
6. kolo 2018/19 
 
 

Omnikor Wild Boys 02 "C" - SF Festglas 10:2 (3:0) 
 

dátum: 27.10.2018 
čas: 8:50 

miesto: ŠH FTVŠ 
góly:  Branislav P. 2 

asistencie:  Peter B., Karol Sz. 
Žltá karta: Jozef K. 

 zostava  

Karol Sz.  
Miloš C., Branislav P., Peter B.  

Juraj A., Jozef K., Dušan K.  
 (Peter M., Pavel B.) 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

Zostrih zápasu na sk.sportvideos365.com  
Sú v živote chvíle, na ktoré človek hrdý nie je a chce na ne čo najskôr zabudnúť. Aj keď 

sa to málokedy dá. Toto platí aj o tomto našom nevydarenom, úplne zbabranom zápase. Pod 
výsledok sa podpísalo viacero faktorov, ale nebudem tu robiť detailnú analýzu, nemám záujem 
a povedali sme si, že treba na tento zápas zabudnúť a ísť ďalej smelo, hlavou zdvihnutou. 

Je treba podotknúť pár faktov.  
S Omnikorom (od minulej sezóny v 

spolupráci s extraligovým Wild Boysom) 
sme v štyroch spoločných sezónach 

odohrali vyrovnané výsledky, zápasy to 
boli napínavé do samotného záveru. Zo 
šiestich vzájomných zápasov sme dva 

vyhrali, tri remizovali a prehrali doteraz 
iba raz. Celkové skóre 21:16 nás síce 

nepasovalo do role favorita, ale 
potvrdzuje slová o vyrovnanosti 
vzájomných zápolení. Skutočnosť, že 

súper si môže „požičiavať“ od Wild Boysu 
hráčov iných kvalít, nahrávala do kariet 

im. A keďže my sme bezvýsledne žiadali 
o iný termin zápasu, prišli sme na zápas 
ako sme prišli. Nemohol ani jeden 

brankár, Citrón sedel iba na lavičke, 



nakoniec sa zranil aj Dodo a 
dohrávali sme, skoro celý druhý 

polčas, s jedným hráčom na 
striedanie. 

Toto však ani zďaleka nie je 
ospravedlnením. Je sa treba 
zamyslieť, lebo v našich dresoch po 

ihrisku nebehali krčmoví štamgasti z 
Hornej Dolnej. Dostať desinu je 

hanba, teda ide o súpera z 
kvalitatívne rovnakej súťaže. Ak 
nazriem do archívu a nerátam tie z 

2. slovenskej ligy spred 14 rokov, 
tak sa nám to stalo iba raz. V sezóne 

2012/13 proti „C“ tímu Slov-maticu. 
Viac o tomto zápase tu. A to stáli 
proti nám dvaja reprezentanti. V 

tom zápase hralo päť hráčov zo 
siedmych, ktorí pocítili túto trpkosť v 

toto sobotné ráno. A môžeme si za 
to sami. Hrali sme ako hlupáci a keď po piatom inkasovanom góle, v piatej minúte druhého 

polčasu, som si vyžiadal oddychový čas s tým, že sa máme ukľudniť a nedostať ďalšie góly, 
akoby som hrach o stenu hádzal. Do dvoch minút sme dostali ďalšie dva góly.  

Začiatok zápasu nebol zlý, mali sme šance. Mohli sme otvoriť gólový účet zápasu. Súper 

bol však proti, hlavne jeho mohutný brankár. Tomáš by možno opäť skonštatoval, že ho 
triafame, tentoraz to však bolo iné ako v predchádzajúcom zápase. Nešlo nám to. Naopak, 

súper celkom skoro dal prvý gól. Už vo štvrtej minúte. Strieľaný center do bránkoviska a 
dorážka nabiehajúceho hráča znamenala prvý gól. O dve minúty na to, druhý, podobný. Nám 
karta teda vôbec nešla. Problém bol aj v tom, že dochádzala frustrácia. Jej výsledkom bola žltá 

karta udelená Dodovi za nešportové správanie. Po jednej z mnohých šancí kopol do florbalového 
mantinelu v rohu haly. 

