice) 
Pavel Jánošík (2.	asistent	rozhodcu,	Poltár),	Erik Gemzický (4.	rozhodca,	Brezno)	

Marcel Eperješi (delegát	SFZ,	Košické	Oľšany), Ľubomír Suchý (pozorovateľ	rozhodcov,	Bratislava)

MFK Ružomberok FC Spartak Trnava
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ri       1	 Ľuboš	Kamenár

	 31	 Dobrivoj	Rusov
	 71	 Dominik	Takáč
	 90	 Denis	Chudý
 
	 3	 Gergely	Tumma
	 5	 Dejan	Trajkovski	(Slovinsko)
	 6	 Izuchukwu	Anthony	(Nigéria)
	 18	 Lukáš	Jendrek
	 19	 Matej	Čurma
	 23	 Filip	Twardzik	(Česko)
	 24	 Kristián	Koštrna
	 26	 Sebastián	Kóša
	 29	 Martin	Mikovič
	 37	 Martin	Škrtel

	 8	 Jakub	Grič
	 11	 Alex	Iván
	 15	 Roman	Procházka
	 21	 Yann	Yao	(Pobrežie	Slonoviny)
	 22	 Samuel	Benovič
	 28	 Martin	Bukata
	 33	 Ján	Vlasko
	 79	 Saymon	Cabral	(Brazília)
	 88	 Kyriakos	Savvidis	(Grécko)

	 7	 Milan	Ristovski	(Severné	Macedónsko)
	 14	 Kelvin	Boateng	(Ghana)
	 25	 Bamidele	Yusuf	(Nigéria)
	 45	 Stanislav	Olejník

	 	 Michal	Gašparík,	Tomáš	Prisztács
	 	 Marián	Hodulík,	Pavel	Kamesch
	 	 David	Moravec

Oficiálna lopta
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Predstavujeme súpera – FC SPARTAK TRNAVA

Za historický medzník futbalu v Trnave je považovaný 30. máj 1923, keď sa zlúčili ŠK 
Čechie a ČsŠK do klubu TŠS Trnava. Po roku sa TŠS zlúčil s ŠK Trnava, od ktorého prevzal 
aj názov. 

V roku 1925 vznikol v Trnave ďalší klub ŠK Rapid Trnava, rival ŠK. 
V roku 1939 došlo k spojeniu oboch klubov. Klub niesol názov TŠS Trnava a farbu dresov 

zdedil od Rapidu, ktorý hrával v červeno-čiernych dresoch, na rozdiel od ŠK hrajúceho v 
mestských farbách. 

V roku 1952 sa klub premenoval na Spartak Trnava a pod týmto názvom figuruje až 
dodnes.

V rokoch 1968, 1969, 1971, 1972 a 1973 získal titul majstra Československa. Päťkrát sa 
tešil aj zo zisku Československého pohára a šesťkrát uspel vo finále Slovenského pohára.  
V roku 1998 zvíťazil v Slovenskom Superpohári. 

V roku 1967 sa Spartak stal víťazom Stredoeurópskeho pohára, o rok neskôr bol finalistom 
SEP a v roku 1969 sa prebojoval do semifinále Európskeho pohára majstrov. V rokoch 1973 
a 1974 hral štvrťfinále Európskeho pohára majstrov. 

V slovenskej najvyššej súťaži odohral všetky ročníky – okrem sezóny 2001/02, ktorú strá-
vil v 2. najvyššej súťaži. 

Spartak dosiahol významné úspechy aj v ročníkoch 2017/18 a 2018/19. 
V prvej z dvoch uvedených sezón sa stal víťazom Fortuna ligy. Po zisku titulu mali 

futbalisti z Malého Ríma možnosť potvrdiť svoje kvality v Lige Majstrov. Trnava si v 
predkolách počínala veľmi sympaticky. Prešla cez HŠK Zrinjski Mostar aj Legiu Varšava 
a napokon nestačila na Crvenu Zvezdu Belehrad, no aj v tomto dvojzápase zanechala sym-
patický dojem. 

Po ukončení púte v Lige Majstrov čakalo Spartak play off Európskej ligy, v ktorom vyradil 
slovinský klub NK Olimpija Ľubľana a postúpil do skupinovej fázy súťaže. V skupine si Tr-
nava zmerala sily s klubmi RSC Anderlecht, Fenerbahce SK a GNK Dinamo Záhreb, pričom 
dvakrát zvíťazila, raz remizovala, trikrát prehrala a so ziskom siedmich bodov obsadila vo 
svojej skupine konečné tretie miesto. 

