
18. kolo 2018/19 
 

 

FC Rusovce - SF Festglas 2:3 (1:1) 
 

dátum: 9.2.2019 
čas: 14:00 

miesto: ŠH FTVŠ 
góly:  Branislav P., Zoltán L., Tibor L. 

asistencie: Peter M. 
žltá karta: Zoltán L. 
 

zostava  
Tomáš Sz.  

Peter M., Branislav P., Zoltán L., Peter B.  
Tibor L., Juraj A., Karol Sz., Dušan K.  

(Miloš C., Pavel B.) 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Zostrih zaujímavých momentov zápasu na http://sport.video/futsal 
 
Po dvojzápasovej odmlke sa nám vrátil do brány Tomáš, na štvrtkovom tréningu potvrdil 

účasť na zápase Lipi, čo bolo celkom pozitívne. Horšie bolo, že sa pred zápasom sťažoval na 

svalovicu, nakoľko na dlhší čas vypadol z futsalového kolotoča. Napriek tomu sme sa s dôverou 
obrátili na trojicu, ktorá rada využíva pri vyjadrovaní sa účasti na zápas zaužívané „podľa 

potreby“. A opäť sme ich potrebovali, aj keď mohli iba dvaja. Hlavne Tibor sa ukázal ako zlatý 
klinec na záver, v posledných sekundách strhol víťazstvo na našu stranu. 

Okrem toho strhujúceho záveru sme nemali veľa príležitostí na úsmev. Síce sme zápas 

začali šancou my, na Jurajove zakončenie dobre zareagoval súperov brankár. Síce nie brankár, 
ale hráč z poľa. Tentoraz mal s brankárom problém súper. Treba však podotknúť, že chytal 

dobre, výborne reagoval nohami, pochytal toho dosť. Na druhej strane nám robil najväčšie 
problémy zjavne najmladší súperov hráč. Bol šikovný a vedel pekne prihrať, zbaviť sa hráča. 
Áno, chýbal nám Marek, ten toho oveľa viac nabehá. Aj preto sme asi inkasovali hneď v piatej 

minúte, z nohy spomínaného 23 ročného mladíka. Ešte na súperovej polovici sa zbavil 
nezahriateho Lipiho, namieril si to smerom k našej bráne a šikovne loptu prehodil cez Tomášovu 

nohu. Žiaľ, trafil našu bránu. 

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/fc-rusovce-vs-sf-festglas-904005811
https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/fc-rusovce-vs-sf-festglas-904005811


Na gól sme zareagovali 
správne, začali sme sa tlačiť 

viacej dopredu. Karol strieľal 
tesne vedľa, aby sme minútu na 

to vyrovnali. Citrón zahral aut 
na opačnú stranu ihriska, kam 
si nabiehal Pajdo a ten z prvej 

obstrelil brankára. Dobrú prácu 
spravil Juraj, ktorý stiahol so 

sebou jedného obrancu na ľavú 
stranu a tým odkryl priestor pre 
Pajda. Prebiehala siedma 

minúta zápasu.  
Po nej prebral iniciatívu v 

zápase súper. Vytvoril si 
niekoľko šancí, našťastie s nie 
najideálnejším zakončením. 

Keď loptu zachytil Tomáš, občas 
si spravil nebezpečný výlet na 

súperovu polovicu. Našťastie 
sme nepykali. Niekedy až v 

závere polčasu mal po peknej 
narážačke s Tiborom šancu Juraj, tesne minul bránu. Juraj bol asi najaktívnejší vpredu, Duško 
bol v nejakom útlme. Ešte v prvom polčase mal peknú šancu Karol, keď sa po pase od Peceho 

ocitol sám pred brankárom, ten však zakončenie vystihol. V posledných sekundách sme 
zahrávali priamy kop, ale veľmi nešťastne, zle. Duško prihral k tyči Karolovi, ten mu loptu vrátil, 

čo Duška asi prekvapilo a to bol dôvod zlého zakončenia. 
No nič, polčas skončil remízou. Verili sme si, že zlepšíme herný prejav, nestalo sa. Hrali 

sme naďalej s kŕčom nielen v tvári pri zakončení. Úvod druhého polčasu však patril súperovi. 

Po pár dobrých príležitostiach, keď dva razy skvelo zasahoval Tomáš, sme inkasovali. Hlúpy a 
zbytočný gól. Stratili sme loptu na súperovej polovici a súper založil bleskurýchle prečíslenie, 

keď sa rútili traja na dvoch. Najprv zakončili do tyčky, odrazenú loptu na dva razy odkopával z 
bránkoviska Karol. Ten druhý pokus však trafil Tomáša do hlavy a od jeho hlavy sa lopta odrazila 
do našej brány. Prebiehala štvrtá minúta druhého polčasu. 

