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Fortuna liga 2021/2022
20. kolo základnej časti 

Sobota, 12. 2. 2022, 15:00 h.

Br
an

ká
ri

RUZAGÓLRUZAGÓL c. 227 c. 227ˇ̌ ˇ̌

 1	 Dominik	Ťapaj
 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
	 6	 Filip	Lichý
 7 Jakub Rakyta
 8 Kristóf Domonkos
	 10	 Samuel	Šefčík
	 11	 Matej	Kochan
	 16	 Adrián	Macejko
	 17	 Jakub	Tancík
	 22	 Viktor	Ůradník
 24 Marek Zsigmund
	 26	 Timotej	Múdry
 31 Martin Rymarenko
	 32	 Peter	Ďungel
 
 9 Martin Regáli
	 14	 Tomáš	Bobček
 15 Štefan Gerec
	 18	 Martin	Boďa
	 31	 Matúš	Matej
 
  Peter Struhár, Peter Tomko
	 	 Jozef	Kapláň,	Ľuboš	Hajdúch	Tr
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Peter Kráľovič (hlavný rozhodca, Trnava), Adam Jekkel (1. asistent rozhodcu, Banská Bystrica)
Matej Zemko (2. asistent rozhodcu, Šurany), Ladislav Prešinský (4. rozhodca, Vráble)

Róbert Dadykin (delegát SFZ, Bratislava), Vladimír Medveď (pozorovateľ	rozhodcov,	Bratislava)

MFK Ružomberok             MŠK Žilina
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		B
ran

ká
ri  1	 Marek	Teplan

 22 Samuel Petráš
	 30	 Ľubomír	Belko
 
	 2	 Dominik	Javorček
 3 Patrik Leitner
	 4	 Samuel	Kopásek
 23 Ján Minárik
	 25	 Tomáš	Nemčík
 28 Benson Anang (Ghana)
	 33	 Adam	Kopas
 45 Richmond Owusu (Ghana)
	 66	 Matúš	Rusnák
 
 6 Miroslav Gono
	 7	 Patrik	Myslovič
 17 Jakub Paur
	 24	 Tibor	Slebodník
 37 Mário Sauer
	 43	 Filip	Mráz
 
	 9	 Lukáš	Jánošík
	 10	 Adrián	Kaprálik
 11 Elvis Mashike (DR Kongo)
	 13	 Henry	Addo	(Ghana)
	 16	 Patrik	Iľko
	 19	 Timotej	Jambor
	 29	 Dávid	Ďuriš

	 	 Peter	Černák,	Norbert	Guľa
  Ivan Belák, Miloš Volešák

Oficiálna lopta
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Predstavujeme súpera – MŠK Žilina

Žilinský klub píše svoju históriu od roku 1908. V rokoch 1928 a 1929 sa stal víťazom žup-
nej ligy, tieto úspechy sa však nerátajú medzi slovenské tituly. 

Najväčšie úspechy zaznamenali futbalisti spod Dubňa vo svojej novodobej histórii, keď 
doteraz sedemkrát vyhrali ligu. Konkrétne v rokoch 2002, 2003, 2004, 2007, 2010, 2012 
a 2017. V sezóne 2011/12 sa stali víťazmi cenného double, keď si okrem ligového triumfu 
pripísali aj víťazstvo vo finále Slovenského pohára.

Na medzinárodnej scéne sa prvý významnejší úspech podaril ,,Šošonom“ v roku 2008, keď 
sa prebojovali do skupinovej fázy Pohára UEFA (dnešnej Európskej ligy). Zo skupiny síce 
nepostúpili, ale na svoje konto si pripísali úspech v podobe víťazstva 2:1 na pôde anglického 
klubu Aston Villa. 

O dva roky neskôr postúpili Žilinčania do skupinovej fázy Ligy Majstrov, no v silnej kon-
kurencii nestačili na svojich súperov v skupine, ktorými boli FC Chelsea, Olympique Mar-
seille a Spartak Moskva.

