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Fortuna liga 2021/2022
3. kolo základnej časti 

Streda, 22. 9. 2021, 18:00 h
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RUZAGÓLRUZAGÓL c. 224 c. 224ˇ̌ 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
	 31	 Martin	Rymarenko
 
	 	 Peter	Struhár,	Peter	Tomko
	 	 Jozef	Kapláň,	Ľuboš	HajdúchTré
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Peter Ziemba (hlavný	rozhodca,	Prešov),	Peter Bednár (1.	asistent	rozhodcu,	Spišská	Nová	Ves)
 Milan Štrbo (2.	asistent	rozhodcu,	Trnava),	Dušan Sedlák (4.	rozhodca,	Čaňa) 

Štefan Korman (delegát	SFZ,	Nitra), Stanislav Špila (pozorovateľ	rozhodcov,	Skalité)

MFK Ružomberok ŠK Slovan Bratislava
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nk
ári  1	 Adrián	Chovan	

	 22	 Matúš	Ružinský
	 30	 Michal	Šulla
	 31	 Martin	Trnovský
 
	 4	 Guram	Kashia	(Gruzínsko)
	 5	 Richard	Križan
	 14	 Myenty	Abena	(Holandsko)
	 17	 Jurij	Medveděv	(Česko)
	 25	 Lukáš	Pauschek
	 27	 Matúš	Vojtko
	 29	 Vasil	Božikov	(Bulharsko)
	 36	 Lucas	Lovat	(Brazília)
	 81	 Vernon	de	Marco	Morlacchi	

       
	 3	 Uche	Agbo	(Nigéria)
	 6	 Joeri	de	Kamps	(Holandsko)
	 7	 Vladimír	Weiss	ml.
	 8	 Dávid	Holman	(Maďarsko)
	 10	 Ibrahim	Rabiu	(Nigéria)
	 11	 Jaromír	Zmrhal	(Česko)
	 13	 Dejan	Dražić	(Srbsko)
	 16	 Alen	Mustafić	(Bosna	a	Hercegovina)
	 18	 David	Hrnčár
	 19	 André	Green	(Anglicko)
	 20	 Jaba	Kankava	(Gruzínsko)
	 26	 Filip	Lichý

	 9	 Ezekiel	Henty	(Nigéria)
	 28	 Adler	Da	Silva	(Švajčiarsko)
	 33	 Samuel	Mráz
	 77	 Aleksandar	Čavrić	(Srbsko)

	 	 Vladimír	Weiss	st.,	Boris	Kitka
	 	 Timotej	Vajdík,	Miroslav	Hrdina
	 	 Roman	Švantner,	Štefan	Pánik

Oficiálna lopta
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Predstavujeme súpera – ŠK SLOVAN BRATISLAVA

ŠK Slovan Bratislava bol založený 3. mája 1919. V rokoch 1926, 1927, 1930, 1932, 1940, 
1941, 1942, 1944, 1994, 1995, 1996, 1999, 2009, 2011, 2013, 2014, 2019, 2020 a 2021 sa 
stal Majstrom Slovenska a v rokoch 1949, 1950, 1951, 1955, 1970, 1974, 1975 a 1992 bol 
Majstrom Československa. V rokoch 1962, 1963, 1968, 1974 a 1982 Belasí vybojovali Čes-
koslovenský pohár, v Slovenskom pohári triumfovali 17-krát a 4-krát dvíhali nad hlavy Slo-
venský Superpohár.

Na medzinárodnej scéne si Slovan pripísal viaceré významné úspechy. Tým najcennejším 
je nepochybne titul víťaza PVP, keď 21. mája 1969 vo finále v Bazileji zvíťazil nad slávnym 
katalánskym klubom FC Barcelona v pomere 3:2. Okrem toho sa stal deväťnásobným víťa-
zom Interpohára. 

Klub z hlavného mesta je v pohárovej Európe tradičným slovenským zástupcom, čo platí 
aj v tomto ročníku. Belasí v prvom predkole Ligy Majstrov prešli cez írsky klub Shamrock 
Rovers, následne sa po domácej remíze a tesnej vonkajšej prehre so švajčiarskym tímom BSC 
Young Boys Bern museli rozlúčiť s touto súťažou a smerovali do Európskej ligy, kde vyradili 
gibraltársky Lincoln Red Imps FC. 

