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Fortuna liga 2021/2022
13. kolo základnej časti 

Sobota, 30. 10. 2021, 18:00 h

Br
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RUZAGÓLRUZAGÓL c. 225 c. 225ˇ̌ 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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Kristián Micheľ (hlavný	rozhodca,	Stropkov), Jakub Košecký (1.	asistent	rozhodcu,	Topoľčany)
Gabriel Ádám (2.	asistent	rozhodcu,	Košice), Michal Očenáš (4.	rozhodca,	Žilina)

Štefan Korman	(delegát	SFZ,	Nitra),	Ľubomír Udvardy (pozorovateľ	rozhodcov,	Bratislava)

MFK Ružomberok ŠKF Sereď
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ri  1	 Dejan	Iliev	(Severné	Macedónsko)

	 2	 Tomáš	Šípka
	 31	 Mathew	Yakubu	(Nigéria)
	 99	 Ayotunde	Ezekiel	Ikuepamitan	(Nigéria)
 
	 3	 Matúš	Katunský
	 4	 Tomáš	Hučko
	 6	 Ľubomír	Michalík
	 11	 Mihajilo	Popović	(Srbsko)
	 13	 Haiderson	Hurtado	(Kolumbia)
	 14	 Adam	Morong
	 18	 Alexander	Tóth
	 22	 Andrej	Kadlec
	 23	 Roberto	Dias	(Brazília)
 
	 5	 Marin	Ljubičić	(Chorvátsko)
	 7	 Dominik	Kříž	(Česko)
	 8	 Ondřej	Machuča	(Česko)
	 9	 Roko	Jureškin	(Chorvátsko)
	 10	 Nikola	Gatarić	(Chorvátsko)
	 12	 Denis	Potoma
	 20	 Dani	Iglesias	(Španielsko)
	 25	 Sanusi	Ridwan	(Nigéria)
	 29	 Petar	Mićin	(Srbsko)
	 32	 Bernard	Karrica	(Albánsko)
	 88	 Yann	Michael	Yao	(Pobrežie	Slonoviny)

	 17	 Dominik	Radić	(Chorvátsko)
	 21	 Samuel	Prachar
	 93	 Roman	Haša	(Česko)

	 	 Juraj	Jarábek
	 	 Roman	Hudec
	 	 Michal	Kukučka
	 	 Roland	Praj

Oficiálna lopta
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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 
možnosť hrať najvyššiu súťaž. V klube museli nastať viaceré zmeny. Napriek všetkému sa 
Sereď rozhodla pre štart vo Fortuna lige a svoj prvý súboj v nej odohrala práve na našom 
štadióne. Duel sa skončil remízou 0:0. 

ŠKF Sereď odvtedy výsledkami dokazuje, že patrí medzi elitu. Nevýhodou tohto klubu 
je však naďalej skutočnosť, že od postupu až do dnešných dní nedošlo k dostatočnej rekon-
štrukcii štadióna na to, aby mohol okúsiť skutočnú chuť duelu v najvyššej súťaži v domácom 
prostredí.

S aktuálnym súperom sme sa v tejto sezóne stretli zatiaľ len raz, keď sme ho v Trnave 
zdolali 2:3. Po bezgólovom prvom polčase otvoril skóre krátko po zmene strán Ľubomír 
Michalík, ktorý si nešťastne tečoval strelu Martina Regáliho do vlastnej brány, následne pre-
menil pokutový kop Adam Brenkus a posledný tretí ružomberský presný zásah zaznamenal 
striedajúci Michal Dopater. 

Záver stretnutia ešte zdramatizovali gólmi Roko Jureškin a Andrej Kadlec, no naše muž-
stvo si už postrážilo tesné víťazstvo.

Martin Regáli sa dvomi gólmi podieľal na výhre v liptovskom derby

Ruža na začiatku októbra úspešne absolvovala prvé liptovské derby vo Fortuna lige, keď na 
svojom štadióne zdolala Liptovský Mikuláš 4:1. Po stretnutí sa s nami podelil o svoje pocity 
autor dvoch gólov Martin Regáli.

V úvode duelu dvakrát pohrozili hostia a Ivan Krajčírik musel zasahovať pri hlavičkách, 
ktoré na jeho bránu vyslali Richard Bartoš a Patrik Pinte. 

