
4. kolo 2018/19 
 
 

FK Inter Bratislava - SF Festglas 1:4 (1:2) 
 

dátum: 13.10.2018 
čas: 11:00 

miesto: ŠH FTVŠ 
góly:  Jozef K., Marek R., Juraj A., Zoltán L. 

asistencie:  Dušan K. 2, Marek R. 
 

 zostava  

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

Juraj A., Dušan K., Jozef K., Marek R.  
 (Karol Sz., Tibor L.)  

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

Zostrih zápasu na sk.sportvideos365.com  
 

Dožili sme sa, my starší, „malé“ derby. Aj keď tí mladší to tak necítia, ale treba to 
pripomenúť našej sálovkárskej obci, že ešte pred 16 rokmi sme fungovali pod hlavičkou Inter 

FC a aktuálne za náš SFF sú z tejto generácie evidovaní už iba traja hráči. Osud tak chcel, že 
na zápase bol iba jeden z nich, aj to na tribúne. Tým pádom aj tento komentár bude kratší, 
keďže do troch dní neprišiel žiadny príspevok, komentár k zápasu od niekoho, kto na ňom bol. 

Už druhý týždeň náš sobotný súper máva tréningy po nás, po tom ostatnom sme mnohí 
ostali v nemom úžase, ako vážne berú prípravu na zápas. My sme síce vynechali naše „vojdi a 

neublíž“, keďže oslávenec Mišo zabudol to druhé najdôležitejšie, po nás hráčoch. Zato hráči 
súpera mali kondičný začiatok tréningu behom po schodoch. Ale ako naša hviezda Karol 
vravieva, futbal nie je o behaní, futsal obzvlášť. 

Fyzicky bol na tom možno lepšie súper. My sme však vyskladali celkom dobrú zostavu 
na zápas, žiadne lepenie, ale prítomnosť nášho benjamína Mareka bolo vidieť. Vyrovnal trochu 

váhy misiek kondičnej pripravenosti. V úvode sme opäť nechali vyniknúť nášho gólmana. Tak 
ako to máme vo zvyku, či je v bráne Tomáš, či Mário. Veď načo mu hneď od začiatku pomáhať, 
nech ukáže divákom svoje kvality. Veď my, hráči, ich kvality poznáme už dosť dlhú dobu. Zo 

začiatku to boli len obranné zákroky, avšak vo štvrtej minúte Tomáš ukázal, že vie niekedy aj 
vyhodiť presne, Našiel nabiehajúceho Doda, ten však tesne minul spojnicu súperovej brány. 

Následne to podobne skúšal na hlavu Duška, ten však loptu usmernil len tesne nad bránu.  
Po dvoch strelách Mareka tesne vedľa brány sme sa nakoniec tešili z úvodného gólu. Cico 

pekne našiel na polovici Doda, ten sa zbavil súperovho hráča, potiahol a sám pred brankárom 
sa nemýlil. Lopta bola síce jemne tečovaná nohou brankára, ale nepomohlo, sieť sa rozvlnila. 

http://sk.sportvideos365.com/futsal/play/futsal/futsal-bratislava/1-bratislavska-liga/13-10-2018/1724-fk-inter-bratislava-sf-festglas


Prebiehala siedma minúta. Po 
inkasovanom góle súper pritlačil, 

ale dobrým obetavým výkonom 
sme to zvládali. Teda až do 

pätnástej minúty, keď nás 
zachránila Tomášova žrď. Ale nie 
nadlho. Minútu na to sme inkasovali 

vyrovnávajúci gól. Vyzeralo to na 
nacvičený signál, keď dvaja hráči 

súpera zabehli za našich obrancov, 
naša chyba, a dlhý pas presmeroval 
jeden z nich na druhého v 

bránkovisku nikým nekrytého. A 
ten už poľahky pred Tomášom 

vyrovnal. Niekedy spravíme takéto 
školácke chyby.  

Hralo sa hore-dole, bolo na 

čo pozerať. V závere polčasu boli 
šance opäť na oboch stranách. 

Avšak v úplnom jeho závere sme sa 
ešte stihli potešiť z gólu. Marek sa zbavil hráča, pekne si na pár centimetroch štvorcových hodil 

loptu na pravú stranu a následná strela zo strednej vzdialenosti skončila v súperovej bráne. 
Pekný futsalový moment. Keď to má niekto vrodené, talent a podarí sa mu takýto moment, je 
to aj pastva pre oko diváka. 

