
20. kolo 2018/19 
 

 

SF Festglas - PKE-M Bratislava "B" 8:2 (1:1) 
 

dátum: 10.3.2019 
čas: 14:10 

miesto: ŠH FTVŠ 
góly:  Dušan K. 3, Marek R. 3, Juraj A., Jozef K., Branislav P. 

asistencie: Branislav P. 2, Juraj A. 2, Jozef K., Marek R., Zoltán L., Dušan K., Tomáš Sz. 
 

zostava  

Tomáš Sz.  
Peter M., Branislav P., Zoltán L., Peter B.  

Juraj A., Marek R., Dušan K., Jozef K.   
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

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

Po skoro mesačnej prestávke, zapríčinenou jarnými školskými 
prázdninami a koncom základnej časti súťaže, sme sa chystali zmerať si 
sily s naši tabuľkovým susedom. So "zvončekami", teda AC Bells sme 

skončili bodovo narovnako, len jednogólové, tesné víťazstvo nás po 
základnej časti posunulo vyššie, na piatu priečku. Stretli sme sa teda hneď 

v prvom kole nadstavby. Na šťastie pre nás, súper neprišiel v najväčšej 
sile, čo nám aj pomohlo. V základnej časti sme sa natrápili viac. 

Zostavu sme mali skvelú, len nie každý stihol prísť načas. Marek 

mal zápas doobeda, prišiel na konci prvej štvrtiny zápasu a Citrón kvôli 
vážnemu zraneniu súpera na L40 až v samotnom závere prvého polčasu. 

Našťastie zavolal a vyslal Pajda, ten zaknihoval nakoniec štyri body v 
zápase. Veľmi dobre takticky zvládnutý ťah. Zaujímavosťou bolo, že 
podobne na tom bol kapitán súpera, súper Apolla v doobedňajšom zápase. 

To sa len tak ľahko nevidí. 
Koniec koncov, boli sme na tom lepšie. Nakoniec sme boli dve štvorky. Do zápasovej 

zostavy sa vrátil Dodo, prišiel aj Lipi. Podporení rýchlonohým Marekom nám to išlo celkom 
slušne. Od začiatku sme mali prevahu, súper sa stiahol a my sme sa nevedeli presadiť cez 

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/sf-festglas-vs-ac-bells-904007148
https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/sf-festglas-vs-ac-bells-904007148


obranný val súpera. Betón je betón a nám 
chýbali zbíjačky, ťažko sme sa proste 

dostávali do šancí. 
Prvý gól sme dali až v polovici 

prvého polčasu, ale stál za to. To už bol 
na ihrisku aj Marek, pomohol. Vybojoval 
loptu posunul Pajdovi a ten na druhej 

strane našil Juraja, ktorý zakončil presne, 
už v bránkovisku. Prihrávka z prvej. 

O pár minút sa nám podarilo streliť 
druhý gól. Pajdo si počkal na polovici, 
prihral Duškovi a ten z otočky prizabil 

pavúka v pravom hornom rohu súperovej 
brány. Muselo ho to mrzieť, ale keď sa 

Duško oprie, často to bolí toho na druhej 
strane. A Duško hral v nedeľu výborne. 
Stačilo, že nerozhádal mužstvo, hral tak 

ako to od neho očakávame. 
Súper nemal veľa šancí, hral na 

protiútoky, aj tie sa nám darilo zastavovať. Občas nejaký roh. Osudný bol ten dve minúty pred 
koncom polčasu. Strelu do bránkoviska si Tomáš, nikým neatakovaný, zrazil do vlastnej brány. 

Mohlo sa zdať, že kontaktný gól súpera nakopol.  
Ono to vyzeralo podľa štatistík, že skôr nakopol Mareka. Najprv v piatej minúte druhého 

polčasu po našom protiútoku a Jurajovej prihrávke do bránkoviska zvýšil na 3:1. Tri minúty 

neskôr Pajdo zachytil rozohrávku súperovho brankára, posunul Dodovi, ten Marekovi a Marek 
sa najprv pohral s obrancom, potom s brankárom a z uhla poslal loptu do prázdnej brány. 

