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Fortuna liga 2021/2022
10. kolo nadstavby 

Sobota, 21. 5. 2022, 17:00 h.
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RUZAGÓLRUZAGÓL c. 230 c. 230ˇ̌ 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
 24 Marek Zsigmund
	 26	 Timotej	Múdry
 31 Martin Rymarenko
	 32	 Peter	Ďungel
	 38	 Viktor	Úradník

 9 Martin Regáli
	 14	 Tomáš	Bobček
 15 Štefan Gerec
	 18	 Martin	Boďa
	 25	 Matúš	Matej
 
  Peter Struhár, Peter Tomko
	 	 Jozef	Kapláň,	Ľuboš	Hajdúch	Tr
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Peter Ziemba (hlavný rozhodca, Prešov), Jakub Košecký (1.	asistent	rozhodcu,	Topoľčany)	
Simeon Vass (2.	asistent	rozhodcu,	Veľaty),	Pavel Ochotnický (4. rozhodca, Praha) 

Róbert Dadykin (delegát SFZ, Bratislava), Štefan Hodoško (pozorovateľ	rozhodcov,	Partizánske)

  MFK Ružomberok          ŠKF Sereď
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ári  2	 Tomáš	Šípka

 26	 Petr	Bolek	(Česko)
 31 Mathew Yakubu (Nigéria)
 84 Martin Chudý

	 3	 Matúš	Katunský
	 4	 Tomáš	Hučko
 6 Martin Šulek
	 11	 Mihajlo	Popović	(Srbsko)
	 13	 Haiderson	Hurtado	(Kolumbia)
 14 Adam Morong
 22 Todor Todoroski (Severné Macedónsko)
	 23	 Roberto	Dias	(Brazília)
	 90	 Edin	Osmanović	(Luxembursko)

	 5	 Marin	Ljubičić	(Chorvátsko)
	 7	 Martin	Košťál	
	 8	 Amar	Tahrić	(Bosna	a	Hercegovina)
 9 Roko Jureškin (Chorvátsko)
	 10	 Andrej	Fábry
 12 Denis Potoma
	 20	 Dani	Iglesias	(Španielsko)
 25 Ridwan Sanusi (Nigéria)
	 29	 Petar	Mićin	(Srbsko)
 30 Moses David Cobnan (Nigéria)
	 88	 Yann	Michael	Yao	(Pobrežie	Slonoviny)

	 17	 Dominik	Radić	(Chorvátsko)
	 93	 Roman	Haša	(Česko)

	 	 Juraj	Jarábek	
	 	 Roman	Hudec
	 	 Michal	Kukučka
	 	 Roland	Praj

Oficiálna lopta
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Predstavujeme súpera – ŠKF ICLINIC SEREĎ

História futbalového klubu v Seredi sa začala písať 28. júna 1914, keď bol založený Sere-
ďský 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 sú-
ťaže 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 stále nedošlo k dostatočnej 
rekonštrukcii 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 trikrát, pričom vo všetkých troch 
doterajších dueloch sme sa tešili z víťazstiev. V základnej časti sme v Trnave zdolali Sereď 
3:2 a následne sme vyhrali doma 3:1. V nadstavbovej časti sme v Malom Ríme zvíťazili nad 
klubom zo Serede 3:1.

Martin Rymarenko zhodnotil víťazný duel so Žilinou

Ružomberok v stredu 4. mája 2022 zvíťazil v dohrávanom stretnutí ôsmeho kola nadstav-
bovej časti Fortuna ligy nad Žilinou 3:0. Po skončení duelu sa s nami podelil o svoje pocity 
autor úvodného gólu Martin Rymarenko.

Liptáci boli od úvodu ofenzívne naladení, lenže viaceré sľubné príležitosti sa neskončili 
gólom. Hlavičku Mária Mrvu po rohovom kope zastavila spojnica žilinskej brány a následne 
sa zaskvel výbornými zákrokmi brankár hostí Ľubomír Belko, keď zneškodnil nebezpečnú 
strelu Tomáša Bobčeka a vyrazil aj pokutový kop Kristófa Domonkosa. 

„Stáva sa to, že hráč nedá penaltu. Stalo sa to aj väčším hráčom. Je možné, že nás tá 
penalta viac vzpružila do ďalších minút. Išli sme za gólom a strelili sme ho,“ skonštatoval 
ofenzívny futbalista.

Streleckú smolu napokon v závere prvého polčasu odklial Martin Rymarenko. Jeho zakon-
čenie z uhla si už našlo cestu do siete a Ruža sa dostala do zaslúženého vedenia. 

„Tomáš Bobček tam zabojoval ešte pred čiarou. Snažil som sa trafiť bránu a prekvapiť 
brankára na prvej tyčke, takže sa to podarilo. Som šťastný,“ opísal situáciu autor gólu.