Držali sme sa, snažili. Karol prišil pomôcť, ako „tretí“ brankár. Tých už máme asi päť, 
teda aspoň poradie na prvých piatich miestach, ak neprídu tí na prvých dvoch. Hrali sme často 
piati na súperovej polovici, súper dobre bránil, nemali sme potrebný pokoj na presnejšie 

zakončenia. Až v závere polčasu sme spravili chybu a tá nás stála ďalší inkasovaný gól. Prvý 
polčas sme prehrali „len“ o tri góly. 

Čo sa dialo v tom druhom, to je už asi práca pre futbalového psychológa. Hlavou múr 
neprerazíš. Asi tak by som to zhrnul. Strašne sme chceli, búšili sme, ale bolo to naivné. Strácali 
sme lopty a následne inkasovali lacné góly. Či do prázdnej brány, či v nej bol Karol. Nehrali sme 

dobre, teda nehrali sme kolektívne, nevracali sme sa. Ak sme stratili loptu na súperovej polovici, 
bolo z toho prečíslenie troch na dvoch. A tak sa hrať nedá. Teda dá, videli sme to v sobotu. 

Laxnosť, naivita, to nás stálo nielen veľa síl a tie góly k tomu, to je už naša hanba.  
V štvrtej minúte druhého polčasu 0:4, v piatej 0:5. Po už spomínanom oddychovom čase 

bola do dvoch minút na našom konte sedmička a situácia hodná prípravy bieleho uteráka alebo 

predčasného ukončenia zápasu. Možno každý z nás na ihrisku rozmýšľal za tohto stavu trochu 
inak, ale situácia bola naozaj zúfalá. Dodo s obnoveným zranením už len dopozeral zápas z 

lavičky. Našťastie videl chvíľu na to Pajdov gól na 1:7, ale potom opäť akoby nám niekto 
učaroval a za tri minúty sme inkasovali tri góly !!! Ako cez kopirák. Náš útok, strata lopty na 
súperovej polovici, rýchly protiútok a gól. Súper nás vôbec nešetril, skončilo to našťastie len na 

desiatke. Pár minút pred koncom ešte kozmeticky, ako keby ste z postavičky Shreka chceli 
spraviť Alaina Delona, upravil výsledok Pajdo. Na konečných, zahanbujúcich 2:10. A to som 

chcel zápas zhrnúť len pár vetami, nechcel som ísť do detailov. Mali by sme naň zabudnúť. Ja 
si však myslím, že by mal byť pre nás výstrahou. Vidíme aj iné zápasy našej súťaže, my nie 
sme favorit súťaže. My sa stále máme čo učiť, veľa mužstiev hrá dynamickejší futsal a my stavať 

na jednom, či dvoch hráčoch nemôžme. A hlavne, musíme rátať aj s tým, že občas nemôže ani 
jeden z brankárov a tomu treba prispôsobiť hru. Podobne ako situácii, keď je iba jeden hráč na 

lavičke náhradníkov. 



ostatné výsledky 6 kola:  
Rehab Klinik Baraberi "B" - Dobraklima.sk 3:2 

Budweiser - Racing Club "A" 6:7 
FC CFFCFC - FC Rusovce 2:2 
FPV 23 - Predators "B" 2:7 

TJ Juhcelpub Kojoti - ŠK Slovan Bratislava "C" 2:13 
Semic Bratislava "B" - FCK Minimax Bratislava "B" 1:2 
AFC Horden - PKE-M Bratislava "B" 4:4 

TV COM Hurricanes - Akademik '96 "A" 6:0 
FK Inter Bratislava - AC Bells 5:4 
 

najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   
 

 • 4.11.2018 (nedeľa) o 19:10 zápas siedmeho kola v ŠH Mladosť proti Rehab Klinik 
Baraberi "B" 
• 8.11.2018 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom hrdle, 

súperom by mali byť Biskupice 40 
• 11.11.2018 (nedeľa) o 16:20 zápas ôsmeho kola v ŠH Domu športu proti Semic 

Bratislava "B" 
• 15.10.2018 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom hrdle, 
súperom by mali byť Biskupice 40 

• 17.11.2018 (sobota) skoro ráno odchod na "výjazd" do Prahy 
 

 

 
 
 

 

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

 

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


ZÁPASY:       TRÉNINGY:  

 

  



STAV na účte:                      2 125,54 €   (z 2% sme získali 2.355 €) 

STAV príručnej pokladne:      768,07 €    

 
 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: 2.11.2018 

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
http://sffestglas.sk/TB2018.pdf

