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Európska konferenčná liga 
2022/2023 – 1. predkolo 
Štvrtok, 7. 7. 2022, 18:30 h.
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RUZAGÓLRUZAGÓL c. 231 c. 231ˇ̌ 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
 22 Matúš Krištof
 28 Alexander Selecký
 29 Jakub Luka
 32 Matúš Malý
  
 4 Oliver Luterán
	 6	 Filip	Lichý
 7 Jakub Rakyta
 8 Kristóf Domonkos
 9 Martin Regáli
	 10	 Samuel	Šefčík
	 11	 Matej	Kochan
	 16	 Adrián	Macejko
	 17	 Adam	Tučný
	 23	 Milan	Dopater
	 38	 Viktor	Úradník
 63 Adam Morong

	 14	 Tomáš	Bobček
 15 Štefan Gerec
 26 Marko Kelemen

  Peter Struhár, Peter Tomko
	 	 Jozef	Kapláň,	Ľuboš	Hajdúch Tr
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Ion Orlic (hlavný rozhodca, Moldavsko), Vadim Vicol (1. asistent rozhodcu, Moldavsko) 
Vadim Rosca (2. asistent rozhodcu, Moldavsko), Andrei Breguta (4. rozhodca, Moldavsko) 

Aurel Mihail Ionescu (delegát, Rumunsko), George Vadachkoria (pozorovateľ	rozhodcov,	Gruzínsko)

  MFK Ružomberok       FK Kauno Žalgiris
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ká
ri  12	 Arijus	Bražinskas	(Litva)

 22 Deividas Mikelionis (Litva)
 31 Dovydas Vilkas (Litva)

	 3	 Marko	Pejić	(Chorvátsko)
	 4	 Martynas	Dapkus	(Litva)
	 5	 Shermar	Martina	(Curacao)
	 6	 Yuma	Suwa	(Japonsko)
	 8	 Egidijus	Vaitkunas	(Litva)
	 17	 Nojus	Akinis	(Litva)
	 43	 Jason	Noslin	(Holandsko)
	 83	 Pijus	Nainys	(Litva)
 93 Edvinas Girdvainis (Litva)
 
	 7	 Ryan	Trotman	(Holandsko)
 10 Gratas Sirgedas (Litva)
 11 Mohamed Bahlouli (Francúzsko)
	 14	 Denis	Ževžikovas	(Litva)
 15 Karolis Šilkaitis (Litva)
	 16	 Abdulgafar	Opeyemi	(Nigéria)
 23 Divine Naah (Ghana)
 29 Benas Anisas (Litva)
 80 Edvinas Kloniunas (Litva)

	 9	 Michael	Thuique	(Brazília)
	 70	 Moussa	Sangare	(Pobrežie	Slonoviny)
 77 Linas Pilibaitis (Litva)

  Rokas Garastas 
	 	 Nerijus	Maciulis
  Sarunas Biciusas 
  Mantas Gintalas

Oficiálna lopta
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Predstavujeme súpera – FK Kauno Žalgiris

Klub sídli v meste Kaunas, ležiacom na sútoku riek Neris a Nemunas, s populáciou približ-
ne 300 000 obyvateľov. 

Prvá zachovaná písomná zmienka o meste je z roku 1361, no toto územie bolo podľa ar-
cheologických nálezov obývané už dávno predtým. V roku 1362 ho obliehal a následne zni-
čil Rád nemeckých rytierov, ale následne došlo k jeho obnove a v roku 1408 opäť získalo 
mestské práva. Mesto sa stalo obchodným centrom, jeho rozvoju však škodili útoky zo strany 
Švédov, Rusov a neskôr aj napoleonských armád. 

V druhej polovici devätnásteho storočia nastal rozvoj Kaunasu, keď sa stal jednou z rus-
kých hraničných pevností. Počas prvej svetovej vojny bolo mesto obsadené nemeckou ar-
mádou. V roku 1919 vznikla samostatná Litovská republika a Kaunas sa stal jej hlavným 
mestom, keďže Vilnius bol vtedy súčasťou Poľska. 

Počas druhej svetovej vojny bol Kaunas spolu s celou Litvou najskôr obsadený Červenou 
armádou, následne ho okupovali vojská „Tretej ríše“ a v roku 1944 sa opätovne stal súčasťou 
Sovietskeho zväzu. Od rozpadu ZSSR je Kaunas súčasťou Litvy, kde je po Vilniuse druhým 
najväčším mestom. 

