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Jakub Červeň
Tomáš Frühwald
Ivan Krajčírik
Alexander Mojžiš
Ján Maslo
Mário Mrva
Matej Madleňák
Lukáš Fabiš
Alexander Selecký
Jakub Luka
Oliver Luterán
Jakub Rakyta
Dalibor Takáč
Samuel Šefčík
Matej Kochan
Adrián Macejko
Jakub Tancík
Tihomir Kostadinov (Severné Macedónsko)
Michal Dopater
Marek Zsigmund
Timotej Múdry
Adam Brenkus
Peter Ďungel
Tomáš Kubík
Martin Regáli
Tomáš Bobček
Štefan Gerec
Martin Boďa
Martin Rymarenko
Peter Struhár, Peter Tomko
Jozef Kapláň, Ľuboš Hajdúch

AS Trenčín
Tréneri                Útočníci                        Stredopoliari                           Obrancovia                       Brankári

Tréneri        Útočníci                            Stredopoliari                                    Obrancovia             Brankári
Brankári

MFK Ružomberok
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Matúš Sláviček
Tomáš Fryšták (Česko)
Matouš Babka (Česko)
Michal Kukučka
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Ramón Rodríguez da Silva (Brazília)
Samuel Kozlovský
Steve Kapuadi (Francúzsko)
Martin Šulek
Kingsley Madu (Nigéria)
Lazar Stojsavljević (Srbsko)
Kelvin Pires (Kapverdy)
Adrián Slávik
Reuben Yem (Nigéria)
Djordje Jovičić (Srbsko)
Juha Pirinen (Fínsko)
Urban Mazanovský
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Artur Gajdoš
Abdul Zubairu (Nigéria)
Jakub Kadák
Samuel Lavrinčík
Rahim Ibrahim (Ghana)
Dominik Hollý
Matúš Kmeť
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Ahmad Ghali (Nigéria)
Eduvie Ikoba (USA)
Philip Azango (Nigéria)
Lucas Demitra
Lukáš Letenay
Erik Jendrišek
Njegoš Kupusović (Srbsko)
Adam Tučný
Adam Gaži
Peter Hlinka
Juraj Ančic, Maroš Ferenc

Ivan Kružliak (hlavný rozhodca, Bratislava), Ján Pozor (1. asistent rozhodcu, Bratislava)
František Ferenc (2. asistent rozhodcu, Tročany), Adam Somoláni (4. rozhodca, Bratislava)
Michal Očenáš (VAR, Žilina), Michal Smolák (VAR, Bratislava), František Košičár (delegát SFZ, Bratislava)

