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Fortuna liga 2021/2022
3. kolo nadstavby
Nedeľa, 20. 3. 2022, 17:00 h.
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Dominik Ťapaj
Tomáš Frühwald
Ivan Krajčírik
Alexander Mojžiš
Ján Maslo
Mário Mrva
Matej Madleňák
Lukáš Fabiš
Alexander Selecký
Jakub Luka
Oliver Luterán
Filip Lichý
Jakub Rakyta
Kristóf Domonkos
Samuel Šefčík
Matej Kochan
Adrián Macejko
Jakub Tancík
Viktor Úradník
Marek Zsigmund
Timotej Múdry
Martin Rymarenko
Peter Ďungel
Martin Regáli
Tomáš Bobček
Štefan Gerec
Martin Boďa
Matúš Matej
Peter Struhár, Peter Tomko
Jozef Kapláň, Ľuboš Hajdúch
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    Tréneri           Útočníci                            Stredopoliari                                  Obrancovia                Brankári
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Ľuboš Kamenár
Dobrivoj Rusov
Dominik Takáč
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Gergely Tumma
Lukáš Jendrek
Matej Čurma
Kristián Koštrna
Sebastián Kóša
Martin Mikovič
Martin Škrtel

6
8
11
15
17
22
28
33
77
88
91

Milosz Kozak (Poľsko)
Jakub Grič
Alex Iván
Roman Procházka
Ammar Ramadan (Sýria)
Samuel Benovič
Martin Bukata
Ján Vlasko
Kazeem Bolaji (Nigéria)
Kyriakos Savvidis (Grécko)
Dyjan Azevedo (Brazília)
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Milan Ristovski (Severné Macedónsko)
Kelvin Boateng (Ghana)
Bamidele Yusuf (Nigéria)
Stanislav Olejník

		

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

Michal Očenáš (hlavný rozhodca, Žilina), Ján Pozor (1. asistent rozhodcu, Bratislava), Martin Vitko
(2. asistent rozhodcu, Trenčín), Bálint Kišš (4. rozhodca, Plášťovce), Peter Ziemba (VAR, Prešov), Branislav
Hancko (VAR, Prievidza) Zdeno Roman (delegát SFZ, Bratislava), Ján Špivák (pozorovateľ rozhodcov, Michalovce)

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 druhý 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 aj 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 strávil 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 sympatický 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 Trnava 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 Radnik 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 domácej
remíze a vonkajšej tesnej prehre 0:1 ich európsku púť zastavil izraelský Maccabi Tel Aviv.
V základnej časti aktuálneho ročníka sme sa s týmto súperom stretli dvakrát, pričom v domácom stretnutí sme remizovali 0:0 a vo vonkajšom meraní síl naši hráči vyhrali 3:0.

Aktuálna situácia nás nenechala chladnými

G

Ešte stále sa definitívne neskončila pandémia a svet zasiahla ďalšia kríza, ktorou je vojenský konflikt na Ukrajine. Rovnako ako v minulosti, keď sme pomáhali charitatívnym organizáciám a jednotlivcom v núdzi, sme sa aj tentoraz zapojili do viacerých projektov, ktorých
cieľom je poukázať na nezmyselnosť vojny, utrpenia a umierania ľudí počas ozbrojených
konfliktov a zároveň pomôcť obetiam.

Hráči obidvoch tímov a rozhodcovia pred zápasom s Pohroním. 		

Foto: Rudolf Maškurica

Pred domácim stretnutím s Pohroním bol
náš klub súčasťou kampane z iniciatívy ÚLK
pod názvom „STOP VOJNE!“. Naši hráči sa
pri nástupe spolu s rozhodcami, niekoľkými
mládežníkmi a súperovými hráčmi, odfotili s
transparentom obsahujúcim túto výzvu.
V domácom stretnutí s Dunajskou Stredou
vyjadril svoj postoj ružomberský útočník Tomáš Bobček, ktorý po strelení gólu zdvihol
dres a ukázal tričko s holubicou symbolizujúcou mier.
Vedenie, hráči, realizačný tím aj zamestnanci klubu sa zapojili do zbierky na pomoc
ľuďom, ktorých vojna vyhnala z ich domovov, a charitatívne bolo poňaté aj celé uplynulé kolo najvyššej súťaže, keď Fortuna liga
v spolupráci so stávkovou kanceláriou FORTUNA spustila kampaň #PRIHRAJPOMOC.
Našou snahou nie je robiť rozhodcu medzi
mocnosťami, ale odsudzovať agresiu a násilie bez ohľadu na to, kto ho pácha, vyzývať k
mierovým riešeniam a tak, ako sme to v minulosti spravili už mnohokrát, pomáhať ľuďom,
Tomáš Bobček.
ktorí sa ocitli v núdzi.