Následná vonkajšia prehra a domáca remíza so 46-násobným gréckym majstrom Olympia-
kosom Pyreus síce znamenala pre Slovan koniec v Európskej lige, ale nie koniec v pohárovej 
Európe. Belasí hrajú skupinovú časť Európskej konferenčnej ligy UEFA, kde sú ich súpermi 
v Skupine F dánsky klub Kodaň FC, grécky PAOK FC a opäť aj gibraltársky Lincoln Red 
Imps FC. 

Hráči z nášho A mužstva boli v reprezentačných výberoch

Počas nedávnej reprezentačnej prestávky sa traja hráči z ružomberského seniorského tímu 
predstavili v reprezentačných výberoch.

Brankár Ivan Krajčírik vstúpil so slovenskou „dvadsaťjednotkou“ do kvalifikácie o po-
stup na Majstrovstvá Európy 2023 tejto vekovej kategórie. Futbalisti spod Tatier najskôr v 
Nitre vyhrali nad Litvou 3:1 a následne vo vonkajšom súboji prehrali so Severným Írskom 
0:1. Ružomberský gólman odchytal obidve stretnutia a najmä v druhom meraní síl viackrát 
podržal mužstvo. Tak v zápase s Litvou, ako aj so Severným Írskom inkasoval z pokutového 
kopu. V realizačnom tíme klub zastupoval lekár František Rigo.

Obranca Jakub Luka sa predstavil v slovenskej futbalovej reprezentácii do devätnásť ro-
kov, ktorá odohrala v Slovinsku tri prípravné zápasy. Zvíťazila nad Saudskou Arábiou 2:1 a 
remizovala s Francúzskom aj Severným Macedónskom zhodne 1:1. Jakub Luka odohral prvý 
polčas duelu so Saudskou Arábiou, proti Francúzsku hral celý zápas a so Severným Mace-
dónskom prvý polčas.

Stredopoliar Tihomir Kostadinov si obliekol dres seniorského tímu Severného Macedón-
ska, ktoré si v troch septembrových kvalifikačných stretnutiach pripísalo na svoje konto tri 
body za remízy s Arménskom 0:0, Islandom 2:2 a Rumunskom 0:0. Jediný ružomberský 
legionár nastúpil do všetkých súbojov v základnej zostave. V zápase s Arménskom hral do 
83. minúty, s Islandom do 80. minúty a odohral celý duel s Rumunskom. Sympatické výkony 
mohol aj okoreniť gólom, lenže pri šanci v súboji s Arménskom hlavičkoval z ťažšej pozície 
tesne nad brvno a v stretnutí s Islandom brankár vyrazil jeho prudkú strelu spoza šestnástky.



Ružomberok remizoval v Zlatých Moravciach

V piatok 10. septembra 2021 odohral Ružomberok zápas siedmeho kola Fortuna ligy s 
domácimi Zlatými Moravcami.

V úvodných minútach hostia poslali niekoľko nebezpečných centrov do domáceho veľkého 
vápna, ale nedostali sa do výraznejšej možnosti na zakončenie. V 17. minúte získal Ružom-
berok priamy kop. Takáč volil miesto centra prihrávku na Kochana, ktorého center hlavou 
usmernil Mojžiš vedľa brány. Po štyroch minútach to skúsil Takáč spoza veľkého vápna, len-
že nenamieril medzi žrde. Vzápätí na opačnej strane Kyziridis preveril Krajčírika, ten bol na 
mieste a chytil jeho pokus spoza šestnástky. V 33. minúte dopadol Takáčov center z rohového 
kopu pred Mojžiša, lenže ružomberský futbalista vystrelil nad brvno. Po dvoch minútach 
Bednár vystrelil spoza veľkého vápna mimo brány. V 38. minúte Takáč vysunul Regáliho, 
ktorý tiesnený Čögleyom vnikol do šestnástky a krížnou strelou namieril tesne vedľa vzdiale-
nejšej žrde. Po minúte Fabišov center zblokoval Čonka pred Regáliho a ten pohotovo upratal 
loptu do odkrytej časti brány – 0:1. V závere nadstaveného času sa rútil sám na bránu Regáli, 
ale jeho strelu vyrazil Kira.

V 49. minúte domáci poslali veľmi nebezpečnú loptu pred bránu, odkiaľ ju v poslednej 
chvíli odkopol Rymarenko. Po dvoch minútach bol Rymarenko aktívny aj na opačnej strane 
a jeho strelu vyrazil Kira. V 55. minúte našiel Regáli prihrávkou z pravej strany pred bránou 
voľného Takáča a ružomberský stredopoliar dokopol loptu do siete – 0:2. Po tejto situácii 
došlo k striedaniu domáceho brankára, keď Kiru, ktorý sa krátko predtým zranil pri strete s 
Rymarenkom, nahradil Lukáč. 