Predstavujeme súpera – AS TRENČÍN
Síce sa história terajšieho trenčianskeho klubu datuje od deväťdesiatych rokov dvadsiateho
storočia, futbal sa hral pod hradom Matúša Čáka už dávno predtým. Prvý klub v Trenčíne,
TTS, vznikol v roku 1905. Celok neskôr pod názvom Jednota Trenčín postúpil do 1. československej ligy, v ktorej obsadil v sezóne 1962/63 konečné 2. miesto a prebojoval sa do
Stredoeurópskeho pohára. V roku 1992 bol založený klub Ozeta Dukla Trenčín a v roku 1997
postúpil do najvyššej slovenskej súťaže. V sezóne 2002/03 zmenil názov na Laugaricio Trenčín a od sezóny 2003/04, ho poznáme pod súčasným názvom AS Trenčín. V sezóne 2007/08
vypadol do 2. ligy, odkiaľ sa vrátil v ročníku 2011/12 a ako nováčik sa umiestnil na sympatickej 5. priečke. V nasledujúcich ročníkoch Trenčania obsadili medailové pozície znamenajúce
účasť v pohárovej Európe.
V sezónach 2014/15 a 2015/16 futbalisti spod hradu Matúša Čáka ovládli súťaž a dvakrát
po sebe vyhrali double. V Európskej lige sa naposledy predstavili v ročníku 2018/19, keď v
predkolách prešli cez FK Buducnost Podgorica, Górnik Zabrze aj cez vysoko favorizovaný
Feyenoord Rotterdam. Dostali sa tak až do play-off kola, z ktorého mohli postúpiť do skupinovej fázy Európskej ligy, lenže pred jej bránami im vystavila stopku Larnaka.
Trenčania následne vo Fortuna lige ustúpili z najvyšších pozícií a po skončení spomínanej
sezóny 2018/19 napokon museli v dramatickom barážovom dvojzápase bojovať o ligovú príslušnosť s Popradom. Klub obstál v tejto náročnej skúške a vyzerá to tak, že momentálne je na
správnej ceste k svetlým zajtrajškom. Počas minulého ročníka sa vrátil na svoj zrekonštruovaný štadión a zmenil logo. Hoci má aj v súčasnosti kolísavé výsledky, patrí mu s dvadsiatimi
bodmi priebežná šiesta priečka a káder tvoria viacerí perspektívni mladí hráči produkujúci
zaujímavý ofenzívny futbal.
S týmto súperom sme sa v aktuálnom ročníku stretli zatiaľ raz, keď sme v štvrtom kole
Fortuna ligy hrali v Trenčíne, kde v 36. minúte poslal domácich hráčov do vedenia strelou z
priameho kopu Jakub Kadák, no už po dvoch minútach vyrovnal, taktiež z priameho kopu,
Adam Brenkus. V ďalšom priebehu mali viac šancí na skórovanie naši hráči, no druhý gól už
nepridali a stretnutie sa skončilo remízou 1:1.

Poďakovanie za dlhoročnú spoluprácu

G

Už viac ako desať rokov prebieha spolupráca medzi futbalovým klubom MFK Ružomberok a Centrom sociálnych služieb Trojlístok.
Naši hráči, tréneri a aj ďalší zástupcovia klubu viackrát navštívili Trojlístok. Najmä v období pred Vianocami zvyknú zavítať medzi klientov zariadenia aj s darčekmi a viacerí klienti
Trojlístka radi navštevujú zápasy ružomberských futbalistov aj basketbalistiek. V minulosti
si dokonca zahrali futbal na trávniku štadióna MFK Ružomberok s našimi hráčmi. Výborné vzťahy nenaštrbila ani zložitá pandemická situácia. Práve naopak, ťažké chvíle ešte viac
upevnili spoluprácu.
„Je to viac než desať rokov, čo sa stretávame bez jedinej prestávky na rôznych spoločných
akciách, zväčša dva až trikrát do roka. Akurát lanský lockdown si vynútil pauzu, lenže aj
vtedy do Trojlístka zavítal futbalista Dalibor Takáč, aby nám odovzdal šek v sume 1500 eur,
teda prémiu získanú za víťazstvo v e-Fortuna liga Challenge. Naši klienti sú veľkí fanúšikovia
futbalu. Preto sme ohromne vďační, že máme veľmi dobrých a úprimných kamarátov z ružomberskej futbalovej kabíny,“ spokojne konštatovala terapeutka Eva Buchová.

Foto: Rudolf Maškurica

Klienti Trojlístka sa spolu s pani terapeutkou rozhodli klubu a jeho majoritnému vlastníkovi Milanovi Fiľovi osobne poďakovať pred domácim súbojom so Sereďou za dlhoročne prejavované sociálne cítenie voči znevýhodneným ľuďom. Stretnutie sa nieslo v žičlivej
atmosfére a zástupcovia klubu obdržali viaceré spomienkové predmety, vrátane nástenky
zachytávajúce roky vzájomnej spolupráce a rôzne pekné keramické výtvory ľudí zo spomínaného zariadenia.
„Škoda, že vedľa mňa nestojí profesor Vladimír Krčméry, no nemohol prísť. V nedeľu práve spolu s pánom profesorom cestujeme zase medzi ľudí zo sociálne slabších skupín. Vladimír
Krčméry má obrovskú úctu k sociálnym zariadeniam, ich pracovníkom a klientom. Ďakujem
za všetko, určite aj naďalej budeme v tejto tradícii pokračovať,“ neskrýval dojatie Milan Fiľo.
Počas viac ako desiatich rokov sme prežili rôzne situácie, no spolupráca medzi ružomberským futbalovým klubom a Centrom sociálnych služieb Trojlístok stále trvá a veríme, že
bude ešte dlho prebiehať a všetkých nás bude naďalej vzájomne obohacovať!