„Minimálne v prvom polčase to bol vyrovnaný zápas. Aj keď si myslím, že počas celého 
zápasu sme boli lepší, ale chlapci z Liptovského Mikuláša sa nemajú za čo hanbiť,“ vyslovil 
kompliment na adresu súpera futbalista obliekajúci dres s číslom deväť.

Na konci úvodnej dvadsaťminútovky Štefan Gerec vystihol prihrávku medzi Ľuboslavom 
Laurom a Matějom Lukschom, ktorý ho následne fauloval. Nariadený pokutový kop premenil 
Matej Kochan. 

Mužstvo spod Čebraťa sa snažilo čím skôr pridať aj druhý presný zásah. V prvom polčase 
sa im síce nepodarilo zvýšiť náskok, no v 58. minúte Ján Maslo hlavou rozvlnil sieť po pria-
mom kope Dalibora Takáča. 

„Ak súper príde brániť, je dôležité dať prvý gól, aby sme ho otvorili. To sa nám podari-
lo. V druhom polčase to bolo o to jednoduchšie, keďže Liptovský Mikuláš to musel otvoriť 
a mali sme tam viac priestoru, čo sme chvalabohu dokázali využiť,“ skonštatoval Martin 
Regáli. 



Krátko po druhom góle prišli na rad 
úspešné minúty Martina Regáliho. V roz-
medzí 62. a 64. minúty sa ružomberský 
útočník dostal do troch šancí, dve z nich 
gólovo zúročil a Ružomberok viedol 4:0. 

„Stále robím na ihrisku všetko preto, 
aby som bol prospešný pre tím. Či už strie-
ľaním gólov alebo nejakými asistenciami. 
Takže som rád, že to vyšlo,“ povedal autor 
dvoch sobotných presných zásahov.

V závere síce znížil Ľuboslav Laura, ale 
výhru 4:1 si už Ružomberčania bez prob-
lémov ustrážili. Ruža si pripísala tretiu vý-
hru po sebe, keď postupne zdolala Slovan 
Bratislava, Žilinu aj Liptovský Mikuláš. 

„Dali sme štyri góly, vyhrali sme. Ko-
nečne sme zápas dohrávali viac-menej v 
pohode. Takže sme za to všetci vďační. 
Natiahli sme víťaznú sériu, takže určite 
je spokojnosť,“ zhodnotil Martin Regáli a 
ďalej dodal: „Aj keď som tu predtým stál, 
stále som vravel, že hráme dobre, len že 
nedávame góly. Chvalabohu sa to otoči-
lo. Teraz sme efektívni a to nám prináša 
body, takže sme spokojní. Je to ale pre nás 
aj výzva, aby sme sa neuspokojili, praco-
vali ďalej a aj naďalej zbierali body.“

Sobotné víťazstvo teší o to viac, že išlo o prvé liptovské derby vo Fortuna lige. Klub 
mohol v súčasnej situácii zaplniť 25% kapacity štadióna, čo sa aj podarilo, keď si na zápas 
našlo cestu 1 205 divákov a fanklub Concordia 1906 vytvoril výbornú atmosféru. 

„Liptov tým žil, aj ma zastavilo pár ľudí. Pre mňa je to trochu iné, pretože som z Prešova. 
Už som tu tretí rok, ale nie som z Liptova. Bolo to cítiť. Špeciálne to bolo hlavne pre chlap-
cov v kabíne, ktorí osobne poznajú chlapcov z Liptovského Mikuláša. Som rád, že Liptovský 
Mikuláš je v lige. Tento zápas má svoj náboj. Jediná škoda je, že vonkajší zápas sa bude 
hrať v Poprade,“ povedal ružomberský útočník.

