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Európska konferenčná liga 
2022/2023 – 2. predkolo 

Štvrtok, 21. 7. 2022, 18:30 h.

Br
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RUZAGÓLRUZAGÓL c. 232 c. 232ˇ̌ 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
 7 Jakub Rakyta
 8 Kristóf Domonkos
	 10	 Samuel	Šefčík
	 11	 Matej	Kochan
	 16	 Adrián	Macejko
	 17	 Adam	Tučný
	 20	 Gabriel	Halabrín	
	 23	 Milan	Dopater
	 38	 Viktor	Úradník
 63 Adam Morong

 9 Martin Regáli
	 14	 Tomáš	Bobček
 15 Štefan Gerec
 26 Marko Kelemen

  Peter Struhár, Peter Tomko
	 	 Jozef	Kapláň,	Ľuboš	Hajdúch Tr
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Genc Nuza (hlavný rozhodca, Kosovo), Fatlum Berisha (1. asistent rozhodcu, Kosovo) 
Bujar Selimaj (2. asistent rozhodcu, Kosovo), Dardan Caka (4. rozhodca, Kosovo) 

Tugomir Frajman (delegát, Slovinsko), Robert Sedlacek (pozorovateľ	rozhodcov,	Rakúsko)

  MFK Ružomberok         Riga FC
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ri  1 Davis Ošs (Lotyšsko)

 12 Roberts Ozols (Lotyšsko)
 16 Nils Toms Purinš (Lotyšsko)

 3 Antons Kurakins (Lotyšsko)
 6 Douglas Bergqvist (Švédsko)
 9 Armands Petersons (Lotyšsko)
 13 Raivis Jurkovskis (Lotyšsko)
 21 Baba Musah (Ghana)
 25 Muzinga Glody Ngonda (DR Kongo)
	 34	 Antonijs	Čenomordijs	(Lotyšsko)
 
 5 Thanos Petsos (Grécko)
	 7	 Yurii	Vakulko	(Ukrajina)
 8 Ritvars Rugins (Lotyšsko)
	 10	 Gabriel	Ramos	Da	Penha	(Brazília)
	 11	 Mikael	Soisalo	(Fínsko)
	 22	 Ilja	Korotkovs	(Lotyšsko)
 77 Yuri Kendysh (Bielorusko)
	 80	 Vladlen	Yurchenko	(Ukrajina)

	 30	 Douglas	Aurélio	(Brazília)
	 90	 Oleksandr	Filippov	(Ukrajina)
 92 Brice Tutu (Francúzsko)

  Sandro Perkovic
  Zlatko Basic
	 	 Kristaps	Blanks
	 	 Dragoslav	Jevrić

Oficiálna lopta
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Predstavujeme súpera – RIGA FC

Klub sídli v hlavnom meste Lotyšska, ktoré sa rozprestiera pri ústí rieky Daugavy do Balt-
ského mora a s viac ako 600 000 obyvateľmi je najväčším mestom zo všetkých troch po-
baltských štátov. Riga FC je mladý klub založený v roku 2014. Za tento pomerne krátky čas 
stihol už trikrát vybojovať majstrovský titul, a to v rokoch 2018, 2019 a 2020. V roku 2018 
získal okrem titulu v lige aj Lotyšský pohár. V pohári zároveň dvakrát obsadil druhú pozíciu.

Klub Riga FC posledné roky pravidelne štartuje v predkolách európskych pohárových sú-
ťaží a viackrát už klopal na brány skupinových fáz, no zatiaľ sa do nich ešte neprebojoval. 
V sezóne 2018/19 v prvom predkole Európskej ligy vypadol po jedenástkovom rozstrele s 
CSKA Sofia. Penaltový rozstrel nevyšiel hráčom lotyšského tímu ani v nasledujúcom ročníku 
2019/20, kedy po dvoch bezgólových remízach neprešiel cez Dundalk FC a jeho púť pokra-
čovala predkolami Európskej ligy. V tejto súťaži prešiel cez Piast Gliwice, HJK Helsinki a v 
play off kole nestačil na FC Kodaň. V sezóne 2020/21 ho v prvom predkole Ligy Majstrov 
zastavil Maccabi Tel Aviv. Následne v Európskej lige prešiel cez Tre Fiori, no v treťom pred-
kole bol nad jeho sily Celtic Glasgow. Do tretice štartoval v prvom predkole Ligy Majstrov 
v uplynulom ročníku, no ani na tretí pokus neprešiel cez prvého súpera v tejto súťaži a po 
súboji s Malmö FF putoval do Európskej konferenčnej ligy UEFA, kde si poradil s tímami KF 
Shkendija a Hibernians FC, no do skupinovej časti neprešiel cez Lincoln Red Imps.

V aktuálnej sezóne Európskej konferenčnej ligy UEFA si v prvom predkole poradil s tí-
mom Derry City, ktorý zdolal v obidvoch dueloch zhodne 2:0. V Lotyšsku sa hrá liga systé-
mom jar – jeseň. Riga FC má po 21. kole na svojom konte 44 bodov znamenajúcich priebežnú 
tretiu pozíciu.