Martin Boďa: „Dúfam, že už budeme dávať góly každý zápas“
Ružomberok v sobotnom stretnutí vyhral nad Sereďou 3:1. Po záverečnom hvizde sa s nami podelil
o svoje pocity dvojgólový strelec Martin Boďa.
Liptáci sa ujali vedenia už v 4. minúte, keď otvoril skóre peknou strelou z priameho kopu Ján Maslo.
Hostia sa však nevzdávali, začali byť vpredu čoraz nebezpečnejší a po pätnástich minútach zaslúžene
vyrovnali zásluhou Dominika Radića. Záverečné minúty úvodného dejstva patrili Ružomberčanom,
ktorí si vytvorili viaceré šance. Strelu Olivera Luterána zastavilo brvno, dve zakončenia Jána Masla si
nenašli cestu medzi žrde a pokus Martina Rymarenka vyrazil Ayotunde Ezekiel.
„Verili sme, že dáme ten gól. Boli sme kompaktní, pomáhali sme si. Myslím si, že celé mužstvo odviedlo veľa dobrej práce,“ povedal futbalista obliekajúci dres s číslom osemnásť.

Martin Boďa dáva svoj druhý gól v zápase.				
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Ofenzívna aktivita mužstva spod Čebraťa pokračovala aj po zmene strán. Strelu Olivera Luterána
ešte stihol vyraziť brankár spod brvna. V rozmedzí 52. a 59. minúty už ale dvakrát gólovo udrel Martin
Boďa, keď najskôr využil prihrávku Olivera Luterána a následne zužitkoval prenechanú loptu od Dalibora Takáča po akcii Martina Regáliho.
„Som rád aj za všetkých, ale hlavne som rád, že mi to tam konečne padlo. Pomohli mi k tomu chalani. Hlavne som sa snažil plniť pokyny od trénerov. Som rád, že sme vyhrali,“ spokojne konštatoval
Martin Boďa.
Ofenzívny hráč doteraz zaznamenal v ružomberskom drese len jeden ligový presný zásah, keď v
poslednom kole minulosezónnej základnej časti premenil v Žiline pokutový kop. Tentokrát dvakrát
skóroval v jednom súboji.
„Dúfam, že od tohto zápasu to bude už len lepšie a budem dávať góly každý zápas,“ zaželal si
24-ročný futbalista, ktorý v sobotu túžil po hetriku a mal ho na dosah.
Krátko po svojom druhom góle ho pred bránou hľadal Martin Regáli, no tentokrát sa mu už nepodarilo presadiť pred bránou: „Bol som zle otočený a ešte sa mi aj šmyklo. Škoda, ale nevadí.“
V závere sa Litpáci dostali do viacerých nádejných brejkových situácií, z ktorých už nenavýšili svoj
náskok. Až do konca sa snažila aj Sereď, ktorá si vypracovala najväčšiu príležitosť v poslednej nadstavenej minúte, kedy Ivan Krajčírik s pomocou Jána Masla nepustil za svoj chrbát hlavičku Dominika
Radića a krátko na to Roberto Dias hlavičkoval nad.
„Myslím si, že to bol dosť náročný zápas, lebo Sereď určite nie je ľahký súper, ale zvládli sme to. To
je hlavné,“ zhodnotil Martin Boďa.
Duel sa skončil ružomberským víťazstvom 3:1. Mužstvo spod Čebraťa si so ziskom 24 bodov upevnilo tretiu priečku, keď sa vzdialilo štvrtej Dunajskej Strede na rozdiel troch bodov.
„Myslím si, že výborne trénujeme. Snažíme sa celý kolektív. Všetci čo sme tu od vedenia po hráčov.
Všetci, čo sa tu pohybujú okolo futbalu. Myslím si, že je to aj ich zásluha. Preto sme momentálne tam,
kde sme,“ povedal útočník tímu z centra dolného Liptova.

