
10. kolo 2018/19 
 
 

AFC Horden - SF Festglas 2:4 (2:2) 
 

dátum: 25.11.2018 
čas: 19:40 

miesto: ŠH Dom športu 
góly: Dušan K., Branislav P., Tomáš Sz., Marek R. 

asistencie: Zoltán L. 2, Marek R. 
žltá karta: Tomáš Sz. 

zostava  

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

Marek R., Michal R., Dušan K., Juraj A.  
(Peter M., Karol Sz.) 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

Zostrih zaujímavých momentov zápasu na http://sport.video/futsal 
Zostrih zápasu na sk.sportvideos365.com  

V nedeľu večer sme hrali proti skúsenému mužstvu s bohatou históriou. Tie lepšie časy 
už má asi za sebou, z pôsobenia vo vyššej súťaži, podobne ako naše SFF. Možno máme podobný 

osud, keďže hráme pod hlavičkou už neexistujúcej firmy, podobne neexistuje ani trnavský 
pivovar, ktorý pivo Horden vyrábal. Názov súperovi asi ostal z historických dôvodov, teda ak to 

mal po značke piva. Ja si pamätám ešte 

druhej slovenskej lige na mužstvo Vitana, 
tiež zaujímavý názov, z takých z oblasti 

gastronómie ostal asi už iba Relax. Pred pár 
rokmi som čítal na portáli opive.sk recenziu 
na značku piva Horden, neviem či to je 

nejaké retro, ktoré ponúka nemenovaný 
obchodný reťazec. Výsledky testu však boli 

katastrofálne. Futsal však súper hrať vedel. 
Nás sa zišlo až toľko, že Citrón 

vzhľadom na odohraný zápas Ligy40 

prepustil miesto mladším, neviem či ho 
potešili. Ale klobúk dole, že ostal aspoň na 

lavičke a v kritických chvíľach usmerňoval 
hráčov. Veľmi namotivovaný prišiel Tomáš, 

keďže opustil rodinnú oslavu, posilnený 

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/afc-horden-vs-sf-festglas-904001806


túžbou po troch bodoch. Aj preto ho bolo občas vidieť na súperovej polovici. Mali sme čo 
doháňať hneď od začiatku zápasu.  

Zo začiatku sme mali viac šancí my. Hlavne Marek to roztáčal vpredu. Pri jednej šanci 
našiel pekne Duška v bránkovisku, ten skúšal pätičkou. Potom Marek v bránkovisku, výborne 

však zakročil súperov brankár. Ako to však býva zvykom, gól padol na druhej strane. V ôsmej 
minúte. Súper zahrával roh a z nepochopiteľných príčin sme sa postavili ako sme sa postavili. 
AK toto bol signál, tak klobúk dole. Súperov hráč si viazal alebo naznačoval viazanie šnúrok na 

teniskách, Duško si ho nevšímal, pri rozohrávke si nabehol na prihrávku, Pece ho ešte dostúpil, 
ale jeho hráč ostal voľný. K nemu sa odrazila lopta a dorazil ju do odkrytej brány. 

Ešteže sme sa rýchlo spamätali. Najprv Juraj nastrelil bok súperovej brány, aby sa 
následne ukázal v dobrom svetle Marek. Vyzvŕtal súperovho hráča, vystrelil, odrazenú loptu 
prihral Mišo do bránkoviska Cicovi, ten však trestuhodne zahodil. Z metra, minul odkrytú bránu. 

V štrnástej minúte ako blesk z jasného neba. Náš aut na našej polovici, loptu si potiahol 
ihriskom Marek a prihral do bránkoviska Duškovi, ktorý v páde zavesil pod brvno. Bolo 

vyrovnané. 
O minútu neskôr podobne Marek prihral Duškovi, avšak na pravú stranu. Ten sa pekne 

zbavil súpera, avšak z uhla nastrelil oba tyč. Škoda, že niekto nečíhal v bránkovisku a nedorazil. 

A opäť, nedáš, dostaneš. V šestnástej minúte do tretice prihrával Duškovi, neviem či to bolo až 
tak nepresne, Duško pustil loptu a prestal hrať. Súper to využil a v trojici sa vyrútil na 

osamelého Peceho, ktorý bol aj pri druhom inkasovanom góle, rovnako ako Tomáš. A verte mi, 
kým lopta neskončila v sieti, nikto iný sa v našom drese neobjavil na našej polovici. Asi si to 

rozdali v mariáši na súperovej polovici. Asi viete ako to skončilo, súper to zahral rozumne a 
prehrávali sme po druhý raz v zápase. 