Sympatický dojem zanechali Šošoni v pohárovej Európe aj v ročníku 2015/16, keď sa pre-
bojovali do play off Európskej ligy, kde im stál v ceste Athletic Bilbao. Žilina v strhujúcom 
domácom súboji zdolala favorizovaného súpera 3:2, ale na jeho pôde prehrala 0:1. Slovenský 
zástupca sa tak neprebojoval do skupiny, ale so súťažou sa rozlúčil so cťou. 

Počas sezóny 2017/18 sa predstavil v Lige Majstrov, kde si v druhom predkole zmeral sily 
s dánskym majstrom FC Kodaň a napriek slušnému výkonu v dramatickej odvete nepostúpil 
do ďalších bojov.

Žilinčania si slušne počínali aj v aktuálnom ročníku európskej konferenčnej ligy, keď po-
stupne prešli cez gruzínsky FC Dila Gori, cyperský Apollon Limassol FC aj kazašský FC 
Tobol Kostanaj a mali na dosah účinkovanie v skupinovej fáze tejto súťaže, no v play off 
nestačili na český FK Jablonec.

Vo Fortuna lige sa mužstvo spod Dubňa nachádza po jesennej časti so ziskom 27 bodov na 
piatom mieste. Ružomberčania sa v tomto ročníku stretli so Žilinou zatiaľ raz, keď v 9. kole 
zvíťazili vďaka dvom gólom Mateja Kochana a obetavému kolektívnemu výkonu podčiark-
nutému viacerými úspešnými zákrokmi brankára Ivana Krajčírika 2:0.

V príprave rušný program, prevaha víťazstiev a aj cenný skalp

Ružomberské A mužstvo odštartovalo zimnú prípravu na jarnú časť sezóny 7. januára 
2022. V tíme nastalo oproti jeseni niekoľko zmien, keď Tihomir Kostadinov odišiel do poľ-
ského klubu Piast Gliwice a k našim severným susedom zamieril aj Dalibor Takáč, ktorý 
prestúpil do Korony Kielce. 

V jarnej časti budú Adam Brenkus a Michal Dopater hosťovať v Bardejove a Tomáš Kubík 
v Púchove. Naopak, pod Čebrať prestúpil Kristóf Domonkos z Komárna a na hosťovanie 
prišiel Filip Lichý zo Slovana Bratislava. V príprave taktiež dostali šancu aj viacerí hráči z 
dorastu, pričom miesto v kádri seniorského tímu si tentokrát vypýtali brankár Dominik Ťapaj, 
stredopoliar Viktor Úradník a útočník Matúš Matej.

Úvod prípravy prebiehal v domácich podmienkach – Liptáci si zmerali sily so súpermi zo 
slovenskej a poľskej druhej najvyššej súťaže. Vo všetkých prípadoch potvrdili úlohu favorita, 
keď postupne zdolali Námestovo 3:1, Banskú Bystricu 2:0, Bardejov 4:2 a TS Podbeskidzie 
Bielsko-Biala 2:1. 



„Myslím si, že zakaždým sme boli dominantným mužstvom, ktoré diktovalo hru. Tešia nás 
víťazstvá. Do každého zápasu ideme s tým, že ho chceme vyhrať. Či je to prípravný, pohárový 
alebo ligový zápas, vždy chceme byť úspešní. Som rád, že sa chlapci aj v zápase s TS Podbes-
kidzie, napriek nepriaznivému začiatku, dobre naštartovali a mohli pridať minimálne ďalšie 
tri góly. Žiaľbohu, či už kvôli dobrým zákrokom brankára alebo skôr by som povedal, že kvôli 
nie veľmi kvalitným zakončeniam, sme tie tri góly nestrelili. 

S ostatnými zápasmi sme spokojní. Hľadáme hráčov, sú tam noví hráči. Chceme zapojiť 
našich mladých hráčov, ktorých sme vytiahli z dorastu, aby sa tiež zžili s mužstvom a aby sme 
ich pomaličky zapracovávali aspoň v prípravných zápasoch do tých bojov, ktoré sú teraz v 
príprave,“ zhodnotil prvú časť prípravy hlavný tréner Peter Struhár tesne pred odchodom na 
sústredenie do Turecka.