Od krátkeho súhrnu dejín Kaunasu môžeme prejsť k športu v meste. Ihneď po žrebe väčši-
nu našich fanúšikov zaujalo hlavne logo klubu FK Kauno Žalgiris s basketbalovou loptou a 
písmenom „Ž“ v tvare basketbalového koša. 

Dôvodom je napojenie na známy litovský basketbalový klub z toho istého mesta BC Žalgi-
ris. Basketbalový klub sa môže pochváliť viacerými úspechmi na domácej aj medzinárodnej 
scéne, za ktorými tamojších basketbalistov ženie zaplnená Žalgiris Arena s kapacitou prevy-
šujúcou 15 000 divákov.

Fanúšikov zaujímal aj klubový názov „Žalgiris“, keďže toto pomenovanie nesú viaceré 
litovské športové kluby. 

Po zoznámení s rušnou minulosťou mesta aj regiónu ich iste neprekvapilo, že názov od-
kazuje na významnú historickú udalosť – jednu z najväčších rytierskych bitiek v dejinách 
stredovekej Európy, ktorá sa odohrala 15. júla 1410 pri obci Grunwald, po litovsky nazýva-
nej Žalgiris, nachádzajúcej sa na severe súčasného Poľska. Išlo o ozbrojené stretnutie medzi 
Rádom nemeckých rytierov a spojeným poľsko-litovským vojskom, ktoré sa skončil víťaz-
stvom poľsko-litovskej koalície. Do slovenčiny by sme nemecký názov „Grunwald“ i litov-
ský „Žalgiris“ mohli preložiť ako „Zelený les“.

Futbalový klub, ktorý je naším aktuálnym súperom, bol založený v roku 2004 pod názvom 
FK Spyris. Od roku 2015 je pravidelným účastníkom litovskej najvyššej súťaže, kde v posled-
ných dvoch ročníkoch obsadil bronzovú pozíciu. Tamojšia súťaž sa hrá systémom jar – jeseň 
a momentálne (po osemnástom kole) sa FK Kauno Žalgiris nachádza so ziskom 26 bodov na 
priebežnej šiestej pozícii. 

Keďže štadión, na ktorom hráva svoje domáce zápasy nespĺňa požadované kritériá, od-
vetný duel sa uskutoční v meste Marijampolé, ktoré je od Kaunasu vzdialené približne 60 
kilometrov. Odveta je na programe vo štvrtok 14. júla 2022 o 18:00 SEČ (19:00 tamojšieho 
času).

Klub doteraz dvakrát štartoval v prvom predkole Európskej ligy. V sezóne 2019/20 nestačil 
na Apollon Limassol a v sezóne 2020/21 ho vyradil FK Bodo/Glimt. V uplynulom ročníku 
prešiel v Európskej konferenčnej lige cez Europa FC, no následne v druhom predkole vypadol 
s The New Saints.



Uctili sme si Juraja „Popola“ Haríňa 

V sobotu 28. mája sa na ružomberskom štadióne konal turnaj kategórie U10 venovaný 
pamiatke nášho verného fanúšika Juraja „Popola“ Haríňa.

Naše mladé nádeje si na hlavnom ihrisku zmerali sily s rovesníkmi z JUPIE FŠ M. Ham-
šíka, Spartaka Trnava, Trenčína, Tatranu Prešov a Žiliny. Prvenstvo z turnaja si odniesli tr-
navskí futbalisti a ružomberský výber sa umiestnil na štvrtej pozícii. Ocenení však boli všetci 
zúčastnení hráči a individuálne ocenenie si z mladých Ružomberčanov odniesol Alex Švárny, 
ktorý bol vyhlásený za najlepšieho hráča turnaja.

K príjemnej nálade počas sobotného podujatia výrazne dopomohol svojou účasťou aj fan-
klub Concordia 1906. Aktívni priaznivci klubu spod Čebraťa odfandili posledné dva súboje 
ružomberských prípravkárov. Malí futbalisti sa tešili podpore z tribún, oslavovali góly spolu 
s fanklubom a po zápase nechýbala spoločná ďakovačka.

