
13. kolo 2018/19 
 
 

SF Festglas - TJ Juhcelpub Kojoti 1:1 (1:1) 
 

dátum: 16.12.2018 
čas: 18:20 

miesto: ŠH Mladosť 
gól: Peter M. 

asistencie: Juraj A. 
žltá karta: Tomáš Sz. 
 

zostava  
Tomáš Sz.  

Zoltán L., Branislav P., Peter M., Peter B.  
Marek R., Michal R., Juraj A., Dušan K.  

(Miloš C., Karol Sz.)  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Zostrih zaujímavých momentov zápasu na http://sport.video/futsal 
 
Mnohí z nás si už povedali, že konečne, že konečne je tu prestávka, zápasový oddych. 

Treba si trochu odpočinúť, doliečiť zranenia, vynechať víkendový futsal. Možno sa to niekomu 

zapáči tak, že mu to už chýbať nebude, dúfam však, že to tak nebude. I keď naše tréningy 
prinesú mnohokrát oveľa viac zábavy ako zápasy. Týždeň pred štedrým večerom sme v 

nedeľnom večernom zápase narazili na nováčika súťaže, jedného z troch, ktorí postúpili z nižšej 
ligy. Vo svojom názve má mytologické zviera severoamerických Indiánov. Takže po cyklónoch 
prišli z tej oblasti aj kojoty. Mladí, nabudení, sebavedomí. 

Bolo celkom zábavné ako sme sa stretli, kto koho dres má, či prinesie, ale nakoniec sme 
sa mali všetci do čoho obliecť. Zápas to bol od samého začiatku vyrovnaný, prvú sľubnejšiu 

šancu sme si vypracovali až v tretej minúte, po dôraznom napádaní už pri rozohrávke. Jurajovu 
strelu vyrazil brankár na roh. O minútu neskôr sme však mohli inkasovať. Najprv Lipi dal trochu 
slabú domov a Citrón nestihol odkopnúť loptu pred útočníkom, ktorý ju získal, ale dobre vybehol 

Tomáš a v sklze odkopol do autu. 
Postupne sa začal tlačiť súper viac pred našim bránkoviskom, a v šiestej minúte. Niekedy 

nechápem to rozostavenie pri súperovom aute, v tomto momente. Na niektorých hráčov treba 
asi naozaj kričať, aby to bolo účinné. Aut na opačnú stranu, odtiaľ volejom lopta cez 

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/sf-festglas-vs-tj-juhcelpub-kojoti-904002892
https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/sf-festglas-vs-tj-juhcelpub-kojoti-904002892


vybiehajúceho Tomáša smerovala do 
bránkoviska, kde ju na naše šťastie súperov 

hráč v bránkovisku nezasiahol. To bolo prvé 
vážne varovanie. 

Druhá veľké prišlo v desiatej, keď sa 
súperov hráč pekne uvoľnil v rohu ihriska pri 
bránkovej čiare a cez Lipiho poslal loptu do 

bránkoviska na spoluhráča. Jeho zakončenia 
našťastie Tomáš vytlačil rukou na roh. Po 

ňom asi bolo treba vystriedať, boli sme pod 
tlakom. A o pár sekúnd to prišlo. Pozične 
sme stáli zle, na strede ihriska bol 

rozohrávajúci hráč. Mišo pred ním na štyri 
metre. Prihrávka smerovala do pravého 

rohu na hráča, od ktorého bol Lipi až na dva 
metre možno a tak z prvej prekvapil Tomáša 
strelou do horného rohu. 

Gól bol varovaním pred našou bezduchou hrou, občas aj chaosom v defenzíve. Príliš sme 
otvárali stred a po strate lopty sme sa všetci zodpovedne nevrátili. Skúšali sme to aj s Tomášom 

v poli, chýbala však presnejšia muška pri zakončení. Najviac problémov súperovi spôsoboval 
Marek, ale už ho zjavne súper „prečítal“. Niekedy sa Marek zbytočne púšťal do dvoch, či troch 

hráčov, v nedeľu mu to mnohokrát nevyšlo. Raz bol z toho protiútok proti nám, traja na jedného, 
našťastie pre nás len zahrmelo. Teda zatriaslo Tomášovou bránou, zachránila nás žrď. Potom 
Duško skúšal niečo v strede ihriska stratil loptu a bola z toho ďalšia šanca súpera. Zjavne mu 

číslo 15 na chrbte nesedí.  
V posledných sekundách prvého polčasu sa nám nakoniec podarilo vyrovnať. Tomáš už 

opäť stál v strede ihriska, Pajdo posunul do rohu Jurajovi, ten preniesol hru na druhú stranu, 
našiel Citróna a ten z hranice bránkoviska prekvapil súperovho brankára. 

