
16. kolo 2018/19 
 

 

ŠK Slovan Bratislava „C“ - SF Festglas  10:3 (5:0) 
 

dátum: 26.1.2019 
čas: 16:10 

miesto: ŠH Mladosť 
góly:  Karol Sz., Alexander P., Dušan K. 

asistencie: Zoltán L., 2, Miloš C., Branislav P. 
 

zostava  

Zoltán L.,  
 (Peter M., Branislav P., Miloš C., Tibor L.  

Alexander P., Juraj A., Dušan K., Karol Sz.  
 (Peter B., Pavel B.) 

  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Zostrih zaujímavých momentov zápasu na http://sport.video/futsal 
Na zápas s lídrom ligy sa teší väčšina mužstiev, nielen vo futsale. Je to možnosť 

konfrontácie s tými najlepšími a Slovan, aj keď by som radšej napísal Slov-Matic FOFO, má 
skutočne šikovných hráčov. My sme sa tiež istým spôsobom tešili, ale celé to zhavarovalo na 

zraneniach a situácii, v akej nás zastihol tento zápas, hlavne termínom. Máme v mužstve veľmi 
vysoký vekový priemer a na túto súťaž máme len za podmienky 100% zdravotného stavu, 

hlavne my starší.  
Čo musím vyzdvihnúť, to je mobilizácia nášho kolektívu. V utorok to vyzeralo, že zápas 

odohráme bez hráča na lavičke. Postupne sa hlásili naše zálohy, chalani, ktorým stačí 

tréningová jednotka s taktickými poradami pred a počas tréningu. Samozrejme sú pripravení 
ako elitná jednotka v utajení, len už aj oni majú svoje roky, ktoré vyvažujú šediny plné 

skúseností. 
A tak sa stalo, že sme nastúpili v ideálnom počte, dve štvorky. Na lavičke ostal Pece s 

čerstvo rozbitým nosom a do brány sa postavil Lipi, ponúkol sa, keďže má termín na magnetickú 

rezonanciu s kolenom najbližšie dni, tak iba do brány. Najlepšie na tom bol Juraj, ktorému to 
ide v ostatnej dobe a najmladší hráč nášho mužstva Duško, ktorý bol podľa mňa trochu 

premotivovaný, nedisciplinovaný. Najmladší, 36 ročný. A potom už len hráči L40. To by 
nevadilo, len Cico nehral dlho kvôli päte, ktorú rieši s ortopédom, Citróna pobolievajú triesla. 

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/sf-festglas-vs-fpv-23-904004099
https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/sf-festglas-vs-fpv-23-904004099


Ale zato Karol, Tibor a Alex boli na tom 
zdravotne celkom v poriadku. Čo bolo 

teda najhoršie, že sme boli bez typického 
brankára, Tomáš sa chystal na nočnú 

zmenu a Mário bol s rodinou na chate. 
Dieru do sveta sme nespravili, 

nemá zmysel to ani rozvádzať. Prvý gól 

sme dostali hneď v druhej minúte. 
Zaváhanie pred našim bránkoviskom, 

menovať ani nebudem, tých chýb, ktoré 
trestal súper bolo dosť. Súper získal 
loptu, posunul, ďalší presne zakončil. 

Potom sme držali krok so súperom do 
polovice polčasu, ale iba dovtedy. Potom 

akoby sme otvorili hrádzu a valiacu sa vo 
du v podobe gólov sme zo začiatku len 
sledovali a až v druhom polčase sa 

osmelili s tým niečo robiť. V priebehu 
dvoch minút sme inkasovali tri góly, 

druhý z nich si dal Cico sám v snahe odkopnúť v rýchlosti spred bránkoviska. Ale inak by to asi 
nikto iný nevyriešil. Keby nie on, súper mu dýchal na chrbát. Následne sme zahrávali v strede 

ihriska a Duško neviem čo chcel spraviť, ale faktom je, že loptu mu zobral súper a padol z toho 
rýchly, štvrtý gól. 

Za stavu 0:4 so Slov-Maticom, pardon Slovanom, už ťažko niečo spravíte so zápasom. 