Po zmene strán skórovali Štefan Gerec a Tomáš Bobček. V 69. minúte dostal červenú kartu 
žilinský kapitán Jakub Paur. 

Ďalšie príležitosti už brankár hostí nepustil za svoj chrbát a mužstvo spod Čebraťa doma 
zvíťazilo 3:0.

„Sme spokojní. Išli sme do zápasu s cieľom vyhrať a potvrdiť druhú priečku v tabuľke. 
Takže z tohto pohľadu je spokojnosť. Myslím si, že sme podali celkom dominantný výkon. Je 
to zaslúžené víťazstvo,“ povedal Martin Rymarenko.



Liptáci vyhrali predchádzajúce tri tohtosezónne vzájomné merania síl so Šošonmi a po-
darilo sa im to aj na štvrtý pokus. Pred duelom panovali obavy najmä zo zdravotného stavu 
kádra, keďže viacerí jeho členovia boli tesne po chorobe, niekoľkým futbalistom nedovolili 
štartovať zranenia a kvôli trestu za deväť žltých kariet nemohol hrať ani Martin Regáli. 

„Ako všetci vieme, chýbali nám aj niektorí kľúčoví hráči, ale všetci sme zamakali jeden za 
druhého a zaslúžene sme vyhrali,“ zhodnotil futbalista obliekajúci dres s číslom tridsaťjeden.

Vďaka výhre si Ruža so ziskom 57 bodov v danom momente upevnila druhú pozíciu. Dve 
kolá pred koncom sezóny mala trojbodový náskok pred treťou Trnavou a lepšie vzájomné 
stretnutia s týmto súperom. V závere ročníka ešte tím z centra dolného Liptova cestoval do 
Dunajskej Stredy a v poslednom kole na svojom štadióne privíta Sereď. 

„Máme pred sebou ešte dva ťažké zápasy. Do každého z nich pôjdeme s cieľom zvíťaziť a 
udržať sa na druhej priečke až do konca,“ odhodlane dodal Martin Rymarenko.

Martin Rymarenko                   Foto: Stanislav Kmeť
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MFK Ružomberok – MŠK Žilina 3:0 (1:0)
Góly: 43. Rymarenko, 60. Gerec, 63. Bobček  ŽK: 69. Domonkos, 82. Rakyta – 24. Kopas
ČK: 69. Paur  Rozhodovali: Smolák – Weiss, Jekkel  Diváci: 1050
MFK Ružomberok: Krajčírik – Fabiš, Mrva, Mojžiš, Madleňák – Luterán (90.+1 Múdry), 
Lichý – Gerec, Domonkos (76. Rakyta), Rymarenko (86. Macejko) – Bobček (76. Úradník)
MŠK Žilina: Belko – Kopásek, Kopas, Minárik (46. Leitner), Owusu – F. Mráz (59. Sauer), 
Stojchevski (79. Myslovič), Iľko (88. Jambor) – Kaprálik (79. Slebodník), Paur, Ďuriš

Rozhodli sme v Dunajskej Strede, striebro je naše!

V nedeľu 15. mája 2022 odohral Ružomberok v Dunajskej Strede deviate kolo nadstavbovej časti 
Fortuna ligy.

Už v 2. minúte otvoril skóre Dimun peknou strelou z hranice veľkého vápna – 1:0. 
Vzápätí sa snažil o rýchlu odpoveď Madleňák, no jeho strela bola zblokovaná na rohový kop. V 6. 

minúte Bobček potiahol útok hostí a výbornou prihrávkou našiel nabiehajúceho Regáliho, ktorý bez 
váhania vyrovnal na 1:1. 

Po piatich minútach sa Nebyla ocitol vo veľkej šanci, no Fabiš zblokoval jeho strelu. V 17. minúte 
bol v podobnej pozícii Andzouana a tentokrát vo svojej šestnástke úspešne zasiahol Maslo. O tri minú-
ty získali Liptáci rohový kop. Domonkos odcentroval k vzdialenejšej žrdi, kde hľadal Bobčeka. Pred 
ním síce stihol loptu hlavou odvrátiť Davis, no nasmeroval ju priamo k Mojžišovi, ktorého hlavička si 
už našla cestu do siete – 1:2. 

Gól Martina Rymarenka              Foto: Rudolf Maškurica



V 28. minúte prešla domáca prihrávka až k Nebylovi s Andzouanom, no situáciu prečítal Krajčírik 
a dobrou reakciou ich nepustil do šance. Po piatich minútach Domonkos poslal nebezpečný center z 
rohového kopu a Veszelinov musel vyrážať loptu. V 42. minúte Dimun vypálil z pätnástich metrov k 
žrdi a Krajčírik nádherným zákrokom vyrazil jeho zakončenie na rohový kop.