Súper v úvode druhého polčasu tlačil, myslím na ihrisku búšil do nás, odolávali sme s 
rozumom a rozvahou. Prekvapenie však prichádza potichu, rovnako ako prišiel náš tretí gól. 

Tomáš vyhodil na Duška a ten do otvorenej obrany posunul loptu nabiehajúcemu Ďurovi z prvej 
a ten už neváhal. Jednou nohou si loptu posunul a druhou zasunul povedľa vybiehajúceho 
brankára za jeho chrbát. Viedli sme už o dva góly, hrali v pohode. Nebyť skvelého zákroku 

brankára súpera po našom rohu, mohlo to byť veselšie. Hrali sme na pohodovej vlne, keď si už 
aj Dodo dovolí na polovici ihriska Adamcovu prehadzovačku, tá mu však nevyšla podľa predstáv, 

našťastie to súper nepotrestal. A to som počul o Dodovi, že si v druhom polčase dosť dovoľoval. 
Niekoľkokrát, úspešne, dal hráčovi súpera „jasličky“. Za to by na dedine v nižšej súťaži určite 
dostal po členkoch. Do listiny strelcov sa skoro zapísal aj Pajdo, pekne prešiel, ale brankár 

súpera bol proti. Chytal spoľahlivo, rovnako ako jeho náprotivok. Opäť po Marekovom peknom 
futsalovom momente sa dostal do šance ďalší obranca, Cico, sám pred brankárom už veľa 

vymýšľať nemal čo, nebol úspešný. 
Štyri minúty pred koncom rozhodca nariadil priamy kop, teda myslím, že bol priamy, aj 

keď bol možno nepriamy. Ani neviem 

kto bol faulovaný, resp. za čo bol 
nariadený, ale pomohol nám. Všetci 

štyria hráči súpera v jednej línii. Traja v 
múre a štvrtý čakal, že loptu dostane na 
svoju výbušnú ľavačku Duško. Zatiaľ čo 

Lipi sa zakrádal veľkým oblúkom poza 
múr ako líška, ktorá si pred útokom 

vyberá svoju korisť spoza niekoľkých 
sliepok. Múr nereagoval a tak Lipimu 
posunul loptu z rozohrávky Marek a Lipi 

pekne z uhla vsietil náš štvrtý gól. Toto 
som asi ešte nikde nevidel. Do konca 

zápasu už ďalší gól nepadol, to však 
neznamená, že sa brankári posledné 
minúty nudili. Odohrali sme úspešný 

zápas, takto treba bojovať, biť sa o body 
a bude to dobré, dobre sa bude pozerať 

na tabuľku.  



ostatné výsledky 4. kola:  
AC Bells - Dobraklima.sk 14:2 

FC CFFCFC - ŠK Slovan Bratislava "C" 0:6 
Rehab Klinik Baraberi "B" - Predators "B" 5:0 
FPV 23 - FC Rusovce 1:1 

TV COM Hurricanes - Racing Club "A" 2:4 
TJ Juhcelpub Kojoti - Budweiser 4:6 
Semic Bratislava "B" - PKE-M Bratislava "B" 14:2 

AFC Horden - Akademik '96 "A" 3:4 
Omnikor Wild Boys 02 "C" - FCK Minimax Bratislava "B" 
3:0 

 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   
 
• 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 
• 25.10.2018 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej hale učilišťa vo 

Vlčom hrdle, súperom by mali byť Biskupice 40 
• 27.10.2018 (sobota) o 8:50 zápas šiesteho kola v ŠH FTVŠ proti Omnikor 
Wild Boys 02 "C" 

 

 
 
 
 

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

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


 
ZÁPASY:       TRÉNINGY:  

 

  



STAV na účte:                      2 604,45 €   (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: 18.10.2018 

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 !!! 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwie-6L2gdvdAhWF_aQKHfGcAjsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.mladymisionar.sk/vykricnik-600x600/&psig=AOvVaw1lpRbT5hZ4w7_dfaQxN7Nq&ust=1538131880978608
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQ-N6cgtvdAhUG_KQKHaIfCe4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.cheyennehomestore.com/blog/miles-of-smiles/&psig=AOvVaw2RjNeLBaCCHSMgEKKwc46l&ust=1538131934560453
http://sffestglas.sk/TB2018.pdf

