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dátum: 7.10.2018 
čas: 9:00 

miesto: ŠH FTVŠ 
góly:  Jozef K. 3, Juraj A., Branislav P., Marek R.  

asistencie:  Marek R. 3, Dušan K., Tomáš Sz., Jozef K. 
 

 zostava  

Tomáš Sz.  
Miloš C., Peter M., Branislav P., Zoltán L.  

Juraj A., Dušan K., Jozef K., Marek R.  
 (Peter B.)  

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

Zostrih zápasu na sk.sportvideos365.com  
 

Priznám sa, že som očakával menší odpor súpera. Minimálne kvôli tomu, že v minulom 
ročníku to s našim dlhoročným súperom vyzeralo zle-nedobre. Skončili na predposlednom 

mieste a hrozilo im vypadnutie do nižšej súťaže. Nie všetky mužstvá z minulej sezóny podali 
prihlášku a tak zotrvali v našej lige. Zjavne však nenechali nič na náhodu, výrazne posilnili 
hráčom, na ktorého mnohí nezabudnú. Šikovný Miro, ktorý roky hrával vyššiu súťaž a v roku 

2001 to bol on, ktorý nám hetrikom pokazil v poslednom kole postup do vyššej ligy. Našťastie 
sa Marek vyjadril, že i napriek nedoliečenému zraneniu skúsi nastúpiť. Tým pádom naša 

psychická pohoda nedostala trhliny. 
Tie som však, vďaka môjmu zraneniu a pohľade na posádku odchádzajúcu z Biskupíc, 

začal dostávať ja. Ale nakoniec na ihrisku sa to dostalo do pohody. Akurát, že kormidlo dostal 

do rúk ešte pol hodinu pred zápasom Marek, tak si vyskúšal vedenie tímu najprv v aute, potom 
na ihrisku. Jeho štatistika zápasu 1+3 je veľavravná. 

Zápas bol svižný, mal som ho možnosť zhliadnuť celý, v nie najpohodlnejšej pozície, z 
lavičky. Prvú hrúbku sme spravili my, Citrón v strede ihriska nepresnou prihrávkou ponúkol 
súperovi ísť do šance, zakončenie však nebolo určite podľa predstáv zakončovateľa. Potom sme 

mohli skórovať my, keď sa dvojica Marek – Dodo začala hľadať na ihrisku. Išlo im to celkom 
dobre. Tentoraz sa Dodo iba hľadal, pálil do brankára. Následne sa hľadal aj Pajdo, ktorý dostal 

pekný pas za obranu súpera, avšak ešte asi dobre nevidel bránu, zakončenie šlo asi tri metre 
vedľa. Proste, niektorým hráčom chvíľu trvalo, kým sa prebrali.  

Priebeh zápasu by pekne vystihla pohybom hojdačka zavesená nad stredom ihriska. Raz 
útočil jeden, raz druhý. Súper hral však oveľa stiahnutejšie. Vyrážal skôr do protiútokov. V 

http://sk.sportvideos365.com/futsal/play/futsal/futsal-bratislava/1-bratislavska-liga/07-10-2018/1702-dobraklimask-sf-festglas


piatej minúte na jeden z nich 
výborne zareagoval Tomáš, dobre 

vybehol. Nám zväzovala nohy 
nepresnosť prihrávok cez prehustenú 

polovicu súpera. Nepresné finálne 
prihrávky a keď už sa podarili, 
zakončili sme zle. V ôsmej minúte 

sme mohli inkasovať, keď technicky 
loptu posunul z uhla súperov hráč na 

našu bránu cez vybehnutého 
Tomáša, nakoniec spred bránkovej 
čiary odkopával Cico.  

V druhej časti prvého polčasu 
mal súper šancí viac. Buď ich zahodil 

alebo skvelo zasiahol Tomáš, 
chytajúci plne koncentrovaný na hru. 
U nás sa o zakončenie občas pokúsil 

Marek, ale najväčšiu našu šancu v 
prvom polčase mal Dodo, keď 

Marekovu prihrávku reflexívne poslal 
pätičkou len tesne vedľa spojnice súperovej brány. O minútu neskôr mohol dať gól opäť Dodo. 

Po rohu sa pekne uvoľnil a z hranice bránkoviska jeho strelu brankár nohou vytlačil na roh. Z 
neho opäť strela z Dodovej nohy tesne vedľa. Z následnej akcie sme mohli inkasovať, ale ako 
záchranná brzda SFF sa opäť osvedčil Cico. V poslednej chvíli zasiahol tesne pred bránkovou 

čiarou, zabránil súperovmu hráčovi skórovať. 
Samotný záver polčasu bol opäť divoký a bohatý na šance. Najprv súper mohol z 

prečíslenia otvoriť gólový účet, tentoraz bol proti Tomáš. Ten dal loptu Duškovi, ktorý potiahol 
sám, zakončil však tesne vedľa. Potom sa situácia zopakovala, avšak súperov obranca zatiahol 
záchrannú brzdu nedovolene, za čo videl len žltú kartu. Duško sa už rútil sám od polovice ihriska 

na súperovu bránu. Následný priamy kop sa odrazil od Lipiho do hry a mohli sme inkasovať my. 
Do strely sa postavil Pajdo, ktorý sa už začal dostávať do hernej pohody. Proste, bol to zápas o 

prvom góle. A to sa v druhom polčase aj potvrdilo. 
V ňom najprv mohol udrieť súper, Tomáš vybehol na center na hranicu bránkoviska, skoro 

bol prehodený. Ale v štvrtej minúte to už prišlo. Gól sme dali my, keď Marek napádal na 

súperovej polovici, dostal zadarmo loptu po zlej prihrávke, posunul Dodovi a ten sa z hranice 
bránkoviska už nemýlil. Po inkasovanom góle nám súper začal podkurovať, začalo byť dosť 