Ružomberskí mládežníci s fanklubom Concordia 1906.              Foto: Tomáš Lubelec

Spoločná fotka zúčastnených hráčov.                  Foto: Tomáš Lubelec
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Prvý tréning.         Foto: Ján Kmeť

Máme za sebou letnú prípravu

Po úspešnej sezóne so ziskom ligového striebra sa naše mužstvo opäť stretlo už 6. júna, keď 
odštartovalo letnú prípravu. Realizačný tím vedený trénerom Petrom Struhárom sa rozrástol o 
videoanalytika Mareka Herčuta a novým masérom sa stal Rudolf Šipčiak. 

V kádri nastalo niekoľko zmien, keď sa po skončení hosťovania vrátili do svojich klu-
bov Jakub Tancik a Martin Rymarenko. Na hosťovanie do Zlatých Moraviec odišiel Timotej 
Múdry, kde bude jeho spoluhráčom aj Adam Brenkus, ktorý po jarnom hosťovaní v Bardejo-
ve prestúpil do ViOnu. Naopak, pod Čebrať prišli stredopoliar Adam Morong a Adam Tučný, 
obranca Matúš Malý a útočník Marko Kelemen. Z hosťovania v Bardejove sa vrátil Michal 
Dopater.

Úvod prípravy prebiehal v domácich podmienkach a Ruža na svojom trávniku zvíťazila 
nad Humenným 3:1, keď sa o góly Liptákov postarali Štefan Gerec, Lukáš Fabiš a Adam 
Morong. 

Štefan Gerec v prípravnom zápase s Humenným.              Foto: Rudolf Maškurica



Liptáci následne odcestovali na sústredenie do Rakúska, kde remizovali s tamojším SKU 
Amstetten 0:0 a prehrali s nemeckou Fortunou Düsseldorf 1:3. Jediný presný zásah mužstva 
spod Čebraťa v tomto stretnutí zaznamenal Tomáš Bobček.

V záverečnom prípravnom stretnutí Ružomberčania na svojom štadióne prehrali s poľským 
klubom GKS Katovice 0:2. Krátku prípravu tak ukončili s bilanciou jedno víťazstvo, jedna 
remíza, dve prehry a so skóre 4:6.

 Tréning na sústredení v Rakúsku.                        Foto: Matej Šavol

Pred zápasom s GKS Katovice.                  Foto: Stanislav Kmeť
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Naša U14 získala majstrovský titul

Kategória U14 odohrala po obsadení prvého miesta v nadstavbovej skupine I. ligy starších 
žiakov stred + východ v stredu 15. júna 2022 v Kremničke finálový zápas s rovesníkmi z 
Dunajskej Stredy.

V 29. minúte poslal Liptákov do vedenia Skypala – 0:1. V ďalšom priebehu Lerint dvakrát 
rozozvučal brvno na bráne Dunajskej Stredy. Na druhej strane súper zakončil dva veľmi ne-
bezpečné útoky strelami tesne vedľa. V 60. minúte vyrovnal Magyarics na 1:1. Zápas dospel 
do penaltového rozuzlenia, v ktorom za Ružu premenili pokutové kopy Lerint, Husár, Blaho 
a Škuta. Naši starší žiaci vyhrali v rozstrele 4:2 a získali titul Majstra Slovenska.

Chlapcom gratuloval k úspechu aj majiteľ klubu MFK Ružomberok Milan Fiľo: 



„Našim mladým nádejám gratulujeme k úspechu a ďakujeme za príkladnú reprezentáciu 
klubu v celej sezóne. Verím, že v budúcnosti budeme o mnohých z nich ešte počuť a časom 
posilnia aj náš profesionálny tím.”

FC DAC 1904 Dunajská Streda U14 – MFK Ružomberok U14 1:1 (0:1) na 11m 2:4
Góly: 60. Magyarics – 29. Skypala  ŽK: 11. Hennel – 70. Blaho
Rozhodovali: Kolofík – Dobrík, Tůma  Diváci: 160
FC DAC 1904 Dunajská Streda: Bartoš – Boros, Beke, Varga, Grexa, Majoros, Bösze, 
Hennel (56. Fialek), Magyarics, Zápražný, Fehér
MFK Ružomberok: Gubka – Fecko, Škuta, Jurík, Blaho, Kubačka, A. Ondruš 
(62. Jendroľ), Rajnoha, Skypala, Lerint, Husár

Starší žiaci U14 po zisku majstrovského titulu.



STOP  
RASIZMU!