Jakub Luka, Tihomir Kostadinov a Ivan Krajčírik.            Foto: Rudolf Maškurica
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V 68. minúte Regáli poslal pred bránu nebezpečnú loptu a Chren ju riskantne odvrátil tesne 
popri vlastnej bráne na rohový kop. Po troch minútach Čonka našiel Mondeka a ten strelil 
kontaktný gól – 1:2. V 82. minúte Čonka využil zaváhanie defenzívy hostí a vyrovnal na 2:2. 
Po štyroch minútach Kyziridis poslal nebezpečný center pred bránu, ale Švec ho neupratal do 
siete. Stretnutie sa tak skončilo remízou 2:2.

FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble – MFK Ružomberok 2:2 (0:1)
Góly: 71. Mondek, 83. Čonka – 39. Regáli, 56. Takáč  ŽK: 28. Čögley, 78. Kyziridis, 90. Bednár
Rozhodovali: Kráľovič – Pozor, Ferenc  Diváci: 618
FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble: Kira (58. Lukáč) – Čögley, Tóth, Menich, Čonka –  Bednár,
Kolesár (46. Chren) – Chobot (67. Gamboš), Ďubek (46. Mondek), Kyziridis – Švec
MFK Ružomberok: Krajčírik – Fabiš, Maslo, Mojžiš, Madleňák – Luterán, Kochan – Rymarenko
(76. Boďa), Takáč, Regáli (78. Dopater) – Gerec (90. Selecký) 

Slovnaft Cup: Ruža postúpila cez Kysucké Nové Mesto

V stredu 15. septembra 2021 o 15:30 odohral Ružomberok tretie kolo Slovnaft Cupu na 
štadióne klubu MŠK Kysucké Nové Mesto.

Liptáci sa od úvodu snažili otvoriť skóre. V 4. minúte vybojoval Rymarenko priamy kop 
z nebezpečnej pozície, lenže Brenkusovu strelu z tejto štandardnej situácie zblokovali domá-
ci ponad bránu na rohový kop. Po dvoch minútach Zsigmund našiel Gereca, ktorý sa ocitol 
zoči-voči Holešovi, no ten vyrazil jeho strelu. Krátko na to bol domáci gólman úspešný aj 
pri Rymarenkovom zakončení. V 11. minúte mali Ružomberčania k dispozícii druhý priamy 
kop. Rymarenko zvolil priame zakončenie. Jeho strelu odvrátil Holeš do žrde, od nej sa lopta 
odrazila pred bránu a Mojžiš ju dokopol do siete – 0:1. Po troch minútach Holeš vyrazil Bren-
kusovu strelu z priameho kopu pred nabiehajúcich hráčov hostí. Rymarenko však trafil žrď, 
následne brankár vyrazil ďalšiu jeho strelu a chytil aj dorážku Kostadinova. V 20. minúte vy-
strelil Gerec spoza obrancov, no Holeš bol na mieste. Po troch minútach Brenkus nebezpečne 
vystrelil po Rymarenkovej prihrávke, jeho strelu vyrazil Holeš opäť pred futbalistu obliekajú-
ceho dres s číslom 29, ten našiel pred bránou Gereca, no aj jeho hlavičku zneškodnil brankár. 

Foto: Matej Šavol.



V 30. minúte Brenkus vysunul Kostadinova a ten nezaváhal – 0:2. Po chvíli si to títo dvaja 
hráči vymenili a pri Brenkusovom zakončení bol úspešnejší Holeš. V 40. minúte Brenkus 
zužitkoval Rymarenkovu prihrávku a zapísal sa do streleckej listiny – 0:3. Už po minúte bol v 
šestnástke faulovaný Gerec. Nariadený pokutový kop premenil Rymarenko – 0:4. 

Po štvrtom góle hostí pohrozili aj domáci hráči, lenže ich ofenzívna aktivita sa skončila Ku-
balovou hlavičkou smerujúcou mimo brány. Krátko na to na opačnej strane obranca nepustil 
do siete Gerecovu strelu z uhla.

Aj v druhom dejstve boli hostia ofenzívne naladení. Krátko po zmene strán domáceho gól-
mana preveril Dopater a v 51. minúte pohrozil Kubík, ktorého strelu z hranice veľkého vápna 
zblokoval obranca na rohový kop. Po piatich minútach Brenkus našiel centrom z rohového 
kopu Luku, lenže obranca hostí nohou usmernil loptu vedľa brány. 