V ročníku 2018/19 sa Spartak vo Fortuna lige umiestnil na siedmej pozícii. Navyše, počas 
sezóny, ako aj po jej skončení nastali výrazné zmeny v štruktúrach tradičného klubu. Trnava 
ale vyhrala Slovnaft Cup a opäť sa predstavila v pohárovej Európe, kde postúpila cez FK Rad-
nik Bijeljina z Bosny a Hercegoviny a jej pohárová púť sa skončila po veľmi dramatickom 
boji s bulharským klubom PFC Lokomotiv Plovdiv.

Počas minulej sezóny obsadil Spartak Trnava tretiu pozíciu vo Fortuna lige, vďaka čomu 
si zabezpečil účasť v Európskej konferenčnej lige UEFA. V novovzniknutej súťaži prešiel 
cez maltský Mosta F.C. aj rumunský Sepsi OSK, no v treťom predkole (po bezgólovej do-
mácej remíze a vonkajšej tesnej prehre 0:1) jeho európsku púť zastavil izraelský Maccabi 
Tel Aviv.

V uplynulom ročníku sme sa s týmto súperom stretli dvakrát, pričom po záverečnom hvizde 
boli v obidvoch prípadoch spokojnejší futbalisti z „Malého Ríma“. V treťom kole základnej 
časti Ruža prehrala v Trnave 1:3 a v 13. kole jej doma podľahla 0:1. 

Spartak sa tak stal spolu so Senicou jedným z dvoch tímov, ktoré dokázali vyhrať pod 
Čebraťom.



Na úvod sezóny bezgólová remíza

Ružomberok vstúpil do nového ročníka Fortuna ligy domácou remízou so Senicou 0:0. Po 
stretnutí sa s nami podelil o svoje pocity kapitán ružomberského tímu Ján Maslo.

Domáci hráči boli od začiatku aktívnejší, ale nedostávali sa do výraznejších gólových prí-
ležitostí. Jednu z mála šancí mal v 27. minúte po rohovom kope práve Ján Maslo, ktorý hla-
vičkoval z vnútra veľkého vápna tesne vedľa. 

„Chceli sme vyhrať v prvom domácom zápase. Senica prišla s hlbokým blokom. V podstate 
celý zápas sme to dobýjali a oni hrozili z rýchlych brejkov. Bohužiaľ nepodarilo sa nám dať 
gól,“ zhodnotil duel najskúsenejší hráč mužstva spod Čebraťa.

V druhom dejstve Ruža ešte viac zovrela svojho súpera, lenže dve strely striedajúceho Ada-
ma Brenkusa vyrazil Henrich Ravas a pokus Martina Regáliho tesne minul vzdialenejšiu žrď. 

V závere ešte výrazne pohrozili Záhoráci, keď Ivan Krajčírik vyrazil nebezpečné zakonče-
nie, ktoré na jeho bránu vyslal po rýchlom protiútoku Elvis Mashike Sukisa. 

„Zavreli sme ich, ale nemali sme vyložené šance, skôr iba z tých štandardných situácií. 
Ako vravím, škoda, že to tam nepadlo,“ povedal Ján Maslo a doplnil, čo tímu chýbalo počas 
súboja so Senicou: „Kolmejšie prihrávky do nábehov a streľba.“

Duel sa skončil bezgólovou remízou. Jeden bod tak zostal na Liptove, ale druhý si odniesli 
Seničania, hoci boli v zložitej situácii – do poslednej chvíle nevedeli, kto z nich bude môcť 
nastúpiť. Ako vnímali túto skutočnosť domáci hráči počas prípravy na zápas? 

„Snažili sme sa sústrediť na seba, lebo tam to nebolo vôbec jasné, kto nastúpi,“ odvetil 
futbalista obliekajúci dres s číslom tri. 

Ján Maslo po zápase so Senicou.                  Foto: Stanislav Kmeť
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MFK Ružomberok – FK Senica 0:0
ŽK: 81. Madleňák – 33. Šumbera, 40. Egert, 69. Mašluovič
Rozhodovali: Kružliak – Pozor, Štofik  Diváci: 424
MFK Ružomberok: Krajčirík – Madleňák, Luka, Maslo, Fabiš – Zsigmund (88. Dopater)
 – Selecký (70. Tancík), Kochan, Takáč (59. Brenkus), Gerec (70. Kubík) – Regáli
FK Senica: Ravas – Svoboda, Gáč, Pavlík, Šimčák – Goslin (78. Buchel), Egert 
(70. Halabrín) – Šumbera, Duda (55. Mašulovič), Hezoučký (55. Niarchos) – Mashike Sukisa

Hráči z Áčka zavítali medzi naše mladé nádeje

Ružomberskí prípravkári absolvovali dvojfázové tréningy v Liskovej. V utorok 27. júla im 
trénovanie spestrila návšteva futbalistov z A mužstva.