V 50. minúte to skúsil striedajúci Krstović z hranice veľkého vápna, ale Krajčírik si dal pozor na 
nie veľmi razantné zakončenie. Po piatich minútach nebezpečne strieľal Moumou, lenže aj túto strelu 
chytil ružomberský gólman, ktorý sa zaskvel aj v 56. minúte, keď vyrazil zakončenie Brunettiho z 
väčšej vzdialenosti. Po štyroch minútach Moumou vypálil spoza šestnástky nad brvno. V 66. minúte 
pohrozili hostia zásluhou striedajúceho Gereca, lenže jeho strelu z uhla vyrazil Veszelinov. Po dvoch 
minútach na opačnej strane ihriska Nebyla vypálil tesne vedľa. 

V 76. minúte Fabiš našiel pri bližšej žrdi Bobčeka a ten peknou pätičkou upratal loptu do brány – 
1:3. O osem minút sa však domáci vrátili do zápasu, keď Krstović prekonal Krajčírika – 2:3. 

V 88. minúte získala Dunajská Streda priamy kop a Davisov center zblokoval múr tesne nad brvno. 
Po dvoch minútach Verlinden vypálil z mierneho uhla a Krajčírik vyrazil prudké zakončenie na rohový 
kop.
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Ružomberčania si ustrážili víťazstvo 3:2, ktoré pre nich znamenalo definitívne zaistenie prvého 
ligového striebra v klubovej histórii. Okrem aktuálne vybojovaného druhého miesta sa Liptáci môžu v 
najvyššej súťaži pochváliť jedným ligovým prvenstvom z roku 2006, kedy zároveň vyhrali aj Sloven-
ský pohár a štyrmi tretími miestami z rokov 2001, 2004, 2017 a 2019.

FC DAC 1904 Dunajská Streda – MFK Ružomberok 2:3 (1:2)
Góly: 2. Dimun, 84. Krstović – 6. Regáli, 20. Mojžiš, 76. T. Bobček
ŽK: 24. D. Kružliak – 45. Luterán, 62. Krajčírik, 87. T. Bobček, 90. Domonkos, 90.+2 Gerec
Rozhodovali: Kružliak – Pozor, Poláček  Diváci: 5068
FC DAC 1904 Dunajská Streda: Veszelinov – Blackman, D. Kružliak, Brunetti, Davis – Dimun
(76. Andrezinho), Njie (46. Cigaņiks) – Moumou (72. Verlinden), Nebyla, Andzouana (58. Balogh) 
– Sharani (46. Krstović)
MFK Ružomberok: Krajčírik – Fabiš, Maslo, Mojžiš, Madleňák – Luterán (89. Múdry), F. Lichý
– Regáli (61. Gerec), Domonkos, Rymarenko (66. Ďungel) – T. Bobček

Ďakujeme fanúšikom za podporu v sezóne 2021/22

Dnešným duelom sa pre nás končí úspešný ročník 2021/22, ktorý ukončíme na striebornej 
pozícii a s miestenkou v Európskej konferenčnej lige UEFA. Bola to už tretia sezóna v rade, 
ktorej chod ovplyvňovalo ochorenie COVID-19. O to viac si vážime, že vždy, keď to bolo 
možné ste si našli cestu na štadión a že aspoň v nadstavbovej časti súťaže sme si mohli vy-
chutnať futbal bez obmedzení.

Fanklub Concordia 1906 v domácom ligovom zápase so Slovanom Bratislava.                       Foto: Rudolf Maškurica



Ďakujeme za podporu a veríme, že na výsledky a výkony z aktuálneho ročníka nadviažeme 
aj v budúcej sezóne. Taktiež všetci dúfame, že už to počas celej sezóny bude môcť byť s 
vašou účasťou na tribúnach!

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 2015 alebo 2016 a chce hrať futbal za Ružombe-
rok, kontaktujte šéftrénera prípraviek Róberta Hazuchu mailom roberthazucha7@gmail.com 
alebo na telefónnom čísle 0917 280 850. Chlapcov aj dievčatá radi privítame na tréningoch!

                      

 

 
  

 

1 ŠK Slovan Bratislava  31 22 7 2 69 – 23 73
2	 MFK	Ružomberok	 31	 16	 12	 3	 55	–	22	 60
3	 FC	Spartak	Trnava	 31	 16	 9	 6	 35	–	17	 57
4	 FC	DAC	1904	Dunajská	Streda	 31	 12	 10	 9	 39	–	36	 46
5	 ŠKF	ORION	TIP	Sereď	 31	 10	 9	 12	 33	–	43	 39
6	 MŠK	Žilina	 31	 8	 9	 14	 41	–	50	 33

Por. Team Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body

Tabuľka	nadstavbovej	skupiny	o	titul	po	9.	kole

Foto: Róbert Hazucha
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