V 66. minúte si Brenkus vypýtal faul v šestnástke a následne premenil nariadený pokutový 
kop – 0:5. Po troch minútach domáci získali priamy kop. Čelkovu strelu zblokoval múr pred 
Štefundu a ten vystrelil z väčšej vzdialenosti tesne vedľa. 

V 72. minúte sa Regáli veľmi pekne preštrikoval cez súperových obrancov v domácom 
veľkom vápne, no následne z ťažkého uhla vystrelil tesne vedľa vzdialenejšej žrde. Krátko na 
to Regáli pri ďalšom výpade po ľavej strane ihriska prihral v šestnástke Dopaterovi, ktorého 
strelu chytil Šteiniger. 

V 77. minúte Štefunda vystrelil z ťažkého uhla mimo brány. Po piatich minútach Regáli 
poslal center z ľavej strany pred bránu, kam si nabehol Kubík a hlavou upratal loptu do siete 
– 6:0. O chvíľu to Regáli skúsil spoza obrancu, lenže Šteiniger bol na mieste. V 85. minúte 
domáci gólman zneškodnil Dopaterovu strelu. Po troch minútach Regáli vystrelil k bližšej 
žrdi, no Šteiniger chytil aj toto jeho zakončenie. 

Bodku za duelom dal Brenkus, ktorého strela zo stredu ihriska opečiatkovala brvno. Ru-
žomberok vyhral nad Kysuckým Novým Mestom 6:0 a postúpil do štvrtého kola Slovnaft 
Cupu.

MŠK Kysucké Nové Mesto – MFK Ružomberok 0:6 (0:4)
Góly: 11. Mojžiš, 30. Kostadinov, 40. a 66. Brenkus (druhý z 11m), 41. Rymarenko 
(z 11m), 82. Kubík  ŽK: 10. Bugáň, 77. Ceniga – 76. Kubík  
Rozhodovali: Libiak – Čajka, Tůma  Diváci: 330
MŠK Kysucké Nové Mesto: Holeš (46. Šteiniger) - Štefunda, Bugáň, Brodňan, Dadaj 
(46. Ploštica), Ceniga, Martinček (78. Mozol), Druska (68. Mizera), Kubala (46. Mrmus), 
Slíž, Čelko
MFK Ružomberok: Frühwald – Ďungel, Luka, Mojžiš (46. Maslo), Selecký – Zsigmund 
– Kostadinov (46. Kubík), Brenkus, Múdry (46. Kochan), Rymarenko (46. Regáli) – Gerec
(46. Dopater)

Ján Maslo prekonal hranicu tristo štartov v najvyššej súťaži

Ružomberok v sobotnom domácom zápase prehral s Dunajskou Stredou 1:2. Po stretnutí 
predstúpil pred prítomných novinárov kapitán mužstva Ján Maslo.

Obranca tímu spod Čebraťa prekonal hranicu tristo štartov v najvyššej súťaži a pred úvod-
ným výkopom dostal od predstaviteľov klubu okrem iného aj pamätný dres symbolizujúci 
toto jubileum. 

„Ubehlo to ako voda, ale hádam ešte niečo potiahnem,“ skonštatoval najskúsenejší člen 
A mužstva.
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Diváci videli viaceré šance na obidvoch stra-
nách. Hneď v úvode duelu musel Ján Maslo 
zasahovať pri šanci hostí, kedy riskantne, aj 
za pomoci žrde, odvrátil nebezpečnú loptu na 
rohový kop a po chvíli na opačnej strane Mar-
tin Jedlička vyrazil strelu Dalibora Takáča. V 
13. minúte poslal hostí do vedenia po rohovom 
kope Yhoan Andzouana. Liptáci sa snažili o 
vyrovnanie, lenže Martin Regáli vo veľkej 
šanci vypálil priamo do vybehnutého Martina 
Jedličku, Dalibor Takáč vystrelil z hranice veľ-
kého vápna tesne nad a ďalšiu strelu Martina 
Regáliho vyrazil brankár hostí. Ružomberčania 
tak opäť doplácali na nevyužívanie šancí. 

„Musíme na tom pracovať, pretože nás to 
zráža. Prichádzame tak o body, ktoré potrebu-
jeme,“ povedal Ján Maslo.