O minútu sa skoro Duškovi podarilo vyrovnať, jeho presnú strelu k tyči vyrazil brankár 
na roh. Po jeho zahratí sa o vyrovnanie pokúsil Pajdo, strelou k opačnej tyčke, brankár opäť 

pohotovo zasiahol. V polovici polčasu brankára nahradil Pece, keď po peknej akcii s Tiborom 
zakončoval Juraj, trafil cloniaceho spoluhráča. Snahu o vyrovnanie nám nebolo možné uprieť, 
ale nedarilo sa nám. Hrali sme kŕčovito, skúšali s Tomášom v poli. Zakončovali sme často príliš 

zbrklo a bez prípravy lepšej pozície na zakončenie. Poslednú desaťminútovku sme hrali 
prevažnú časť s piatimi hráčmi v poli, mohli sme poľahky aj inkasovať tretí gól. 

Po niekoľkých šanciach, keď sme boli nasťahovaní na súperovej polovici sa nám v 
poslednej minúte podarilo vyrovnať. Duško ako posledný napriahol k strele, tá sa dostala až k 
brankárovi, ktorý loptu nohou vyrazil, ale na naše šťastie sa v tej chvíli na danom mieste 

nachádzal Lipi. Ten ju pekne dotlačil do súperovej brány. Do konca zápasu ostávalo možno 45 
sekúnd, súperovi remíza asi nepostačovala. A tak súperov brankár nakopol dlhú loptu na 

Tomáša. Samozrejme z úmyslom ho prekopnúť, keďže bol mimo bránkoviska. Tomáš však 
zacúval, loptu chopil do svojich rúk a vyhodil ju na opačnú stranu, na Duška pred súperovým 
bránkoviskom. Ten ju hruďou usmernil na Tibora, proti ktorému vybehol súperov brankár a aj 

s prispením šťastia Tibor loptu pretlačil v súboji a z uhla ju poslal do súperovej siete. V 
samotnom závere sme otočili skóre zápasu. Pomohla nám aj skutočnosť, že poslednú minútu 



bol na lavičke súperov 
najnebezpečnejší hráč. Využili 

sme to famózne, aj keď za 
celozápasový výkon ako tím hrdý 

byť nemôžme. 
V šatni po zápase odznela 

už dlhšie opakovaná skutočnosť, 

že roky pribúdajú. Mladí už dávno 
nie sme. Omladenie, osvieženie v 

mužstve priniesol Marek, ten však 
vždy nemôže. Druhý najmladší 
Mišo podstúpil v stredu operáciu 

kolena, už aj tridsiatnik Duško 
začal robiť na zmeny, ďalší 

laborujú so zraneniami a tak 
väčšinu zostavy tvoríme hráči po 
štyridsiatke. A niekedy je ťažké 

držať krok s oveľa mladšími 
hráčmi súpera. Ako tak pozerám 

na tabuľku, vychádza mi to, že 
náš sobotný súper si to ešte rozdá 

s „predátormi“ v priamom zápase o jednu z dvoch postupových miesteniek do prvej polovice 
tabuľky . Aj keď obaja majú ešte jeden zápas k dobru, kto vyhrá vzájomný zápas, ten postupuje 
a môže sa tešiť na odvetu s nami. S oboma mužstvami sme zaknihovali výhru, ale táto sobotná 

bola na zaplakanie. 
 

 
ostatné výsledky 18. kola:  

Akademik '96 "A" - AC Bells 5:7 

Racing Club "A" - Rehab Klinik Baraberi "B" 2:6 
TJ Juhcelpub Kojoti - FPV 23 3:4 

PKE-M Bratislava "B" - Dobraklima.sk 6:3 
Budweiser - Semic Bratislava "B" 1:7 

TV COM Hurricanes - AFC Horden 1:3 

FK Inter Bratislava - FC CFFCFC 4:1 
Predators "B" - FCK Minimax Bratislava "B" 1:1 

ŠK Slovan Bratislava "C" - Omnikor Wild Boys 02 "C" 4:3 
 
 

najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   

 14.2.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej 

hale učilišťa vo Vlčom hrdle, súperom bude Matadors 
 17.2.2019 (nedeľa) o 15:00 výkop zápasu posledného kola 

proti PKE-M Bratislava "B" v Dome športu 
 21.2.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej 

hale učilišťa vo Vlčom hrdle 
 28.2.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej 

hale učilišťa vo Vlčom hrdle, súperom bude Matadors 
  



 
 
 

 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

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


ZÁPASY: 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
TRÉNINGY:  

 



STAV na účte:                      1 936,54 €   (z 2% sme získali 2.355 €) 

STAV príručnej pokladne:      716,07 €    

 

 

 
 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: 15.2.2019 

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