V štvrtej minúte druhého polčasu chytil Tomáš loptu po strele z priameho kopu a vybehol 

s ňou mimo bránkoviska. Nanešťastie pre nás to vystihol súperov hráč a Tomáš bránil loptu v 
šmýkačke, za čo si vyslúžil žltú kartu. Zachránil situáciu aj napriek trestu. Po tom mali Tomáš 

ďalšie dva úspešné zákroky , aby nakoniec asi v siedmej minúte prinútil súperovho brankára 
ukázať svoje kvality, keď vyškrabal jeho strelu z horného rohu brány na roh. 

O pár minút neskôr sme sa mohli dostať do vedenia, po peknej akcii Mareka, keď krížnou 

prihrávkou na vzdialenú žrď hľadal Juraja, ten však ani v sklze na loptu nedočiahol najlepšie a 
trafil len bočnú sieť brány. Potom to bola skôr hra súpera, my sme sa trápili, robili veľa chýb, 

to bolo zjavné a mnohí si to musia priznať a vyhnúť sa im v budúcnosti. Stačí si pozrieť zostrihy. 
Súper vyrážal do mnohých prečíslení, raz zasiahol Pajdo v prečíslení dvoch na jedného, potom 
dva razy kryl Tomáš a v piatej minúte sme už videli loptu v našej bráne, dokotúľa sa však tesne 

vedľa nej. Súper mal v tejto fáze zápase 
viacej z hry. 

Paradoxne najviac našich 
nebezpečných šancí mal Tomáš. Tri minúty 
opäť skúšal z diaľky, jeho náprotivok dobre 

zasiahol nohou. Tomáš sa nenudil v bráne, 
ani mimo bránkoviska. Zasahoval rukami 

často, dokonca aj dolnými končatinami 
mimo bránkoviska, aby následne rozbehol 
útok. Bol našim najlepším hráčom v tomto 

zápase. Dovolím si napísať. Žiaľ, ostatní 
sme boli asi zatmení blížiacich sa 

vianočných sviatkov. Teda hlavne čo sa 
týka smerom dopredu. Hoci, na konci 
zápasu sa nám jeho vybehnutie mohlo 

vypomstiť, len pár sekúnd pred koncom. Z 
jeho prihrávky Duško nastrelil len obrancu 

a súper šiel do protiútoku dvoch hráčov na 



dvoch. Našťastie zakončenie bolo zbrklé, z polovice ihriska a strelu Pajdo bez problémov zachytil 
a odkopol do autu. 

Myslím, že my s bodom môžeme byť spokojní. Súper mal šancí viac a menej unaveného 
brankára. Sám sa čudujem, kde sa súper v tabuľke nachádza. Ale nebudeme to hlbšie 

analyzovať, môže v tom byť futbalová zimná prestávka, keď sa mnohí hráči z trávnikov 
presúvajú do hál. My máme z tohto pohľadu „problém“ len s jedným, s tým najmladším. 

 

ostatné výsledky 13. kola:  

FCK Minimax Bratislava "B" - Racing Club "A"  

Omnikor Wild Boys 02 "C" - FC CFFCFC 7:5 
Predators "B" - ŠK Slovan Bratislava "C" 0:9 

AC Bells - TV COM Hurricanes 8:5 
Dobraklima.sk - Budweiser 2:2 

PKE-M Bratislava "B" - Akademik '96 "A" 4:2 
Rehab Klinik Baraberi "B" - AFC Horden 11:0 

FC Rusovce - FK Inter Bratislava 0:1 

Semic Bratislava "B" - FPV 23 2:2 
 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   
 
• 20.12.2018 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 predvianočný tréning v 

športovej hale učilišťa vo Vlčom hrdle 
• 22.12.2018 (sobota) od 18:00 predvianočné posedenie, záver roka 2018  
• 27.12.2018 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej hale učilišťa 

vo Vlčom hrdle, ešte je to otázne 
• 3.1.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej hale učilišťa vo 

Vlčom hrdle, súperom by mal byť Matadosr 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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


ZÁPASY:  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
TRÉNINGY:  

 

 

  



STAV na účte:                      1 925,54 €   (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: 20.12.2018 

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 ..... 

 

UŽ POZAJTRA VALNÉ ZHROMAŽDENIE O ZMENÁCH !!! 
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