
8. kolo 2018/19 
 
 

Semic Bratislava "B" - SF Festglas 1:0 (1:0) 
 

dátum: 11.11.2018 
čas: 16:20 

miesto: ŠH Dom športu 
Žltá karta: Branislav P. 

 zostava  
Tomáš Sz.  

Miloš C., Branislav P., Zoltán L., Peter B.  

Marek R., Michal R., Dušan K., Juraj A.  
 (Pavel B., Peter M.) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Zostrih zaujímavých momentov zápasu na http://sport.video/futsal 

Zostrih zápasu na sk.sportvideos365.com  
Rád by som napísal, že valcujeme ďalej, žiaľ je to presne opačne. Valcujú nás súperi, 

hoci tentoraz to bolo veľmi tesne a hlavne zápas bol chudobný na góly. O víťazovi rozhodol 

jeden jediný gól. Padol tesne pred koncom prvého polčasu, ale aj tak si trúfam povedať, že sa 
diváci nenudili, hralo sa celkom svižne a boli aj šance. 

Už pred začiatkom zápasu to vyzeralo, akoby proti skúsenému mužstvu nastúpila partia 
amatérov, teda my. Rozdiel v rozcvičke bol markantný, ale na druhej strane si pamätám 
dôslednú predzápasovú rozcvičku Semicu v 

prvom kole, kde dostali od Slovana 5:0. My 
sa však so Slovanom porovnávať nemôžme. 

Náš nástup do zápasu bol vlažnejší, súper bol 
oveľa nabudenejší. 

Prvú výraznejšiu šancu sme mali my, 

po súperovom rohu. Loptu získal Pece, 
posunul Jurajovi, jeho strelu z ľavej strany 

však súperov brankár vyrazil. Súper šiel do 
prečíslenia, nedal však našťastie. S 
problémami sme sa dostávali do šancí, súper 

svoju obrannú hru zvládal na jednotku. 
Ťažko sa dávala lopta na útočníkov, tí boli 

veľmi dobre pokrytí a keď sme sa aj o to 
pokúsili, loptu sme stratili a súper šiel do 

protiútoku. Pajdo to raz skúsil inak, predrať 

Zostrih%20zaujímavých%20momentov%20zápasu%20na%20http:/sport.video/futsal


sa sám stredom obrany, bol však vytlačený z dobrého streleckého uhla a súperov brankár šancu 
zlikvidoval. 

V polovici polčasu Pece spravil hrúbku 
na polovici ihriska, stratil loptu a našťastie 

Tomáš výborne zasiahol, keď sa na neho 
rútil súperov hráč. Žiaľ, tri minúty pred 
koncom polčasu to súperovi padlo za 

Tomášov chrbát. Lipiho prihrávku na Duška 
súper vystihol. Pekne si vymenili jeho hráči 

loptu na polovici ihriska a po našej ľavej 
strane si zbehol hráč a prudko vystrelil k 
vzdialenej žrdi Tomášovej brány. My sme 

skúšali, súper dal gól. Marek, ktorý bol 
súperovi najbližšie, teda nielen čo sa týka 

rýchlosti, ale aj čo sa týka trvalého bydliska, 
veľa priestoru nedostal. Súper si ho 
postrážil a keď už sa zdalo, že by nám mohol 

pomôcť a rýchlo sa zbaviť súpera, pristúpil 
ho druhý hráč a nemal šancu. Stálo ho to 

dosť fyzických síl, keďže popritom nabehla 
minimálne toľko, čo v priemere naši dvaja hráči spolu. 

V druhom polčase to bolo opäť o presadení sa, nešlo nám to, Duško už začal byť nervózny 
z nepresných prihrávok, trápili sme sa. V polovici druhého polčasu sme sa dosť začudovali 
odpískanému faulu, z ktorého vyplynul priamy kop zo strednej vzdialenosti. Stačil jeden hráč v 

múre, aby Tomáš loptu videl, strelu vyrazil na aut. 
Súper to väčšinou skúšal po stranách, my snáď z každej možnej strany, či stredom, ale 

nedarilo sa. Šance boli, ale mám pocit, že takto by sme mohli hrať ďalšiu hodinu a gól nedáme. 
Lipiho peknú strelu obranca tečoval na roh. Záverečných päť, možno šesť minút strávil Tomáš 
viacej času na súperovej polovici, skúšali sme hrať s piatimi, dostať sa do lepšej šance po 

prečíslení.  
Táka aj prišla, nielen jedna. Tá najvyloženejšia asi tri minúty pred koncom zápasu po osi 

Marek, Pajdo, Lipi. Posledný menovaný z pravej strany pekne našiel v bránkovisku 
nabiehajúceho Duška, ten však trestuhodne sám pred brankárom bránu minul. Zakončoval z 
prvej, bez prípravy, svojou silnou ľavačkou. Duško ešte jednu šancu v závere mal, podobne aj 

Marek, ale súper strelu zablokoval. Nakoniec nás klaksón postavil opäť do role nešťastnejšieho 
mužstva, ten záver sme mohli zahrať trochu lepšie. Súper však tiež nie je neskúsený, majú to 

natrénované, určite viac ako my. 
Semic, ktorý sídli v srdci Biskupíc, ktorému by 

možno Marek aj kameňom rozbil okná sídla, nad nami 

vyhral. Je to už tretia prehra v rade a ponárame sa 
každým kolom na nižšie a nižšie priečky tabuľky. Snáď 

sa už v najbližšom zápase pevne niečoho zachytíme a 
odrazíme sa od záchytného bodu a neberieme opačný 
smer. Chceme to určite všetci, len to chcenie musíme 

pretaviť aj na ihrisku, mať to v hlave dobre nastavené. 

 

ostatné výsledky 8. kola:  

Racing Club "A" - ŠK Slovan Bratislava "C" 2:4 Budweiser - Akademik '96 "A" 0:7 

Rehab Klinik Baraberi "B" - AC Bells 6:5  FC CFFCFC - Predators "B" 3:2 
AFC Horden - FCK Minimax Bratislava "B" 1:8 FPV 23 - Dobraklima.sk 1:1 

TV COM Hurricanes - PKE-M Bratislava "B" 4:2 TJ Juhcelpub Kojoti - FC Rusovce 4:5 
FK Inter Bratislava - Omnikor Wild Boys 02 "C" 2:6 
 



najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   
 

• 15.10.2018 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej hale 
učilišťa vo Vlčom hrdle, súperom by mal byť Matadors 

• 17.11.2018 (sobota) skoro ráno odchod na "výjazd" do Prahy 
• 22.10.2018 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej hale 
učilišťa vo Vlčom hrdle, súperom by mali byť Biskupice 40 

• 25.10.2018 (nedeľa) o 19:40 výkop zápasu 10. kola proti AFC Horden v Dome športu, 
starí známi rivali z paluboviek 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
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: 15.11.2018 

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 !!! 
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