MFK Ružomberok – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 4:1 (1:0)
Góly: 22. Kochan (z 11m), 58. Maslo, 62. a 64. Regáli – 86. Laura  
ŽK: 20. Luksch, 55. Hranáč
Rozhodovali: Kráľovič – Jánošík, Čajka  Diváci: 1205
MFK Ružomberok: Krajčírik – Fabiš, Mojžiš, Maslo, Madleňák – Luterán 
(75. Zsigmund), Kochan (87. Múdry) – Rymarenko (87. Ďungel), Brenkus (46. Takáč), 
Regáli – Gerec (75. Bobček)
MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Luksch – Krčík, Hranáč, Pintér, Janec 
(78. Flak) – Gerát (46. Krčík), Staš – Laura, R. Bartoš, Káčerík 
(46. Voško, 52. Švec) – Pinte (87. Kotora)

Regáliho gólová oslava.           Foto: Rudolf Maškurica
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Množstvo šancí a bod z Pohronia

V sobotu 16. októbra 2021 odohral Ružomberok jedenáste kolo Fortuna ligy na štadióne 
klubu FK Pohronie.

V 4. minúte pohrozil Ladji, keď vystrelil spoza veľkého vápna vedľa brány. Vzápätí na 
opačnej strane Kostadinov prihral pred bránu Regálimu, ten však nenamieril medzi žrde. 

V 13. minúte Takáč nebezpečne vypálil spoza veľkého vápna presne k žrdi a Hrdlička vy-
razil jeho strelu na rohový kop. Po štyroch minútach Krajčírik vyrazil Lačného strelu z uhla. 

V 33. minúte získali domáci priamy kop z veľmi nebezpečnej pozície. K exekúcii tejto 
štandardnej situácie sa odhodlal Lačný a peknou strelou do horného rohu otvoril skóre – 1:0. 
Takmer ihneď mohli odpovedať hostia, keď Fabišov center z väčšej vzdialenosti prekvapil 
Hrdličku a obtrel vzdialenejšiu žrď. 

V 39. minúte Rymarenko našiel prihrávkou z ľavej strany Kostadinova a reprezentant Se-
verného Macedónska upratal loptu do siete – 1:1. 

V ďalšom priebehu prvého polčasu sa obidve mužstvá snažili strhnúť vedenie na svoju 
stranu, ale črtajúce sa príležitosti nepriniesli zmenu skóre.

V 51. minúte Rymarenkovu strelu z vnútra šestnástky zblokoval obranca. Po štyroch minú-
tach Kostadinov posunul loptu Brenkusovi, ktorý strelou z hranice veľkého vápna prekonal 
Hrdličku – 1:2. Ružomberčania sa však z vedenia dlho netešili, pretože v 61. minúte presne 
namieril z hranice šestnástky Badolo a vyrovnal na 2:2. Po devätnástich minútach Kostadinov 
výborne našiel prihrávkou z pravej strany pred bránou Regáliho, no ten vystrelil vysoko nad. 

V 81. minúte Hrdlička chytil Bobčekovu hlavičku smerujúcu pod brvno. Po šiestich minú-
tach nastal veľký závar pred domácou bránou, lenže Bobček s Brenkusom napriek obrovskej 
snahe nepretlačili loptu cez defenzívu Pohronia do siete. 

Fanklub Concordia 1906 vytváral počas celého zápasu výbornú atmosféru.          Foto: Rudolf Maškurica



V úplnom závere zahrával Takáč dva rohové kopy a Regáli sa dostal do dvoch veľkých 
príležitostí, ktoré však zostali nevyužité. Duel sa tak napriek enormnému množstvu šancí 
hostí skončil remízou 2:2.

FK Pohronie – MFK Ružomberok 2:2 (1:1)
Góly: 33. Lačný, 61. Badolo – 39. Kostadinov, 55. Brenkus  
ŽK: 32. Krajčírik, 90. Regáli
Rozhodovali: Kráľovič – Straka, Vass  Diváci: 316
FK Pohronie: Hrdlička – Blahút, Štrba, Pajer, Kokovas (75. Záhumenský) – Lásik, 
M. Adamec (90. Horák) – Ladji (77. Ściślak), Badolo, Mazan – Lačný
MFK Ružomberok: Krajčírik – Fabiš, Mojžiš, Maslo, Madleňák – Luterán (46. Brenkus, 
89. Múdry), Kochan – Kostadinov (86. Gerec), Takáč, Regáli – Rymarenko (64. Bobček)

Ruža zvíťazila v Senici

V sobotu 23. októbra 2021 odohral Ružomberok dvanáste kolo Fortuna ligy na štadióne 
Senice.