Navštívili sme litovské mesto Marijampolé 

Po domácej výhre 2:0 v prvom predkole Európskej konferenčnej ligy UEFA nad FK Kau-
no Žalgiris sme cestovali do litovského mesta Marijampolé, ktoré bolo dejiskom odvetného 
duelu, keďže štadión nášho súpera v Kaunase nespĺňal požadované kritériá.

Hráči a realizačný tím pred odletom z Popradu.                                      Pohľad na Oravu z lietadla. Foto: Ján Kmeť



Marijampolé sa nachádza na juhu Litvy, blízko hraníc s Poľskom a Kaliningradskou ob-
lasťou. S približne 35 000 obyvateľmi je to menšie, no útulné mesto. Prvá písomná zmienka 
o ňom je z roku 1667. Na námestí sa týči pamätník z roku 2009, pripomínajúci tisíce výročie 
mena Litvy a blízko námestia sa po rieku Šešupé tiahne park Poézie, ktorému na peknom 
dojme pridáva aj potôčik a fontány.

Pamätník tisícročia mena Litvy.        Park poézie.        Rieka Šešupé tečie cez Poľsko, Litvu a Rusko. Foto: Ján Kmeť

V meste sídli futbalový klub FK Suduva, na ktorého štadióne sa odohral náš duel. Keďže 
náš súper nehral na domácom štadióne, prejavilo sa to aj na návšteve. 

Prítomní diváci však hnali potleskom svojich miláčikov pri každej útočnej akcii. Nášmu 
mužstvu zo sektoru hostí oproti hlavnej tribúne fandilo dvanásť verných fanúšikov z fanklubu 
Concordia 1906, ktorých bolo počuť celých deväťdesiat minút. 

Nástup na zápas.  Foto: Ján Kmeť
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Obidva tímy si vytvorili viaceré šance, no všetky zostali nepremenené, vrátane pokutového 
kopu Mateja Kochana zo záveru prvého polčasu. Po záverečnom hvizde hlavného rozhodcu 
platil remízový stav 0:0, ktorý vďaka výhre z predchádzajúceho duelu posunul do ďalších 
bojov náš klub.

Mateja Kochana tešil postup a mrzela nepremenená jedenástka

Ružomberok v odvete prvého predkola Európskej konferenčnej ligy UEFA remizoval v 
Litve s klubom FK Kauno Žalgiris 0:0 a postúpil do druhého predkola. Po stretnutí sa s nami 
podelil o svoje pocity stredopoliar Matej Kochan.

V úvodnom dejstve si obidve mužstvá vytvorili niekoľko streleckých príležitostí, pričom 
dve najväčšie šance mali Liptáci. V 21. minúte Kristóf Domonkos po prihrávke od Olivera 
Luterána tesne minul bránu. Na konci polčasu vybojoval Matej Madleňák pokutový kop, 
lenže strelu Mateja Kochana z bieleho bodu vyrazil Deividas Mikelionis na žrď. 

„Postup je najdôležitejší. Mrzia nepremenené šance, zahodená penalta… Nekopol som ju 
dobre, keď ju chytil brankár. Vystihol smer, chytil ju,“ zhodnotil prvých štyridsaťpäť minút 
odvetného duelu ružomberský stredopoliar.



Po zmene strán viackrát z domácich protiútokov hrozil najmä striedajúci Olaoaluwa Oyin-
lola Kayode. Mnohé príležitosti mali aj futbalisti spod Čebraťa. 

Domáci gólman si však poradil s dvomi strelami Adama Tučného aj so zakončením Lukáša 
Fabiša. Hlavičky Alexandra Mojžiša aj Jána Masla smerovali nad brvno a brankára litovské-
ho klubu v závere neprekonal ani Filip Lichý. 

„Snažili sme sa hrať aktívne, držať loptu, nepúšťať ich do tlaku. Oni mali šance po našich 
stratách vpredu. Ustrážili sme si nulu vzadu, čo je najpodstatnejšie,“ povedal Matej Kochan.

Keďže Ruža vyhrala v domácom súboji 2:0, bezgólová remíza v odvete znamenala pre 
Liptákov postup do druhého predkola. Exekútor nepremeneného pokutového kopu sa však 
bránil konštatovaniu, že nevyužitá šanca po záverečnom hvizde nevadí. 

„Mne to vadí. Samozrejme hlavné je, že sme postúpili. Keby sme dostali gól, tak by to bolo 
nervózne až do konca. Škoda, lebo v druhom polčase sme mali veľa šancí. Zbytočne sme to 
španovali až do konca,“ skonštatoval hráč obliekajúci dres s číslom jedenásť.

V druhom predkole čaká na Ružomberčanov lotyšský klub Riga FC, prvý duel sa odohrá 
vo štvrtok 21. júla 2022 o 18:30 pod Čebraťom. Odveta je na programe 28. júla 2022 o 19:00 
SEČ (20:00 tamojšieho času) v Rige. Ešte pred tým ale štartuje Fortuna liga a Ruža sa v ne-
deľu 17. júla 2022 o 18:00 predstaví v Skalici. 