Razom bolo o tri góly.  
Súpera sme zlomili v polovici druhého polčasu. Lipi poslal na pravú stranu loptu na 

Duška, ten si zasekol s prestrelil súperovho brankára. Na 6:1 zvýšil o tri minúty neskôr Dodo. 

Doda najprv vysunul Juraj, narazil si loptu s Pajdom, aby nabehol do bránkoviska a z bránkovej 
čiary poslal loptu tam kde ju vidíme najradšej.  

To už bol súper bez brankára, ktorého vystriedal hráč z poľa. Lavínu našich gólov, 
výsledku prevahy nezastavilo ani striedanie po hádke na súperovej strane. Súper dohrával už 
iba s jedným hráčom na striedačke. Päť minút pred koncom si Marek vymenil loptu s Pajdom a 

ten z ľavej strany mieril presne k vzdialenej tyči. To už bolo na uterák, zo strany súpera. 
Čo prišlo tri minúty pred 

koncom zápasu, to bola ukážka 
dravosti, hravosti a hlavne 
rýchlosti. Marek sa pohral s 

tromi hráčmi súpera, nakoniec 
aj s brankárom a poslal loptu do 

prázdnej brány. Nevídaná 
ľahkosť. Proste keď to niekto 
dostal do vienka a rozvíja 

talent, ten takéto situácie 
zvláda. Paráda Marek. 

V predposlednej minúte 
spravil chybu Pajdo, zle 
rozohral na našej polovici a 

súper skorigoval na 8:2. Dvaja 
hráči pred Tomášom, ten už bol 

iba v roli štatistu. Ale nakoniec 
sme dali ešte gól my. Tomáš 
zachytil loptu, vyhodil si ju pred 

seba a založil protiútok štyroch 
na jedného. Nevystrelil, zle 

prihral Duškovi a ten nezaváhal. 



V oficiálnom zápise opäť prišlo k chybe. Asistencia bola pripísaná Dodovi. Právom na našich 
stránkach patrí Tomášovi.  

Proste pri takomto počte gólov by musel byť na lavičke zapisovateľ, aby to všetko 
ustrážil. Že spravia chybu rozhodcovia, tomu sa nedivíme. Ale kto stíha riešiť asistencie. Keby 

nás bolo viac, v poriadku, sledujeme to zodpovednejšie. Základom je však víťazstvo, tri body 
sú doma a už je na dohľad méta, o ktorej nikdy nevravíme. Nespomíname. Sto strelených gólov 
v sezóne. Nestrieľame veľa gólov, nezvykneme, ale ostatné dva zápasy sme sa rozbehli. Treba 

však uznať, že vďaka súperovi. Neprišiel v plnej sile, neotestoval nás dôkladne..  
 

 
ostatné výsledky 20. kola:  

Racing Club "A" - Akademik '96 "A" 4:2 

Rehab Klinik Baraberi "B" - Semic Bratislava "B" 4:0 

TV COM Hurricanes - Dobraklima.sk 1:1 
Predators "B" - FPV 23 2:2 

AFC Horden - TJ Juhcelpub Kojoti 0:1 
FCK Minimax Bratislava "B" - FC CFFCFC 5:0 

Omnikor Wild Boys 02 "C" - FK Inter Bratislava 3:0 
ŠK Slovan Bratislava "C" - FC Rusovce 5:0 
 
 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   

 14.3.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v 
športovej hale učilišťa vo Vlčom hrdle, súperom bude Matadors 

 16.3.2019 (sobota) o 9:00 zápas druhého kola 
nadstavbovej časti proti Rusovciam ŠH Domu športu 

 21.3.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v 
športovej hale učilišťa vo Vlčom hrdle  



 
 
 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


ZÁPASY:        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
TRÉNINGY:  



STAV na účte:                      1 836,54 €   (z 2% sme získali 2.355 €) 

STAV príručnej pokladne:      756,07 €    

 

 

 
 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: 14.3.2019 
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http://sffestglas.sk/TB2019.pdf

