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Fortuna liga 2021/2022
6. kolo nadstavby 

Piatok, 15. 4. 2022, 17:00 h.

Br
an
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ri

RUZAGÓLRUZAGÓL c. 229 c. 229ˇ̌ 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	Úradník
 24 Marek Zsigmund
	 26	 Timotej	Múdry
 31 Martin Rymarenko
	 32	 Peter	Ďungel
 
 9 Martin Regáli
	 14	 Tomáš	Bobček
 15 Štefan Gerec
	 18	 Martin	Boďa
	 38	 Matúš	Matej
 
  Peter Struhár, Peter Tomko
	 	 Jozef	Kapláň,	Ľuboš	Hajdúch	Tr
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Boris Marhefka (hlavný rozhodca, Banská Bystrica), Branislav Hancko (1. asistent rozhodcu, Prievidza), Erik Weiss 
(2. asistent rozhodcu, Košice), Kristián Micheľ (4.	rozhodca,	Stropkov), Erik Gemzický (VAR, Brezno), František 

Ferenc	(AVAR,	Tročany),	Jozef Kovalčík (delegát SFZ, Jarabina), Ján Špivák	(pozorovateľ	rozhodcov,	Michalovce)

    MFK Ružomberok           ŠK Slovan Bratislava
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ri  1 Adrián Chovan

	 22	 Matúš	Ružinský
 30 Michal Šulla
 31 Martin Trnovský
	 35	 Adam	Hrdina

	 4	 Guram	Kašia	(Gruzínsko)
	 5	 Richard	Križan
	 14	 Myenty	Abena	(Holandsko)
	 17	 Jurij	Medveděv	(Česko)
	 18	 David	Hrnčár
 25 Lukáš Pauschek
	 27	 Matúš	Vojtko
	 29	 Vasil	Božikov	(Bulharsko)
	 36	 Lucas	Lovat	(Brazília)
 81 Vernon de Marco Morlacchi

 3 Uche Agbo (Nigéria)
	 7	 Vladimír	Weiss	ml.
	 8	 Dávid	Holman	(Maďarsko)
 10 Ibrahim Rabiu (Nigéria)
	 11	 Tigran	Barseghjan	(Arménsko)
	 16	 Alen	Mustafić	(Bosna	a	Hercegovina)
 19 André Green (Anglicko)
	 20	 Jaba	Kankava	(Gruzínsko)
	 21	 Jaromír	Zmrhal	(Česko)
 
	 9	 Ivan	Šaponjić	(Srbsko)
	 23	 Roman	Čerepkai
	 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 Československý pohár, v Slovenskom pohári triumfo-
vali sedemnásťkrát a štyrikrát dvíhali nad hlavy Slovenský 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. 

Tomáš Bobček a Martin Rymarenko v nových dresoch.                      Foto: Matej Šavol



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 Olympiakosom Pyreus síce znamenala pre Slovan koniec 
v Európskej lige, ale nie koniec v pohárovej Európe. Belasí následne hrali skupinovú časť 
Európskej konferenčnej ligy UEFA, kde boli ich súpermi v skupine F dánsky klub Kodaň FC, 
grécky PAOK FC a opäť aj gibraltársky Lincoln Red Imps FC. Po dvoch výhrach a rovnakom 
počte remíz aj prehier obsadili so ziskom osem bodov tretiu, nepostupovú, pozíciu.

V aktuálnej sezóne sme sa s týmto súperom stretli spolu už štyrikrát, pričom v jeseni sme 
ho na našom štadióne, ako zatiaľ jediný klub v aktuálnom ročníku, zdolali 1:0. Následne 
sme na Tehelnom poli prehrali 0:1. Potom prišla na rad vzájomná konfrontácia v osemfinále 
Slovnaft Cupu, kde boli úspešnejší Belasí a po výhre 2:0 postúpili cez naše mužstvo do ďal-
ších bojov. Zatiaľ posledný vzájomný duel sa uskutočnil v druhom kole nadstavbovej časti 
Fortuna ligy, kedy sme po sympatickom výkone remizovali v hlavnom meste 1:1. 

Slovan Bratislava momentálne kráča za ďalším majstrovským titulom a bude ho chcieť 
získať už dnes.