Aj na začiatku druhého polčasu najskôr po-
hrozili hostia, keď Eric Davis našiel centrom z 
priameho kopu Andrása Schäfera a ten zblíz-
ka vystrelil tesne vedľa. Následne prišli šance 
Ružomberčanov, no strelu Dalibora Takáča vy-
razil Martin Jedlička a zakončenie Alexandra 
Mojžiša po peknej prihrávke od aktívneho Dalibora Takáča smerovalo tesne vedľa žrde. V 
64. minúte prišiel ďalší trest za nevyužité šance, keď Didier Lamkel Zé zvýšil z protiútoku 
náskok hostí o dva góly. Už po troch minútach prišla ružomberská odpoveď. Po priamom 
kope Tihomira Kostadinova a následnej hlavičke Alexandra Mojžiša najskôr zvonila spoj-
nica, následne Martin Regáli posunul loptu dopredu a práve Ján Maslo ju dokopol do siete. 

„Bola skrumáž v šestnástke. Odrazilo sa to ku mne a zblízka som vystrelil,“ spomenul si 
autor gólu na svoj presný zásah.

Po kontaktnom góle mohol Tihomir Kostadinov vyrovnať, lenže jeho strela z uhla si nena-
šla cestu do brány a vzápätí na opačnej strane nevyužili svoju šancu ani hostia. Stretnutie sa 
skončilo prehrou Ružomberka 1:2. 

„Hlavne v druhom polčase boli nejaké šance. Samozrejme rozhodla efektivita, čiže musíme 
na tom zapracovať, ale myslím si, že je na čom stavať, pretože kondične sme na tom dobre. 
Zatlačili sme tak kvalitného súpera ako je DAC. Takže na tom musíme stavať a zamerať sa na 
tie šance,“ zhodnotil stretnutie Ján Maslo.

MFK Ružomberok – FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:2 (0:1)
Góly: 67. Maslo – 13. Andzouana, 64. Lamkel Zé  ŽK: 78. Blackman
Rozhodovali: Prešinský – Pozor, Ádám  Diváci: 785
MFK Ružomberok: Krajčírik – Fabiš, Maslo, Mojžiš, Madleňák – Luterán (62. Zsigmund), 
Kochan (86. Brenkus) – Rymarenko, Takáč (62. Kostadinov), Regáli – Gerec
FC DAC 1904 Dunajská Streda: Jedlička – Blackman, Brunetti, Beskorovajnyj, Davis 
– Andzouana (63. Njie), Schäfer, Dimun, Lamkel Zé (81. Szendrei) – Hahn (63. Cigaņiks), 
Sharani (46. Krstović, 90. Muhamedbegovic)

Ján Maslo s pamätným dresom.  Foto: Rudolf Maškurica.



Aj vaše dieťa môže hrať za Ružu

Naši prípravkári naplno trénujú, hrajú zápasy a zúčastňujú sa turnajov. Pridať sa k nim 
môže aj vaše dieťa! Ak je narodené v rokoch 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 alebo 2016 a 
chce hrať futbal za Ružomberok, kontaktujte šéftrénera prípraviek Róberta Hazuchu mailom 
roberthazucha7@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0917 280 850. 

Chlapcov aj dievčatá radi privítame na tréningoch!

NAJBLIŽŠÍ DOMÁCI ZÁPAS: 
10. kolo Fortuna ligy, 2. 10. 2021 o 18:00 

MFK Ružomberok – MFK Tatran Liptovský Mikuláš

                      

 

 
  

 

1	 ŠK	Slovan	Bratislava	 7	 5	 2	 0	 17	–	6	 17
2	 FC	Spartak	Trnava	 8	 5	 2	 1	 14	–	4	 17
3	 MŠK	Žilina	 8	 4	 2	 2	 15	–	9	 14
4	 AS	Trenčín	 8	 3	 4	 1	 14	–	9	 13
5	 FK	Senica	 8	 3	 4	 1	 10	–	10	 13
6	 FC	DAC	1904	Dunajská	Streda	 8	 3	 3	 2	 12	–	10	 12
7	 MFK	Zemplín	Michalovce	 8	 3	 1	 4	 11	–	12	 10
8	 MFK	Ružomberok	 7	 1	 5	 1	 7	–	7	 8
9	 ŠKF	Sereď	 8	 2	 2	 4	 6	–	10	 8
10	 MFK	Tatran	Liptovský	Mikuláš	 8	 2	 0	 6	 11	–	19	 6
11	 FC	ViOn	Zlaté	Moravce	-	Vráble	 8	 1	 2	 5	 6	–	16	 5
12 FK	Pohronie	Žiar	n.H.	Dolná	Ždaňa	 8	 1	 1	 6	 5	–	16	 4

Por. Team Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body

Tabuľka	Fortuna	ligy	po	8.	kole

Foto: Róbert Hazucha.
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RASIZMU!