Ďakovačka s fanúšikmi po postupe do 
druhého predkola.      Foto: Ján Kmeť
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„Myslím, že tím Riga FC bude kvalitnejší ako tento celok, ale my sme sa sústredili na 
najbližšieho súpera. Teraz sa zase sústredíme na prvé kolo Fortuna ligy a potom sa budeme 
sústrediť na ďalšieho súpera,“ dodal Matej Kochan.

Matej Kochan.   Foto: Ján Kmeť

FK Kauno Žalgiris – MFK Ružomberok 0:0
ŽK: 36. Girdvainis, 61. Vaitkunas – 25. Domonkos  
Rozhodovali: Manouchos – Aptosoglou, Nikolaidis (všetci Grécko)  Diváci: 423
FK Kauno Žalgiris: Mikelionis – Vatkūnas, Pilibaitis (65. Anaba), Girdvainis, Dapkus,
Pejić – Bahlouli (83. Trotman), Sirgėdas, Anisas (46. Kayode) – Thuique (65. Sangare),
Naah
MFK Ružomberok: Krajčírik – Fabiš, Maslo, Mojžiš, Madleňák – Luterán – Morong 
(46. Tučný), Domonkos (46. Lichý), Kochan, Regáli – Gerec (81. Bobček)



Víťazný vstup do nového ročníka Fortuna ligy

V nedeľu 17. júla 2022 vstúpil Ružomberok do nového ročníka Fortuna ligy súbojom na 
Záhorí s navrátilcami do najvyššej súťaže zo Skalice.

V 8. minúte zahrávali Liptáci priamy kop. Tučný sa rozhodol pre strelu na bránu a loptu 
smerujúcu do horného rohu chytil Junas. Po dvanástich minútach zahrával Tučný pre zmenu 
rohový kop a z následného závaru dokopol loptu do siete Madleňák – 0:1. 

Vzápätí Čögley fauloval pred šestnástkou prenikajúceho Bobčeka, za čo videl červenú 
kartu a Skalica musela dohrávať v početnej nevýhode. V 28. minúte po ružomberskom pria-
mom kope išiel Yao do rýchleho protiútoku, no skórovať mu nedovolil obranným zákrokom 
vracajúci sa Lichý. Po štyroch minútach Junas chytil málo razantnú hlavičku od Bobčeka.  
V 37. minúte Lichý spoza veľkého vápna tesne minul brvno. Chvíľu po ňom zakončoval spo-
za šestnástky aj Luterán, no strelu smerujúcu do dolného rohu chytil Junas. 

V 41. minúte sa voľný Bobček v nábehu naťahoval za kolmou prihrávkou, ale nohou ju už 
v rýchlosti nedokázal upratať za brankárov chrbát. Už po minúte hostia vysunuli Regáliho a 
ten bez problémov pridal druhý ružomberský gól – 0:2.

V 48. minúte Haša zachytil Krajčírikovu rozohrávku, lenže v ťažkej pozícii spoza šestnást-
ky prestrelil. Po necelej minúte ten istý hráč vypálil z polovice ihriska a nebezpečnú loptu 
smerujúcu k hornému rohu musel vyraziť Krajčírik. V 56. minúte Madleňákov center z ľavej 
strany riskantne zblokoval domáci obranca na hornú sieť. Po šiestich minútach si Regáli na-
behol v šestnástke na center z pravého krídla a jeho hlavičku zneškodnil Junas. 

Ružomberčania v následnom priebehu kontrolovali hru a nepúšťali súpera do šancí. V zá-
vere mohol ešte zveľadiť náskok hostí Fabiš, lenže z mierneho uhla vypálil tesne vedľa bližšej 
žrde. Ruža tak vstúpila do nového ročníka Fortuna ligy víťazstvom 2:0.

MFK Skalica – MFK Ružomberok 0:2 (0:2)
Góly: 20. Madleňák, 42. Regáli  ŽK: 26. Vlasko, 74. Blažek, 90. Fábry  ČK: 23. Čögley
Rozhodovali: Glova - Straka, Kmec  Diváci: 2026
MFK Skalica: Junas – Čögley, Blažek, Rudzan, Václav (46. Černek) – Nagy, M. Hollý – 
Baumgartner (31. Potoma), Vlasko (46. Fábry), Yao (80. Brigant) – Šebesta (46. Haša)
MFK Ružomberok: Krajčírik – Fabiš, Mojžiš, Malý, Madleňák – Luterán, Kochan – 
Tučný (63. Gerec), Lichý (63. Domonkos), Regáli (72. Morong) – Bobček (72. Kelemen)

NAJBLIŽŠÍ DOMÁCI ZÁPAS:
2. kolo Fortuna ligy, nedeľa 24. 7. 2022 o 18:00

MFK Ružomberok– FK Železiarne Podbrezová



STOP  
RASIZMU!