 
Predstavujeme nové dresy

Po tom, čo sme v jeseni predstavili novú sadu oranžových dresov určených predovšetkým 
na domáce stretnutia, prišli v polovici marca na rad aj biele dresy.

Pri predstavovaní pózovali Tomáš Bobček s Martinom Rymarenkom. Sada dresov, ktorá 
bude využívaná v niektorých vonkajších dueloch, už tradične pozostáva z mestských farieb 
– bielej, žltej a červenej.

Veríme, že naše mesto budeme na trávnikoch súperov naďalej reprezentovať okrem tradič-
ných farieb aj sympatickými výkonmi a výsledkami!

Ján Maslo zhodnotil domáci remízový duel s Trnavou

Po bezgólovej remíze so Spartakom Trnava v nedeľu 20. marca 2022 predstúpil pred prítomných 
zástupcov médií ružomberský kapitán Ján Maslo.

Stretnutie o priebežnú druhú pozíciu sa nieslo v znamení veľkého množstva súbojov a neprinieslo 
veľa šancí. V prvom polčase sa do dvoch nádejných pozícií dostal Tomáš Bobček, v prvom prípade 
však včas zasiahol brankár a v druhom nenamieril medzi žrde. 

Náznak šance mali aj hostia, lenže Ján Maslo zblokoval Koštrnove zakončenie smerujúce na bránu. 
„Bol to typický remízový zápas s minimom streleckých a gólových príležitostí. Takže ten bod je asi 

spravodlivý,“ skonštatoval skúsený obranca.
S akým zámerom vstupovali Liptáci do druhého dejstva? 
„Chceli sme vystupňovať tempo a ísť za gólom až do konca,“ prezradil Ján Maslo zámer tímu, no 

obraz hry sa nemenil. 
V 57. minúte si Ivan Krajčírik poradil so strelou Romana Procházku, na opačnej strane Martin Re-

gáli mieril z hranice veľkého vápna nepresne a cestu medzi žrde si nenašla ani hlavička Martina Boďu 
po peknom centri od Kristófa Domonkosa. 
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V závere sa v nádejnej pozícii nepodarilo vy-
streliť Štefanovi Gerecovi a nič na bezgólovej re-
míze nezmenil ani Dyan Azevedo, ktorý vystrelil 
zo šestnástich metrov vysoko nad.

Po stretnutí si obidve mužstvá rozdelili po bode. 
Ružomberčania tak v danom momente zostali na 
tretej pozícii a naďalej strácali jediný bod na druhú 
Trnavu. Pokiaľ by doma uspeli, mohli svojho sú-
pera preskočiť o dva body. 

„Samozrejme mysleli sme na to, ale musíme 
brať aj ten bod, pretože sme nemali nejaké veľké 
šance na gól,“ skonštatoval kapitán tímu spod 
Čebraťa.

Obidve mužstvá sa v tejto sezóne stretli zatiaľ 
trikrát, pričom dva súboje v centre dolného Lipto-
va sa skončili remízou 0:0. Ruža v domácich due-
loch s týmto súperom neskórovala už od decembra 
2018, kedy ho doma zdolala 3:1. 

„Sú dobre organizovaní a sú na tom dobre fy-
zicky. Zvládajú súboje, ťažko sa cez nich dostáva,“ 
povedal Ján Maslo.

Na druhej strane však v prospech mužstva spod 
Čebraťa hovorí skutočnosť, že v tohtosezónnych 
dueloch so Spartakom ani raz neinkasovalo a 
okrem dvoch domácich remíz má na svojom konte 
aj presvedčivé víťazstvo 3:0 z trnavského štadióna. 

„Asi aj my sme na tom dobre organizačne a fyzicky. Treba na tom stavať aj ďalej,“ dodal na záver 
futbalista obliekajúci dres s číslom tri.