Do stretnutia nemohli zo zdravotných dôvodov zasiahnuť viacerí hráči hostí. Od úvodu sa 
obidva tímy snažili ohroziť súperovu bránu. V 3. minúte Takáč vystrelil spoza veľkého vápna 
a jeho zakončenie chytil Ravas. Po dvoch minútach na opačnej strane nebezpečne vypálil 
Šimčák, ale Krajčírik vyrazil prudkú strelu ponad brvno. 

V 7. minúte Takáč vysunul Kostadinova, ktorý sa rútil sám na bránu. Gáč ho zastavil len za 
cenu červenej karty a priameho kopu z nebezpečnej vzdialenosti. Z tejto štandardnej situácie 
namieril Maslo do horného rohu a otvoril skóre – 0:1. 

Po štrnástich minútach Takáč spoza šestnástky minul bránu. V 27. minúte Boďa hlavič-
koval tesne nad. Po jedenástich minútach Gerec pekne vystrelil spoza veľkého vápna a jeho 
strelu vyrazil Ravas ponad brvno na rohový kop. Krátko po spomínanej štandardnej situácii 
Takáč poslal loptu nad. V 43. minúte pohrozil Maulana Vikir, keď jeho strelu z ťažkého 
uhla vyrazil Krajčírik. V 49. minúte Šumbera vyslal krížnu strelu spoza veľkého vápna, no 
Krajčírik ju chytil. Po dvoch minútach Takáčova strela z väčšej vzdialenosti nemierila medzi 
žrde. V 55. minúte Regáli hlavičkoval nad brvno. V 59. minúte Takáč našiel pri bližšej žrdi 
spoluhráča a jeho hlavičku zneškodnil Ravas. Po pätnástich minútach Sukisa v šanci minul 
bránu hostí. Krátko na to Takáč nebezpečne vypálil spoza šestnástky, lenže Ravas pohotovo 
vyrazil loptu na rohový kop. 

V 82. minúte Takáčov center z rohového kopu predĺžil na vzdialenejšiu žrď Regáli a Mad-
leňák hlavou upratal loptu do siete – 0:2. V nadstavenom čase nebezpečne vystrelil Niarchos, 
no táto strela bola zblokovaná ružomberskou defenzívou tesne vedľa. Ruža si po výhre 2:0 
pripísala na svoje konto ďalšie dôležité body a naďalej jej v tabuľke patrí tretia pozícia.

FK Senica – MFK Ružomberok 0:2 (0:1)
Góly: 9. Maslo, 82. Madleňák  ŽK: 61. Jurdík – 59. Kostadinov  ČK: 7. Gáč  
Rozhodovali: Očenáš – Košecký, Štofik  Diváci: 395
FK Senica: Ravas – Twardek, Gáč, Pavlík, Šimčák (82. Niarchos) – Duda (19. Halabrín),
Jurdík (75. J. Buchel), Šumbera – Oršula, Maulana Vikri (75. F. Buchel) – Mashike Sukisa
MFK Ružomberok: Krajčírik – Fabiš, Maslo, Mrva, Madleňák – Boďa (72. Tancík), 
Takáč, Kochan, Regáli (86. Ďungel) – Kostadinov (72. Luterán) – Gerec (63. Bobček)
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Ružomberok postúpil v Slovnaft Cupe cez Lipany

V stredu 27. októbra 2021 odohral Ružomberok domáci zápas štvrtého kola Slovnaft Cupu 
s Odevou Lipany.

Prvú vážnejšiu šancu si vypracovali Ružomberčania v 10. minúte, kedy po rohovom kope 
Takáča vystrelil Bobček vedľa vzdialenejšej žrde. Po deviatich minútach zahrával Takáč pria-
my kop a z ťažšieho uhla poslal loptu na bránu, lenže Bartoš bol na mieste. Krátko na to Re-
gáli s Tancíkom ponúkli loptu Takáčovi, ten však v šanci vystrelil nad. V 32. minúte sa Regáli 
šikovne dostal k zakončeniu z hranice šestnástky, no namieril tesne vedľa.