horúco pred našou bránou. Niekoľko šancí, pri jednom zakončení sa našťastie pošmykol nikým 
nekrytý súperov hráč v našom bránkovisku, priamy kop tesne vedľa, až sa to otočilo. Nedáš, 
dostaneš. Marek sa šikovne točil s loptou v súperovom bránkovisku, zamotal obrancom hlavu 

a prihral na opačnej strane stojacemu Dodovi a ten sa nemýlil po druhý raz v zápase. 
Následne sme mali lepšiu päťminútovku my. Najprv Ďuro tesne vedľa asi z desiatich 

metrov. Potom chýbali milimetre do vyloženej šance, keď Dodo dal nepresnú Marekovi meter 
pred bránkou. Súper bol nútený otvoriť hru a mohli sme tlačiť my, chodiť do prečíslení. Z 
jedného z nich Lipi z uhla tesne minul bránu, nakoniec sa nám podarilo dať tretí gól. Tomáš 

zachytil loptu, vyhodil cez celé ihrisko na Ďura, ten Duškovi, ktorý mu ju vrátil z bránkovej čiary 
a Ďuro už pohodlne z bránkoviska dal brankárovi pomedzi nohy. 

Súper vycítil, že je zle, už začal hrať bez brankára, my sme to celkom ustáli. Hoci sme 
boli čoraz bližšie k inkasovaniu gólu. Pri jednej príležitosti vybehol na polovicu Tomáš, loptu 
nezískal, ale nezištne sa vrátil Dodo, ktorý zabránil presnejšiemu zakončeniu na opustenú 

bránu. Potom to ale prišlo, po skrumáži v našom bránkovisku, keď do súboja so súperovým 
hráčom vybehol Tomáš, ostala na chvíľu naša brána prázdna. To využil už spomínaný kanonier 

súpera na dokopnutie lopty do brány. Znížil na rozdiel dvoch gólov. 
Ako to súperovi v zakončení nešlo, tak nám to v závere padalo ako hviezdy v 

meteorickom roji. Najprv v predposlednej minúte zápasu dostal od Mareka loptu Pajdo, potácal 

sa s ňou pri súperovej bráne, dostal sa až k žrdi na meter a napálil špicom. Prestrelil, viedli 
sme už 4:1 a nič nenasvedčovalo tomu, že sa stane zázrak, stratíme čo i len bod. Asi minútu 



pred koncom zápasu vyhodil loptu Tomáš na 
Doda, za súperovu obranu a ten ju už len 

bezpečne  „doprevadil“ do súperovej svätyne. A 
úplne v posledných sekundách sa gólu dočkal aj 

Marek. Tomáš opäť našiel Doda, ten posunul 
Marekovi, ktorý strelou k pravej žrdi strelil 
posledný gól zápasu. Skoro so záverečným 

klaksónom. Trochu krutý výsledok pre súpera, 
podobne ako v prvom kole, rozhodol prvý gól a 

potom to už išlo. Hrali sme zodpovedne, 
disciplinovane, tak to má byť. Päťgólový rozdiel 
určite neodzrkadľuje priebeh hry, skôr efektivitu 

v zakončovaní.. 
 

ostatné výsledky 3. kola:  
PKE-M Bratislava "B" - Rehab Klinik Baraberi "B" 
0:8 

FC Rusovce - Semic Bratislava "B" 0:4 
Akademik '96 "A" - FPV 23 2:7 
Budweiser - TV COM Hurricanes 1:6 

TJ Juhcelpub Kojoti - FK Inter Bratislava 0:2 
FCK Minimax Bratislava "B" - AC Bells 7:0 
Predators "B" - Omnikor Wild Boys 02 "C" 3:3 

Racing Club "A" - FC CFFCFC 1:5 
ŠK Slovan Bratislava "C" - AFC Horden 3:2 
 

najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   
 

• 11.10.2018 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom 
hrdle, súperom by mali byť Biskupice 40 
• 13.10.2018 (sobota) o 11:00 zápas štvrtého kola v ŠH FTVŠ proti FK Inter Bratislava 

• 18.10.2018 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom 
hrdle, súperom by mal byť Matadosr 

• 20.10.2018 (nedeľa) o 11:30 zápas piateho kola v ŠH FTVŠ proti AC Bells 
 

 
 
 



 
Viac informácií na https://www.futsalbratislava.sk/1ba 

 
ZÁPASY:       TRÉNINGY:  

 

  

https://www.futsalbratislava.sk/1ba


STAV na účte:                      2 625,45 €   (z 2% sme získali 2.294 €) 

STAV príručnej pokladne:      765,07 €    

 

 
 pohyby na účte za posledné obdobie: 

 

výpis z účtu za celý kalendárny rok 2018: 

http://sffestglas.sk/TB2018.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Príručná pokladňa 

 

Sálový futbal FestGlas 

  (http://www.sffestglas.sk)  
        IČO 30857546 

            č.ú.: 2628074362/1100 
 

 dátum tlače: 11.10.2018 

Ako občianske združenie sme si odsúhlasili členské 7€ / mes. 

Neskôr sme sa dohodli, že hráči, ktorých k zápasom len pozývame keď 

potrebujeme, platia za účasť na tréningu 1€. Na konci roka vyplatia celý rok 

Takými sú Alex, Palo, Tibor, Mário, Karol, či aj Marek 

Kto nemá záujem primárne o zápasy a bol hráčom SFF nie je nikdy zatracovaný 

a môže prísť na tréning, aj keď nás je veľa. Keď bude ešte viac, zoberieme si halu 

sami ..... 

 

V DECEMBRI BUDE VALNÉ ZHROMAŽDENIE O ZMENÁCH !!! 
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