MFK Ružomberok – FC Spartak Trnava 0:0
ŽK: 82. Madleňák – 45. Savvidis  Rozhodovali: Očenáš – Pozor, Vitko  Diváci: 1 771
MFK Ružomberok: Krajčírik – Fabiš, Maslo, Mojžiš, Madleňák – Lichý, Domonkos – Bobček
(62. Múdry) – Rymarenko (62. Gerec), Boďa, Regáli
FC Spartak Trnava: Takáč – Koštrna, Čurma, Tumma, Bolaji – Procházka (75. Bamidele Isa), 
Savvidis, Grič – Bukata, M. Ristovski (75. Olejník), Ramadán (69. de Azevedo)

Hráči z A mužstva v reprezentačných výberoch

V Po ligovom súboji so Spartakom Trnava prišla na rad reprezentačná prestávka a viacerí 
hráči, ktorí sú súčasťou ružomberského A mužstva, sa predstavili v slovenských výberoch.

Súčasťou tímu SR “18“, ktorý sa predstavil na medzinárodnom turnaji v Portugalsku, boli 
Dominik Ťapaj a Viktor Úradník. Futbalisti spod Tatier po dvoch bezgólových remízach so 
Severným Macedónskom i Gruzínskom a následnej prehre s Portugalskom 0:3 obsadili s 
dvomi bodmi tretiu pozíciu v štvorčlennej tabuľke. 

Viktor Úradník  prišiel v stretnutí so Severným Macedónskom do hry v 72. minúte, odohral 
celý duel s Gruzínskom a v meraní síl s Portugalskom hral do 62. minúty. 

Ján Maslo.                Foto: Stanislav Kmeť



Dominik Ťapaj odchytal zápas s Gruzínskom a pripísal si čisté konto.
V slovenskej „devätnástke“, ktorá odcestovala na prípravné stretnutia do Egypta sa pred-

stavili Jakub Luka a Jakub Rakyta. Mužstvo SR “19“ odohralo dva súboje s o rok starším 
egyptským výberom, pričom v prvom vyhralo 1:0 a v druhom remizovalo 2:2. 

Jakub Luka odohral celý prvý zápas, v druhom súboji nastúpil na druhý polčas. Jakub Ra-
kyta hral v druhom meraní síl do 65. minúty.

Slovenská futbalová reprezentácia do dvadsaťjeden rokov odohrala v Žiline dve kvalifikač-
né stretnutia. Najskôr vyhrala nad Severným Írskom 2:1 a následne prehrala so Španielskom 
2:3. Súčasťou výberu boli Ivan Krajčírik, Filip Lichý a Tomáš Bobček. V realizačnom tíme 
zastupoval klub spod Čebraťa lekár František Rigo. Filip Lichý odohral v obidvoch dueloch 
plný počet minút. Tomáš Bobček nastúpil do súboja so Severným Írskom v 72. minúte a do 
zápasu so Španielskom v 62. minúte. Ivan Krajčírik tentoraz nedostal priestor v bráne.

Martin Regáli bol povolaný do slovenského reprezentačného Áčka, ktoré v prípravných 
dueloch prehralo s Nórskom 0:2 a vyhralo nad Fínskom 2:0. Martin Regáli dostal priestor v 
prvom stretnutí s Nórskom, keď hral od 35. minúty.

Ruža uspela aj v treťom tohtosezónnom krajskom derby

V piatok 1. apríla 2022 odohral Ružomberok štvrté kolo nadstavbovej časti Fortuna ligy s 
domácou Žilinou.