Na následnom sústredení v krajine polmesiaca Ruža zdolala srbský tím FK Radnički Niš 
2:1, podľahla kosovskému klubu FC Ballkani 1:2 a na záver sústredenia si na svoje konto 
pripísala cenné víťazstvo nad Dynamom Moskva 2:1, ktorému patrí v ruskej Premier League 
priebežná druhá priečka. 

Hráči s trénerom Petrom Struhárom počas duelu s Bardejovom.          Foto: Rudolf Maškurica
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„Sústredenie musím zhodnotiť veľmi kladne, pretože to, čo sme mali naplánované, sme 
potrénovali, odohrali. Hrali sme s kvalitnými súpermi. V medzinárodnej konfrontácii sme 
urobili dobré výsledky. 

Takže z tohto hľadiska sme spokojní. Nepríjemnosťou je, že sa nám v zápasoch zranili 
dvaja hráči, ale to patrí k futbalu,“ povedal Peter Struhár, ktorého zverenci si ešte na 
záver prípravy mali doma zmerať sily s poľským klubom GKS Jastrzebie, no z dôvodu 
pozitívnych testov viacerých hráčov na COVID-19 deň pred duelom sa súboj neuskutočnil.

Góly v príprave:
Martin Boďa (4), Tomáš Bobček (2), Martin Rymarenko (2), Kristóf Domonkos (1), Peter 
Ďungel (1), Matej Kochan (1), Filip Lichý (1), Oliver Luterán (1), Adrián Macejko (1), Ján 
Maslo (1), Samuel Šefčík (1)

Tréning počas sústredenia v Turecku.                       Foto: Matej Šavol



Repliky oranžových dresov sú v predaji

V spolupráci so spoločnosťou 3b, s.r.o. sme pre 
našich fanúšikov pripravili možnosť kúpiť si repliky 
oranžových ružomberských dresov.

Repliky dresov, v ktorých hrajú naši hráči od ak-
tuálnej sezóny, si môžete objednať už teraz v inter-
netovom fanshope. 

Cena repliky je 27 € plus poštovné. 
Spoločnosť 3b zároveň za príplatok 3 € ponúka 

možnosť napísať si na dres svoje meno a obľúbené 
číslo. 

Pri objednávke nad 50 € je doprava zdarma. 
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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 šéftré-
nera prípraviek Róberta Hazuchu mailom: 
roberthazucha7@gmail.com alebo na tele-
fónnom čísle: 0917 280 850. 

Chlapcov aj dievčatá radi privítame na 
tréningoch!

Foto: Tomáš Lubelec

Foto: Róbert Hazucha



NAJBLIŽŠÍ DOMÁCI ZÁPAS: 
22. kolo Fortuna ligy, 26. 2. 2022 o 17:00 

MFK Ružomberok – FK Pohronie

                      

 

 
  

 

1 ŠK Slovan Bratislava  19 14 4 1 43 – 13 46
2	 FC	Spartak	Trnava	 19	 13	 3	 3	 28	–	11	 42
3	 MFK	Ružomberok	 19	 9	 8	 2	 31	–	13	 35
4	 FC	DAC	1904	Dunajská	Streda	 19	 9	 5	 5	 24	–	19	 32
5	 MŠK	Žilina	 19	 7	 6	 6	 30	–	24	 27
6 FK Senica 19 6 6 7 19 – 25 24
7	 ŠKF	ORION	TIP	Sereď	 19	 6	 5	 8	 23	–	26	 23
8	 MFK	Zemplín	Michalovce	 19	 7	 2	 10	 19	–	27	 23
9	 AS	Trenčín	 19	 5	 5	 9	 27	–	31	 20
10	 MFK	Tatran	Liptovský	Mikuláš	 19	 4	 4	 11	 22	–	39	 16
11 FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble 19 3 6 10 19 – 34 15
12	 FK	Pohronie	Žiar	n.H.	D.-	Ždaňa	 19	 2	 4	 13	 16	–	39	 10

Por. Team Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body

Tabuľka Fortuna ligy po 19. kole



STOP  
RASIZMU!