Foto: Rudolf Maškurica

Víťazný vstup do nadstavbovej časti
Ružomberok vstúpil do nadstavbovej časti Fortuna ligy víťazstvom nad Dunajskou Stredou 4:1. Po
stretnutí sa s nami podelil o svoje pocity autor úvodného gólu Matej Madleňák. Liptáci v základnej časti tomuto súperovi doma podľahli a u súpera remizovali. V nadstavbe prišiel čas na trojbodový zápis.
„Prehrali sme prvý zápas doma a nevyhrali sme v Dunajskej Strede. Chceli sme to zlomiť. Bol to
veľmi dôležitý zápas, kde sme sa im mohli odpútať a trošku bližšie sa priblížiť tým hore. Super. Počkali
sme si ich v trošku hlbšom bloku. Podarilo sa nám dať prvý gól. Ten druhý gól hneď na začiatku polčasu nám veľmi pomohol. Potom sme ich čakali, mali tam nejaký tlak, nejaké centre. To sme uskákali
a zaslúžene vyhrali. Tešíme sa, pracujeme ďalej,“ zamyslel sa ružomberský obranca.
Skóre stretnutia otvoril v dvadsiatej minúte práve Matej Madleňák, keď vyskočil na center z rohového kopu od Kristófa Domonkosa a hlavou poslal loptu do siete.
„Dlho sme sa nevedeli presadiť zo štandardiek, keď nám chýbal Jano Maslo. Teraz sme sa konečne
presadili, takže som rád. Veril som si, že to tam môže padnúť, takže sme šťastní,“ spokojne konštatoval
Matej Madleňák.
Krátko po góle mal aj druhú príležitosť, keď hlavičkoval po centri Tomáša Bobčeka, no tentokrát
namieril tesne vedľa.
„Mal som ju dobre na hlave, možno v ešte ľahšej pozícii ako ten prvý gól, ale netrafil som, tak som
šťastný aj s tým jedným,“ opísal daný moment futbalista obliekajúci dres s číslom trinásť.
Ihneď po zmene strán zvýšil domáci náskok Štefan Gerec a v 65. minúte Tomáš Bobček upravil
skóre už na 3:0, no po trinástich minútach Brahim Moumou znížil na rozdiel dvoch presných zásahov.
„Dostali sme smolný gól. Nemuselo sa to stať, chceli sme to uhrať na nulu, ale myslím, že sme sa
z toho dobre otriasli, že sme ich nepustili ako s Liptovským Mikulášom, keď sme sa položili po prvom
góle. Tu sme to ustáli celkom dobre, takže sme šťastní,“ povedal Matej Madleňák.
Liptáci už v ďalšom priebehu neinkasovali a chvíľu pred koncom riadnej hracej doby uzavrel
skóre Martin Boďa gólom na 4:1. Ruža si víťazným vstupom do nadstavby upevnila priebežnú
tretiu pozíciu.
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Radosť po góle. 						

Foto: Rudolf Maškurica

Matej Madleňák 						

Foto: Stanislav Kmeť

MFK Ružomberok – FC DAC 1904 Dunajská Streda 4:1 (1:0)
Góly: 20. Madleňák, 46. Gerec, 65. Bobček, 88. Boďa – 78. Moumou
ŽK: 67. Bobček – 67. A. Balić, 67. Muhamedbegović
Rozhodovali: Kráľovič – Pozor, Vorel Diváci: 633
MFK Ružomberok: Krajčírik – Fabiš, Mrva, Mojžiš, Madleňák – Lichý (90.+7 Rakyta),
Domonkos (69. Luterán) – Gerec (69. Rymarenko), Bobček (80. Múdry),
Regáli (90.+7 Matej) – Boďa
FC DAC 1904 Dunajská Streda: Ri. Ferreira – Pinto, Kružliak, Muhamedbegovic,
Cigaņiks – Andzouana (56. Moumou), Nebyla, A. Balić (77. Dimun),
Sharani (56. Veselovský) – Hahn (77. Balogh), Krstović

Hrať do konca sa oplatilo, z hlavného mesta sme si odviezli bod
V sobotu 12. marca 2022 odohral Ružomberok v Bratislave druhé kolo nadstavbovej časti
Fortuna ligy s domácim Slovanom.
Domáci sa ujali vedenia už v 5. minúte, kedy zahrávali rohový kop a Weissova strela skončila aj s prispením nešťastného Maslovho teču v sieti – 1:0. Aktívny Weiss pohrozil aj o deväť
minút neskôr, keď po ďalšom rohovom kope nebezpečne odcentroval k vzdialenejšej žrdi a
loptu tesne minuli jeho spoluhráči.