Liptáci od začiatku naznačovali snahu získať tri body. V 3. minúte Madleňák našiel cen-
trom z ľavej strany Domonkosa, ktorý tiesnený hlavičkoval do brankárovho náručia. Po troch 
minútach Boďa hlavičkoval vedľa bližšej žrde. Ten istý hráč zakončoval aj v 7. minúte, keď 
jeho strelu po Regáliho prihrávke chytil Belko. Po dvoch minútach Madleňák preveril Belka 
strelou spoza šestnástky, ale žilinský gólman loptu smerujúcu k žrdi chytil. V 11. minúte 
vystrelil spoza veľkého vápna aj Fabiš, no mieril na stred brány, kde bol pripravený Belko. 
Po piatich minútach bol Rymarenko faulovaný pred domácou šestnástkou. Nasledoval priamy 
kop a Maslovu strelu smerujúcu pod brvno vyrazil Belko. V 17. minúte Regáli vypálil spoza 
veľkého vápna a domáci brankár vyrazil jeho strelu na rohový kop. Po piatich minútach si 
pripísali strelu na bránu aj Žilinčania, keď Paur vystrelil z väčšej vzdialenosti a toto zakon-
čenie chytil Krajčírik. V 24. minúte nebezpečne vypálil Rymarenko, no aj jeho zakončenie 
vyrazil Belko. Krátko na to sa v šestnástke najlepšie zorientoval Boďa, lenže namieril tesne 
vedľa vzdialenejšej žrde. V 27. minúte Domonkos strieľal pod brvno a Belko vyrazil strelu 
na rohový kop. O sedem minút neskôr to skúsil spoza veľkého vápna Luterán, no zakončenie 
smerujúce na stred brány nezaskočilo brankára. V 36. minúte Regáli vyzval Luterána k ďalšej 
strele. Tentokrát vypálil podstatne prudšie k bližšej žrdi, no aj toto zakončenie vyrazil Belko. 
Po troch minútach Regáli vystrelil z uhla a krížna strela skončila vedľa vzdialenejšej žrde. V 
41. minúte získala Žilina priamy kop a Kopas vystrelil nad brvno.

V úvode druhého dejstva boli aktívnejší Šošoni, no obrana hostí ich nepúšťala do výraz-
nejších šancí. Naopak, v 53. minúte Regáli potiahol protiútok po ľavom krídle a následne 
vystrelil z uhla nad brvno. Po dvoch minútach Boďa išiel sám na bránu a svoj únik zakončil 
gólom – 0:1. 

V 60. minúte získala Žilina rohový kop, ale Kaprálik hlavičkoval mimo brány. Po šies-
tich minútach opäť hlavičkoval Kaprálik, tentokrát nad brvno. V 73. minúte Madleňák našiel 
dlhým centrom Gereca, jeho strelu síce Belko vyrazil, ale pod nohy ružomberský útočníka, 
ktorý z dorážky trafil brvno. 
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Vzápätí na opačnej strane Paur mieril vedľa bližšej žrde. V 79. minúte Mrva vysunul Ge-
reca, ale jeho strelu smerujúcu pod brvno vyrazil Belko na rohový kop. Po troch minútach 
Ďungel vybojoval loptu na svojej polovici a potiahol útok. Ružomberský stredopoliar ho 
napokon zakončil strelou na stred brány, ktorú Belko zneškodnil. V 88. minúte Ďuriš vystrelil 
spoza šestnástky tesne vedľa. 

V závere nadstaveného času ťahal Ďungel ďalší rýchly protiútok. Tentoraz lepšie vyhod-
notil situáciu a ponúkol loptu ako na podnose nabiehajúcemu Regálimu, ktorý ju už nemal 
problém upratať do siete – 0:2.

Ružomberok zvíťazil 2:0 a tak si pripísal na svoje konto tretie tohtosezónne víťazstvo nad 
Žilinou. So ziskom 49 bodov sa navyše posunul na priebežné druhé miesto v ligovej tabuľke. 

Pochvalu za celozápasové fandenie si zaslúži náš fanklub Concordia 1906, ktorý napriek 
nižšiemu počtu neustále hnal mužstvo za víťazstvom.

MŠK Žilina – MFK Ružomberok 0:2 (0:0)
Góly: 55. Boďa, 90.+2 Regáli  ŽK: 15. Leitner, 37. Paur – 37. Luterán, 45. Regáli
Rozhodovali: Kružliak – Štrbo, Jekkel  Diváci: 462
MŠK Žilina: Belko – Minárik, Kopas, Leitner (46. B. Anang) – Ďuriš, Mráz, Gono 
(46. Myslovič), Sauer (84. Owusu), Paur (84. Jambor) – Jánošík (46. Kaprálik), Rusnák
MFK Ružomberok: Krajčírik – Madleňák, Mojžiš, Maslo (62. Mrva), Fabiš – Luterán – 
Rymarenko (81. Ďungel), Kochan, Domonkos (46. Múdry), Regáli – Boďa (68. Gerec)

Uspeli sme aj v súboji so Sereďou

Liptáci sa ujali vedenia už v 2. minúte, keď Rymarenko otvoril skóre peknou strelou, ktorá 
sa od brvna odrazila do brány – 0:1. 