Medzi mládežníkov zavítali Adam Brenkus, Matej Madleňák, Mário Mrva a Timotej Múdry. 
Zvedaví prípravkári zahrnuli hráčov Áčka množstvom otázok. Pýtali sa na ich osobné štatistiky 
a nechýbali ani viaceré otázky týkajúce sa zákulisia seniorského tímu. 

„Dojmy sú super. Vždy je super ísť podporiť mladých chlapcov, predsa len si prechádzajú 
presne tým istým, čím sme si prechádzali my,“ spokojne konštatoval Adam Brenkus.

Po zodpovedaní otázok prišla na rad autogramiáda, spoločné fotenie a futbalisti z A mužstva 
si aj zahrali futbal so svojimi nasledovníkmi v oranžovom drese. Prípravkári sa snažili starším 
kolegom predviesť svoje futbalové kvality. 

„Ešte nechceli moc prihrávať, ale niektorí chlapci boli naozaj veľmi šikovní,“ pochválil ma-
lých futbalistov stredopoliar obliekajúci dres s číslom 29.

Spoločná fotka hráčov s prípravkármi a trénermi.                                   Foto: Róbert Hazucha.



Autogramiáda hráčov A mužstva.                  Foto: Róbert Hazucha
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Výhra nad Sereďou po gólovej prestrelke

V piatok 30. júla 2021 odohral Ružomberok v Trnave druhé kolo Fortuna ligy so Sereďou.
Sereď zahrávala v úvode sériu rohových kopov a po treťom z nich Krajčírik vyrazil spod 

brvna nebezpečnú hlavičku Michalíka. V 10. minúte Regáli prečítal domácu rozohrávku. Sám 
síce neohrozil bránu, ale po jeho prihrávke Múdry našiel Brenkusa, ktorého strelu z mierneho 
uhla vyrazil nohou Iliev. O osem minút neskôr Haša zblízka hlavičkoval na bránu a Krajčík 
vyrazil jeho hlavičku. V 26. minúte to skúsil Zsigmund spoza veľkého vápna, lenže nena-
mieril medzi žrde. Po štyroch minútach sa po zaváhaní defenzívy hostí dostal Haša do veľkej 
šance, ale vystrelil tesne vedľa. V 39. minúte našiel Gatarić centrom z rohového kopu Diasa 
a jeho hlavičku zneškodnil Krajčírik. Krátko na to získali hostia ďalší rohový kop a Hašovu 
hlavičku smerujúcu k žrdi vyrazil ružomberský gólman. V 42. minúte Potoma vystrelil spoza 
veľkého vápna, no Krajčírik bol na mieste.

V 49. minúte získal Ružomberok priamy kop. Po Brenkusovom centri nastal závar v šest-
nástke, až napokon Madleňák prihral Regálimu a jeho strela z uhla skončila v bráne po teči 
Michalíka, ktorému bol gól napokon pripísaný – 0:1. Po šiestich minútach Michalík fauloval 
vo veľkom vápne prenikajúceho Gereca a nariadený pokutový kop bez problémov preme-
nil Brenkus – 0:2. V 59. minúte našli domáci centrom z rohového kopu Hurtada, ten však 
usmernil loptu hlavou tesne vedľa. Po troch minútach to Brenkus vyskúšal spoza šestnástky, 
ale Iliev bol na mieste. V 66. minúte Tancík vyzvŕtal domácu defenzívu a jeho strelu vyrazil 
brankár pred Boďu, ktorý bol mimo hry. Krátko na to sa na opačnej strane dostal do šance 
striedajúci Radić, lenže vystrelil tesne vedľa. V 70. minúte Gerec potiahol akciu hostí po 
pravej strane, našiel pred bránou voľného Dopatera a ten pohotovo strelil svoj prvý gól vo 
Fortuna lige – 0:3. Tento stav však neplatil dlho, pretože už po štyroch minútach Jureškin zní-
žil na 1:3. V 78. minúte Hučko vystrelil k žrdi a Krajčírik vyrazil nohou jeho strelu. Po dvoch 
minútach zahrávala Sereď rohový kop a Hurtadovu hlavičku chytil ružomberský brankár. V 
85. minúte získali domáci ďalší roh a aj tentokrát našli pri vzdialenejšej žrdi Hurtada, ktorý 
hlavičkoval tesne vedľa. O minútu neskôr už presne hlavičkoval Radić a znížil na 2:3. 

Domácim sa však v ďalšom priebehu nepodarilo výraznejšie pohroziť. Naopak, v 87. mi-
núte sa dostal do šance Boďa, ale strelu z mierneho uhla vyrazil Iliev a Tancík dorážal nad 
brvno. Krátko na to Iliev vyrazil Dopaterovu strelu. Ružomberok tak vyhral nad Sereďou 3:2.