Aj krátko po zmene strán nebezpečne vystrelil Regáli, lenže obranca v poslednej chvíli 
zblokoval jeho zakončenie. V 52. minúte našiel Takáč centrom od rohovej zástavky Bobčeka 
a pri jeho strele zblízka sa blysol krásnym zákrokom Bartoš. Po jedenástich minútach Takáč 
zahrával rohový kop. Regáli predĺžil loptu na Bobčeka, ktorý ju nožničkami poslal tesne nad. 
V 67. minúte Ďungel vystrelil nad brvno. Po minúte pohrozili aj hostia, keď Frühwald chytil 
Vysočanovu strelu. 

V 70. minúte si Bartoš poradil s Kochanovou strelou. Po troch minútach získali Ružom-
berčania priamy kop. Takáč poslal center pred bránu, kde sa najlepšie zorientoval Bobček a 
dokopol loptu do siete – 1:0. Domáci sa následne snažili zveľadiť svoj náskok, no Madleňák 
mieril nepresne, Bobček z uhla minul bližšiu žrď a Ďungel v šanci prehodil spolu s brankárom 
aj bránu. 

Ruža síce svoj náskok nezveľadila, no po výhre 1:0 postúpila do ďalšieho kola pohárovej 
súťaže. Pochvalu za slušné celozápasové fandenie si zaslúžia fanúšikovia obidvoch klubov.

MFK Ružomberok – ŠK Odeva Lipany 1:0 (0:0)
Gól: 73. Bobček  ŽK: 21. Bobček, 45. Regáli, 90. Luka – 55. Vysočan
Rozhodovali: Gemzický – Vass, Poracký  Diváci: 405
MFK Ružomberok: Frühwald – Fabiš, Maslo, Luka, Selecký (60. Madleňák) – Múdry  

    (46. Boďa), Luterán (46. Kochan) – Tancík (60. Ďungel), Takáč, Regáli – Bobček (88. Dopater)
ŠK Odeva Lipany: Bartoš – Jacko, Kamenec, Poremba, Vysočan (70. Pyda), Kovalčík,
Dlugoš, Popovec (85. Didik), Micherda, Vitovič (78. Marchevka), Blaško (46. Štroncer)

Postupový gól Tomáša Bobčeka.                    Foto: Rudolf Maškurica



Aj vaše dieťa môže hrať za Ružu

Naši prípravkári na- 
plno trénujú, hrajú zá-
pasy a zúčastňujú sa 
turnajov. Pridať sa k 
nim môže aj vaše dieťa! 

Ak je narodené v ro-
koch 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015 alebo 2016 
a chce hrať futbal za Ru-
žomberok, kontaktujte 
šéftrénera prípraviek Ró-
berta Hazuchu mailom:
roberthazucha7@gmail.com 
alebo na telefónnom čísle: 
0917 280 850. 

Chlapcov aj dievčatá 
radi privítame na tré-
ningoch!

NAJBLIŽŠÍ DOMÁCI ZÁPAS: 
15. kolo Fortuna ligy, 19. 11. 2021 o 17:00 

MFK Ružomberok – AS Trenčín

                      

 

 
  

 

1	 ŠK	Slovan	Bratislava	 12	 9	 2	 1	 32	–	8	 29
2	 FC	Spartak	Trnava	 12	 8	 2	 2	 20	–	7	 26
3	 MFK	Ružomberok	 12	 5	 6	 1	 18	–	10	 21
4	 FC	DAC	1904	Dunajská	Streda	 12	 6	 3	 3	 19	–	15	 21
5	 AS	Trenčín	 12	 4	 5	 3	 18	–	14	 17
6	 MFK	Zemplín	Michalovce	 12	 5	 2	 5	 14	–	14	 17
7	 MŠK	Žilina	 12	 4	 3	 5	 16	–	15	 15
8	 FK	Senica	 12	 3	 5	 4	 12	–	18	 14
9	 ŠKF	ORION	TIP	Sereď	 12	 3	 4	 5	 11	–	15	 13
10	 MFK	Tatran	Liptovský	Mikuláš	 12	 3	 1	 8	 16	–	30	 10
11	 FC	ViOn	Zlaté	Moravce	–	Vráble	 12	 1	 4	 7	 12	–	25	 7
12 FK	Pohronie	Žiar	n.H.	Dolná	Ždaňa	 12	 1	 3	 8	 10	–	27	 6

Por. Team Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body

Tabuľka Fortuna ligy po 12. kole

Foto: Tomáš Lubelec



STOP  
RASIZMU!