Krátko na to zahrávali rohový kop aj Ružomberčania a k lopte sa napokon v šestnástke
dostal Madleňák, ktorý však pálil vysoko nad. V 35. minúte to Boďa skúsil spoza veľkého
vápna, lenže aj jeho zakončenie letelo vysoko nad brvno.
Po piatich minútach Gerec prihral na hranicu šestnástky Regálimu, ktorého strela bola síce
zo spomínaných dovtedajších pokusov najnebezpečnejšia, no tiež sa nevmestila medzi tri
žrde.
V 43. minúte Gerec vybojoval rohový kop a po Domonkosovom centri Bobček vo veľkej
šanci vystrelil tesne nad. Vzápätí na opačnej strane ružomberský obranca v poslednej chvíli
zblokoval nebezpečnú strelu Mustafića vedľa bližšej žrde.
V 55. minúte Boďa pohotovo preveril Chovanovu pozornosť, ale bratislavský gólman si dal
pozor na pokus smerujúci spoza šestnástky na stred brány. Po štyroch minútach získali Liptáci rohový kop. Domonkosov center napokon prešiel až k Rymarenkovi, ktorého nebezpečná
strela poriadne zamestnala Chovana, no na dvakrát ju skrotil na bránkovej čiare.
V 74. minúte predviedol Zmrhal rýchly protiútok, ale svoj únik zakončil strelou smerujúcou tesne vedľa. Po štyroch minútach si na opačnej strane Regáli nabehol na Maslov center,
lenže jeho strelu z uhla zneškodnil Chovan.
V 83. minúte Barseghyan predviedol lob z väčšej vzdialenosti, ktorý zapadol mimo brány.
O sedem minút neskôr Chovan vyrazil strelu tiesneného Mojžiša a následne chytil Regáliho
hlavičku. Po chvíli Krajčírik vyrazil Weissove zakončenie z uhla na rohový kop.
V závere nadstaveného času predviedol Regáli výborný prienik po pravej strane, keď prešiel cez viacerých hráčov súpera a následne prihral striedajúcemu Rymarenkovi, ktorý vyrovnal na konečných 1:1. Ruža tak po sympatickom výkone, najmä z druhého polčasu, získala
cenný bod.
ŠK Slovan Bratislava – MFK Ružomberok 1:1 (1:0)
Góly: 5. Weiss – 90.+3 Rymarenko
ŽK: 26. Kankava, 87. Mustafič – 22. Fabiš, 41. Bobček, 60. Luterán
Rozhodovali: Dohál – Ádám, Zemko Diváci: 3186
ŠK Slovan Bratislava: Chovan – Hrnčár, Abena, Božikov, De Marco – Rabiu
(66. Zmrhal), Kankava (27. Agbo) – Mustafić (87. Kashia), Barseghjan (87. Pauschek),
Weiss – Čavrić (66. Šaponjić)
MFK Ružomberok: Krajčírik – Fabiš, Maslo, Mojžiš, Madleňák – Domonkos,
Luterán (73. Mrva) – Gerec (57. Múdry), Bobček (57. Rymarenko), Regáli – Boďa

Aj vaše dieťa môže hrať za Ružu
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Naši prípravkári naplno trénujú, hrajú zápasy a zúčastňujú sa turnajov. Pridať sa k nim
môže aj vaše dieťa!
Ak je narodené v rokoch 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 nadstavbovej skupiny o titul po 2. kole
Por.
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Team

ŠK Slovan Bratislava
FC Spartak Trnava
MFK Ružomberok
FC DAC 1904 Dunajská Streda
ŠKF ORION TIP Sereď
MŠK Žilina

Zápasy

Výhry

24
24
24
24
24
24

17
13
12
10
10
8

Remízy Prehry

6
7
9
7
6
7

1
4
3
7
8
9

Skóre

Body

56 – 19
30 – 14
44 – 19
30 – 28
30 – 29
37 – 37

57
46
45
37
36
31

NAJBLIŽŠÍ DOMÁCI ZÁPAS:

6. kolo nadstavby Fortuna ligy, 16. 4. 2022 o 18:00

MFK Ružomberok – ŠK Slovan Bratislava

STOP
RASIZMU!