Po dvoch minútach sa snažil o odpoveď Fábry, no jeho zakončenie hostia zblokovali na 
rohový kop. V 8. minúte namieril Košťál tesne vedľa vzdialenejšej žrde. Po troch minútach 
na opačnej strane Rymarenko nebezpečne vypálil mimo brány. 

V 15. minúte získal Ružomberok priamy kop z výhodnej pozície. Rymarenko miesto strely 
posunul loptu Madleňákovi a ten prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste – 0:2. Vzápätí to mohlo 
byť pre Ružu ešte veselšie, keď sa Rymarenko rútil na bránu, lenže jeho strelu vyrazil nohou 
Chudý. 

V 22. minúte Fábry opečiatkoval brvno na ružomberskej svätyni a následnú Jureškinovu 
dorážku zastaviladefenzíva hostí. Po piatich minútach Šulek z uhla vystrelil nad bránu. V 34. 
minúte Ljubičić hlavičkoval po rohovom kope nad. 

Sereď zo svojej ofenzívnej snahy nevyťažila kontaktný gól. Naopak, v 40. minúte pred-
viedli hostia protiútok a na jeho konci Boďa gólovo zúročil Regáliho prihrávku – 0:3. Toto 
skóre sa však ešte zmenilo, pretože v závere polčasu skóroval Mateus – 1:3.

V 58. minúte Potoma vystrelil z uhla nad brvno. Krátko na to Krajčírik chytil nebezpečne 
zrazený center. 

V 74. minúte Fábry fauloval prenikajúceho Gereca, za čo videl druhú žltú a zároveň aj 
červenú kartu. Sereď tak dohrávala v početnej nevýhode o jedného hráča. 

Domáci sa snažili ešte zdramatizovať záver, no hostia ich nepustili do výraznejšej šance. 
Na opačnej strane ihriska v 89. minúte Maslo namieril z priameho kopu nad brvno. 

Ružomberok vyhral 3:1 a so ziskom 52 bodov naďalej zostáva druhý o dva body pred tre-
ťou Trnavou. Na prvý Slovan Bratislava stráca štrnásť bodov.



ŠKF Sereď – MFK Ružomberok 1:3 (1:3)
Góly: 44. Mateus – 2. Rymarenko, 16. Madleňák, 40. Boďa
ŽK: 57. Fábry, 61. Iglesias - 70. Lichý  ČK: 75. Fábry (po druhej žltej)
Rozhodovali: Očenáš - Košecký, Vass  Diváci: 105
ŠKF Sereď: Chudý – Ljubičić, Šulek, Dias (46. Osmanovic), Jureškin – Košťál (46. Yao),
Iglesias (70. Todoroski), Mateus (46. Potoma), Fábry – Haša (77. Radić), Morong
MFK Ružomberok: Krajčírik – Fabiš, Maslo, Mojžiš, Madleňák – Lichý (73. Luterán),
Kochan – Rymarenko (73. Gerec), Domonkos (88. Múdry), Regáli – Boďa (86. Bobček)

NAJBLIŽŠÍ DOMÁCI ZÁPAS: 
8. kolo nadstavby Fortuna ligy, 29. 4. 2022 o 20:00
MFK Ružomberok – MŠK Žilina

                      

 

 
  

 

1 ŠK Slovan Bratislava 27 20 6 1 65 – 21 66
2 MFK Ružomberok 27 14 10 3 49 – 20 52
3	 FC	Spartak	Trnava	 27	 14	 8	 5	 31	–	15	 50
4	 FC	DAC	1904	Dunajská	Streda	 27	 10	 9	 8	 33	–	33	 39
5	 ŠKF	ORION	TIP	Sereď	 27	 10	 7	 10	 32	–	37	 37
6	 MŠK	Žilina	 27	 8	 8	 11	 39	–	42	 32

Por. Team Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body

Tabuľka nadstavbovej skupiny o titul po 5. kole

Fanklub Concordia 1906 povzbudzoval počas celého duelu s Trnavou.         Foto: Rudolf Maškurica



STOP  
RASIZMU!