Radosť po góle Martina Boďu.					
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MFK Ružomberok – ŠKF Sereď 3:1 (1:1)
Góly: 4. Maslo, 52. a 59. Boďa – 19. Radić ŽK: 81. Luterán, 82. Kochan
Rozhodovali: Micheľ – Košecký, Ádám Diváci: 741
MFK Ružomberok: Krajčírik – Fabiš, Maslo, Mrva, Madleňák – Luterán (85. Múdry), Kochan
– Rymarenko (46. Ďungel), Takáč, Regáli (90. Tancík) – Boďa (71. Bobček)
ŠKF Sereď: Ayotunde – Popović, Dias, Ljubičić, Hurtado, Jureškin (67. Hučko) – Gatarić
(46. Yao), Iglesias, Potoma (67. Kříž), Karrica (67. Ridwan) – Radić

Tesná prehra so Slovanom Bratislava
V nedeľu 7. novembra 2021 odohral Ružomberok štrnáste kolo Fortuna ligy na štadióne
Slovana Bratislava.
V 6. minúte Zmrhal nebezpečne vypálil spoza šestnástky, ale Krajčírik vyrazil jeho zakončenie na rohový kop, po ktorom ružomberský gólman zneškodnil Lichého pätičku. V 12. minúte už Zmrhal využil šancu a strelou z vnútra veľkého vápna poslal Slovan do vedenia 1:0.
Vzápätí mohla prísť odpoveď hostí, lenže Kostadinov po Madleňákovej prihrávke prestrelil bránu. V 15. minúte namieril Takáč spoza šestnástky nad brvno. Vzápätí sa na opačnej
strane rútil na bránu Green, no Krajčírik dobre prečítal situáciu, vybehol a vyrazil jeho strelu.
V 27. minúte to skúsil spoza veľkého vápna Bobček, lenže zakončenie smerujúce na stred
brány chytil Šulla. Po chvíli domáci zblokovali Takáčovu strelu tesne vedľa brány na rohový
kop. V 35. minúte to vyskúšal Luterán z väčšej vzdialenosti, ale mieril nad. Krátko na to
pohrozil Hrnčár strelou mimo brány.
V 38. minúte išiel Green druhýkrát sám na Krajčírika, no aj tentokrát vyšiel zo situácie
úspešnejšie gólman hostí, keď vyrazil jeho strelu. V 40. minúte si aktívny Green nabehol pred
bránu na Vojtkovu loptu a hlavičkoval do brvna.

Po štyroch minútach Mráz našiel v šestnástke Weissa, ktorému sa podarilo vystreliť spoza
ružomberskej obrannej štvorice, lenže z mierneho uhla rozvlnil bočnú sieť. V samom závere
prvého polčasu Takáč poslal prihrávku z priameho kopu Madleňákovi, ktorý vystrelil nad
brvno.
V 51. minúte Kankava prudko vystrelil spoza šestnástky a Krajčírik vyrazil jeho strelu.
Vzápätí prišiel protiútok hostí, lenže Regáliho strelu z uhla a aj následné nebezpečné zakončenie Bobčeka vyrazil Šulla. Po troch minútach po rohovom kope Takáča vypálil Kochan z
hranice veľkého vápna presne k žrdi a Šulla výborným zákrokom vyrazil loptu. V 71. minúte
Green vystrelil z väčšej vzdialenosti, no mieril nad. Po piatich minútach získal Zmrhal priamy
kop, ktorý aj sám zahral priamou strelou točenou tesne nad brvno. V 89. minúte vybojovali
hostia priamy kop. Po Rymarenkovom centri nastal závar pred bránou, lenže Liptáci nedokázali pretlačiť loptu do siete. V druhej nadstavenej minúte Krajčírik vyrazil prudkú strelu
Kankavu spoza šestnástky.
Ružomberok podľahol Slovanu Bratislava 0:1 a pre Liptákov to bola druhá prehra v aktuálnom ročníku.
ŠK Slovan Bratislava – MFK Ružomberok 1:0 (1:0)
Gól: 12. Zmrhal ŽK: 55. Hrnčár – 50. Fabiš, 76. Madleňák, 90. Kochan
Rozhodovali: Prešinský – Somoláni, Weiss Diváci: 3075
ŠK Slovan Bratislava: Šulla – Hrnčár, Kashia, De Marco, Vojtko (90. Abena) – Kankava,
Lichý – Zmrhal (77. Čavrić), Weiss (77. Agbo), Green (90. Rabiu) – Mráz (44. Henty)
MFK Ružomberok: Krajčírik – Fabiš, Maslo (74. Mrva), Luka, Madleňák – Kochan
– Kostadinov (62. Rymarenko), Luterán (87. Múdry), Takáč (87. Ďungel), Regáli – Bobček
(62. Boďa)