ŠKF Sereď – MFK Ružomberok 2:3 (0:0)
Góly: 74. Jureškin, 86. Radić – 49. Michalík vl., 55. Brenkus (z 11m), 70. Dopater
ŽK: 40. Hurtado, 43. Kadlec – 56. Regáli, 73. Fabiš, 69. Zsigmund
Rozhodovali: Marhefka – Bednár, Vitko  Diváci: 120
ŠKF Sereď: Iliev – Kadlec, Dias, Michalík (65. Radič), Hurtado – Potoma, Machuča 
(65. Jureškin) – Morong, Gatarić, Popović (65. Hučko) – Haša
MFK Ružomberok: Krajčirík – Fabiš, J. Maslo, Mojžiš Madleňák – Zsigmund – Gerec, 
Múdry (80. Luterán), Brenkus (67. Dopater), Selecký (46. Boďa) – Regáli (59. Tancík)

Priviezli sme si bod z Trenčína

V piatok 13. augusta 2021 odohral Ružomberok štvrté kolo Fortuna ligy s domácim Tren-
čínom. V 12. minúte Takáč z hranice veľkého vápna namieril tesne vedľa. Krátko na to Takáč 
volil prihrávku na Kostadinova a ten spoza šestnástky vystrelil nad brvno. 



Postupom času sa čoraz viac začali prezentovať domáci hráči nebezpečnými centrami do 
veľkého vápna, s ktorými si ružomberská defenzíva poradila. V 32. minúte sa už po centri z 
ľavej strany dostal pred bránou k hlavičke Rahim Ibrahim, tá však letela nad brvno. Po šty-
roch minútach získal Trenčín priamy kop a z neho trafil Kadák do horného rohu – 1:0. Vzápätí 
však získali priamy kop aj Liptáci a Brenkusove zakončenie z väčšej vzdialenosti po dvoch 
odrazeniach od trávnika zapadlo presne k vzdialenejšej žrdi – 1:1.

V 50. minúte výrazne pohrozili Ružomberčania, keď Brenkus našiel v šestnástke Regáliho 
a jeho strelu zastavila žrď. Po pätnástich minútach Tancík potiahol domáci útok po ľavom 
krídle a prihral do šestnástky Regálimu, ktorý namieril vedľa brány. V 68. minúte preveril 
Kukučku pokusom spoza veľkého vápna Dopater, ale domáci gólman bol na mieste. Po jede-
nástich minútach Regáli vyslal krížnu strelu, ktorá len tesne minula vzdialenejšiu žrď. V 85. 
minúte sa na opačnej strane dostal do šance Jendrišek, lenže z hranice veľkého vápna vystrelil 
nad. Stretnutie sa skončilo remízou 1:1.

AS Trenčín – MFK Ružomberok 1:1 (1:1)
Góly: 36. Kadák – 38. Brenkus  ŽK: 37. Pires – 66. Tancík
Rozhodovali: Kráľovič – Pozor, Štrbo  Diváci: 1 010
AS Trenčín: Kukučka – Yem, Pires, Prinen, Madu – Zubairu (58. Ikoba), Lavričník, 
Kadák (83. Tučný) – Gaži (75. Ghali), Ibrahim (58. Jendrišek), Azango
MFK Ružomberok: Krajčírik – Fabiš, Maslo, Mojžiš, Madleňák – Gerec (85. Ďungel), 
Luterán, Takáč, Kostadinov (60. Tancík) – Brenkus (64. Dopater) – Regáli (85. Boďa)

NAJBLIŽŠÍ DOMÁCI ZÁPAS: 
6. kolo Fortuna ligy, 28. 8. 2021 o 18:00 

MFK Ružomberok – MFK Zemplín Michalovce

                      

 

 
  

 

1.	 FC	Spartak	Trnava	 4	 3	 0	 1	 9:2	 9
2.	 ŠK	Slovan	Bratislava	 3	 3	 0	 0	 9:2	 9
3.	 MŠK	Žilina	 4	 3	 0	 1	 8:3	 9
4.	 AS	Trenčín	 4	 2	 1	 1	 7:4	 7
5.	 FK	Senica	 4	 1	 3	 0	 4:3	 6
6. MFK Ružomberok 3 1 2 0 4:3 5
7.	 FC	DAC	1904	Dunajská	Streda	 4	 1	 1	 2	 5:7	 4
8.	 FK	Pohronie	Ž.n.Hronom	D.Ždaňa	 4	 1	 1	 2	 4:6	 4
9.	 ŠKF	Sereď	 4	 1	 1	 2	 4:7	 4
10.	 MFK	Zemplín	Michalovce	 4	 1	 0	 3	 6:8	 3
11.	 MFK	Tatran	Liptovský	Mikuláš	 4	 1	 0	 3	 4:12	 3
12.	 FC	ViOn	Zlaté	Moravce	-	Vráble	 4	 0	 1	 3	 1:8	 1

Por. Team Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body

Tabuľka Fortuna ligy po 4. kole
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