Trvalo to však iba pár sekúnd. Ešte v tej istej minúte krásnym pasom vysunul LIpi Pajda 

cez celé ihrisko a Pajdo pekne z prvej trafil k pravej žrdi. Ale to už klopala na dvere prestávka. 
V druhom polčase to bolo podobne vyrovnaný súboj dvoch ostrieľaných mužstiev. Zdalo sa, že 

súper mal chvíľami navrch alebo sme len poľavili pri bránení, lebo Tomáš musel vytiahnuť pár 
skvelých zákrokov. Čo zákrokov ? Sedem minút pred koncom polčasu sa vytiahol pri našom 
rohu na súperovu polovicu. Pekne sme mu spravili miesto, dostal loptu a špicom ju poslal do 

súperovej siete, do opačnej strany ako v prvom polčase Pajdo. 
Hneď to bolo ve selšie. A z našej strany trochu netaktické. Bolo tam veľa chýb pri 

striedaniach, zbytočne dlhé pobyty na ihrisku, potom sa nestíhalo a pomáhali sme si faulami. 
Posledných päť minút bolo trochu vypätých, Tomáš chytil aspoň dve tutovky. Nehovoriac o 
deväťmetrovom kope zahrávanom na dva razy. Medzi streleckými pokusmi videl Tomáš ešte aj 

žltú za protesty, keďže prvé zakončenie predbehlo hvizd rozhodcu. Horšie bolo, že sa ten kop 
mohol opakovať po každom ďalšom našom faule. 

Uzavreli sme sa, hrali to už iba na protiútoky. Z jedného takého sme mohli dať víťazný 
gól. Mohol ho dať Mišo, ale opäť trestuhodné zakončenie. Celú akciu vypracoval Marek, zachytil 
loptu, potiahol a jeho krížnu prihrávku 

neusmernil meter pred tyčkou súperovej 
brány medzi žrde, ale vedľa nej Mišo. 

Súper mal ďalšie dve tutovky, nevyrovnal 
však. Našťastie pre nás. V samotnom 
závere šli piati ich hráči na roh, zahrali ho 

však úplne zle. Vysunuli tak Duška s 
Marekom dopredu. Rýchlejšie bol pri 

lopte Marek, potiahol a z uhla posla loptu 
do prázdnej brány. Gól padol 17 sekúnd 
pred koncom zápasu. Takže v podstate už 

nebol dôvod ani hrať ďalej. Odviezli sme 
si zo športovej haly, ktorú ja veľmi 

nemusím, tri cenné body. Konečne 
bodový zápis po troch prehrách v rade. 



ostatné výsledky 10. kola:  

Budweiser - PKE-M Bratislava "B" 1:1 

FK Inter Bratislava - Rehab Klinik Baraberi "B" 1:7 
Racing Club "A" - FC Rusovce 2:4 

ŠK Slovan Bratislava "C" - Akademik '96 "A" 11:2 

TV COM Hurricanes - FCK Minimax Bratislava "B" 1:3 
Semic Bratislava "B" - Omnikor Wild Boys 02 "C" 2:3 

TJ Juhcelpub Kojoti - Predators "B" 2:1 FPV 23 - AC Bells 4:5 
 
 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   
 

• 29.11.2018 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom 
hrdle, súperom by mal byť Matadosr 

• 2.12.2018 (nedeľa) o 18:50 výkop zápasu 11. kola proti FC CFFCFC v Dome športu, 
lišiaci sa schovávajúci za pôvodný Arsenal 
• 6.12.2018 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej hale učilišťa 

vo Vlčom hrdle, súperom by mali byť Biskupice 40 
• 8.12.2018 (sobota) o 12:40 výkop zápasu 12. kola proti TV COM 

Hurricanes v ŠH FTVŠ 
• 13.11.2018 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej hale učilišťa 
vo Vlčom hrdle, súperom by mal byť Matadosr 

• 22.12.2018 (sobota) od 18:00 predvianočné posedenie, záver roka 2018  

 
 
 

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

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


ZÁPASY:     
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRÉNINGY:  

 

 

  



STAV na účte:                      2 032,54 €   (z 2% sme získali 2.355 €) 

STAV príručnej pokladne:      792,07 €    

 

 
 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: 29.11.2018 

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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