Ján Maslo sa stal VOYO Hráčom mesiaca október
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Ružomberský stredopoliar Ján Maslo má za sebou úspešný október, keď k
výbornej defenzívnej práci pridal aj tri
nádherné góly do brány Liptovského
Mikuláša, Senice a Serede.
Presné zásahy mu priniesli nomináciu v ankete Gól mesiaca október, kde
napokon po hlasovaní fanúšikov obsadil štvrtú pozíciu a z prvenstva sa tešil
trnavský futbalista Kyriakos Savvidis.
Najskúsenejší člen ružomberského
kádra bol však následne zaradený medzi piatich kandidátov o titul VOYO
Hráč mesiaca október, kde mu konkurovali Ezekiel Henty (ŠK Slovan
Bratislava), Peter Voško (MFK Tatran Liptovský Mikuláš), Ján Minárik
(MŠK Žilina) a Martin Jedlička (FC
DAC 1904 Dunajská Streda).

Odborná porota spolu so športovou redakciou TV Markíza rozhodli o tom, že výhra v ankete VOYO Hráč mesiaca október patrí nášmu zástupcovi Jánovi Maslovi, ktorému gratulujeme
a ďakujeme za stabilné výkony v obrane a aj za pekné góly. „Teším sa z toho. Keď sa darí
mužstvu, vyskočia vždy aj nejakí jednotlivci,“ skonštatoval po vyhlásení výsledkov víťaz
ankety. Veríme, že v aktuálnom ročníku to ešte nebolo z jeho strany všetko a ešte nás poteší
ďalšími výstavnými zakončeniami

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!

Foto: Tomáš Lubelec

Tabuľka Fortuna ligy po 14. kole
Por.

Zápasy

Výhry

1

ŠK Slovan Bratislava

Team

14

11

Remízy Prehry

2

1

2

FC Spartak Trnava

14

10

2

2

24 – 8

32

3

MFK Ružomberok

14

6

6

2

21 – 12

24

4

MŠK Žilina

14

6

3

5

22 – 17

21

5

FC DAC 1904 Dunajská Streda

14

6

3

5

20 – 19

21

6

AS Trenčín

14

5

5

4

24 – 19

20

7

MFK Zemplín Michalovce

14

5

2

7

16 – 20

17

8

ŠKF ORION TIP Sereď

14

4

4

6

15 – 19

16

9

FK Senica

14

3

5

6

14 – 22

14

10

MFK Tatran Liptovský Mikuláš

14

4

1

9

17 – 32

13

11

FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble

14

2

4

8

15 – 30

10

12

FK Pohronie Žiar n. H. – D. Ždaňa

14

2

3

9

13 – 29

9

NAJBLIŽŠÍ DOMÁCI ZÁPAS:

Skóre

Body

36 – 10

35

18. kolo Fortuna ligy, 11. 12. 2021 o 15:00
MFK Ružomberok – FC ViOn Zlaté Moravce -Vráble

STOP
RASIZMU!