Môžete sa snažiť, áno, ale to by museli byť všetky hlavy tak nastavené. Tri minúty pred 
prestávkou sme inkasovali piaty gól a bolo definitívne vymaľované. Nazvime to „rukavicou“, 

prehrali sme polčas rozdielom triedy. 
Úvod druhého polčasu nám vyšiel dobre. Lipi zachránil v bráne, vyhodil na vysunutého 

Karola, ktorý sa nestihol vrátiť, čo nám nakoniec pomohlo a strelil náš prvý gól. Chvíľu na to 

sme inkasovali šiesty gól. Chceli sme však ešte hrať, zabojovať. Po peknej akcii, keď Cico 
priklepol loptu na Alexa a ten z prvej, z voleja prekonal súperovho brankára po druhý raz.  

Nedá sa povedať, že by sme zobraly opraty zápasu do ruky, ale bojovali sme. V polovici 
druhého polčasu znížil na 3:6 po Pajdovej prihrávke Duško. To bola pekná akcia. Ale to bolo 
žiaľ z našej strany všetko, čo sa strelených gólov týka. V poslednej desaťminútovke sme dostali 

štyri pekné góly, po nacvičených akciách, na bránenie ktorých sme už nemali síl. V posledných 
sekundách sme dostali posledný, desiaty gól. Škoda, prehrať dvojciferne bolí viac, ale aj také 

zápasy sú. Pred týždňom sme dali 
jedenásť gólov my, teraz sme 
desať dostali. Naše výkony 

nemožno nazvať prívlastkom 
vyrovnané. 

Po zápase je čas bilancovať, 
ale po takej prehre ani veľmi nie - 
ani veľmi nie je čo. Nechcem sa 

vyhovárať na zloženie, aj keď tím, 
čo sa výkonnosti hráčov 

vyrovnaný nie je. Veľké pozitívum 
je, že zatiaľ viac ako dva góly v 
tejto sezóne súper nedostal (umne 

som sa vyhol názvu). Podľa mňa 
veľmi dobre zachytal Lipi, 

zneškodnil oveľa viaceje 
nebezpečných striel ako ich pustil 
za svoj chrbát. Super, že i napriek 

problémom s kolen om to riskol, 
prišiel aspoň do brány. Hlavu hore, 

ideme ďalej chalani. 



ostatné výsledky 16. kola:  

PKE-M Bratislava "B" - Predators "B" 3:3   FC CFFCFC - FPV 23 2:1 

FC Rusovce - FCK Minimax Bratislava "B" 0:1  Racing Club - AC Bells 3:5 
Akademik '96 "A" - Dobraklima.sk 0:4 

Budweiser - Omnikor Wild Boys 02 "C" 0:7 

TV COM Hurricanes - Semic Bratislava "B" 2:4 
FK Inter Bratislava - AFC Horden 6:3 

TJ Juhcelpub Kojoti - Rehab Klinik Baraberi "B" 0:5 
 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   

 31.1.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 
tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom hrdle, súperom bude Matadors 

 3.2.2019 (nedeľa) o 15:00 výkop zápasu sedemnásteho kola proti 
Akademiku '96 "A" v ŠH Mladosť 

 7.2.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej hale učilišťa vo 
Vlčom hrdle 

 9.2.2019 (sobota) o 14:00 výkop zápasu 

predposledného kola proti Rusovciam v ŠH FTVŠ 

 
 
 
 

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

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


ZÁPASY: 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
TRÉNINGY:  

 

 

  



STAV na účte:                      2 068,54 €   (z 2% sme získali 2.355 €) 

STAV príručnej pokladne:      803,07 €    

 

 

 
 pohyby na účte za posledné obdobie: 

 

výpis z účtu za celý kalendárny rok 2018:  http://sffestglas.sk/TB2018.pdf 

výpis z účtu za celý kalendárny rok 2019:  http://sffestglas.sk/TB2019.pdf 

 

 

 

 

   Príručná pokladňa 

 

 

 
Sálový futbal FestGlas 

  (http://www.sffestglas.sk)  
        IČO 30857546 

            č.ú.: 2628074362/1100 
 

 dátum tlače: 31.1.2019 

http://sffestglas.sk/TB2018.pdf
http://sffestglas.sk/TB2019.pdf

