
21. kolo 2018/19 
 

 

SF Festglas - FC Rusovce 0:3 (0:0) 
 

dátum: 16.3.2019 
čas: 9:00 

miesto: ŠH Dom športu 
 

zostava  
Tomáš Sz.  

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

Juraj A., Karol Sz., Dušan K., Pavel B. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

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

Nenápadne, ale isto sa nám súťaž 
prehupla do svojej poslednej tretiny. Dve 

desiatky zápasov máme za sebou a tiež 
úspešný začiatok odvetnej časti v jej 
prvom zápase. Všetko ide ako ísť má, 

vrátane zranení opakované problémy so 
zostavou. V predvečer zápasu nakoniec 

prisľúbila účasť trojica neistých, svoju 
premiérovú zápasovú účasť si zaknihoval 
už aj Palo. Opäť sa potvrdilo, že máme 

širokú zálohu hráčov na súpiske, ktorí 
keď treba, prídu pomôcť. 

V druhom kole nadstavby sme sa 
stretli s Rusovcami, ktoré sme v 
predposlednom kole porazili tesne, o 

jeden gól, a nechali ich v neistote, v 
ktorej časti tabuľky sa ocitnú v odvetnej 

časti. Svoj posledný zápas (s 
Predátormi) zvládli na výbornú a tak nás 

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/sf-festglas-vs-fc-rusovce-904007371
https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/sf-festglas-vs-fc-rusovce-904007371


vyzvali na odvetu. Vo veľmi skoré sobotné ráno a pokazili nám celú sobotu. Teda minimálne 
väčšine mužstva. Môžeme si za to sami, boli sme drevení, akoby sme práve vstali z postelí. 

Našu prvú vážnejšiu šancu mal už v druhej minúte Duško, pálil však tesne vedľa 
súperovej brány. Hneď po rozohrávke sme mohli inkasovať, na polovici ihriska sa cez Citróna 

uvoľnil súperov najrýchlejší hráč, musel vybehnutím zasiahnuť Tomáš. Šanca však skončila 
následnou strelou nad bránu. Našťastie pre nás. Chvíľu na to Citrón našiel pasom pekne Lipiho 
na kraji, ten sa zbavil obrancu, posunul do bránkoviska Jurajovi, avšak do jeho strely sa hodili 

hneď dvaja obrancovia. Takže opäť nič. 
V polovici polčasu si Karol narazil s Duškom, avšak na jeho vrátenú loptu za chrbát 

obrany už Karol v sklze nedočiahol. Dobrú šancu zmaril neskôr Tomáš. Súperov hráč dostal 
prihrávku poza Duška, ktorý chvíľu pôsobil v defenzíve, následnú strelu zoči-voči Tomáš kryl. 
Päť minút pred koncom prvého polčasu sa dostával do šance opäť Karol, tentoraz mu adresoval 

krížnu prihrávku do bránkoviska Pajdo, opäť na loptu nedočiahol. Tlačili sme na pílu, ďalšia 
šanca Juraja po spolupráci s Palom. Lopta tesne minula bránu. Podobne Lipi na Citróna, ten sa 

pri zakončení bolestivo zrazil s brankárom súpera.  
V samotnom závere polčasu visel gól na vlásku. Najprv nás rozhodca obral o výhodu, 

keď neodpískal jasnú ruku súperovho obrancu v bránkovisku. Potom Duško po peknom Lipiho 

vysunutí z autu za obranu súpera nastrelil len tyč. lopta sa od brankára z bránovej čiary odrazila 
k Duškovi, ktorému sa ani jednou z následných dvoch dorážok nepodarilo dať gól. Smola. Súper 

sa hádzal do striel obetavo. Proste v prvom polčase sme spálili toho veľmi veľa. 
Súper hral trpezlivo. Brankár chytal dobre, kryl aj Peceho strelu z Karolovho rohu. Potom 

však začal hrať súper odvážnejšie, vytvoril si šance, mieril však nepresne. My sme neboli v 
tomto ukazovateli o nič lepší. Až v ôsmej minúte druhého polčasu sa to podarilo. Paradoxne do 
vlastnej siete. Po jednom z mála súperových rohov pri snahe o odkopnutie lopty do bezpečia si 

Citrón zrazil loptu do vlastnej brány.  
Čo však bolo horšie, päť minút pred koncom zápasu opäť zahrával súper roh, teč útočníka 

Tomáš ešte kryl, ale po nedorozumení si Pajda s Citrónom v bránkovisku sa lopta odrazila 
smerom k ďalšiemu súperovmu hráčovi, ktorý to napálil na našu bránu. Podľa Tomášových slov 
ešte loptu tečoval Citrón a tak si na loptu nečiahol. 

Bol to jasný zápas o prvom góle. Ten sme síce dali my, ale do nesprávnej brány. Snažili 
sme sa vyrovnať, trápili sme sa a nakoniec prišiel druhý gól do našej siete. Opäť taký divný, 

zbytočný. V samotnom závere sme všetko vsadili na jednu kartu a to streliť aspoň kontaktný 
gól. Teda pôvodne sme chceli vyrovnať ešte stav, ale s pribúdajúcim časom sme zľavili na 
svojich snahách. Žiaľ, za ten čas sme vyslali iba jednu jedinú strelu na brankára, Duškovu strelu 

vyrazil na roh. Následne sme o 
loptu prišli a súperov brankár sa 

jej bezpečne zmocnil. Čo je 
horšie pre nás, ešte ju aj poslal 
cez celé ihrisko do našej 

prázdnej brány.  
Čo dodať na záver ? V 

odvete sme prehrali a keby sa 
hrala vyraďovacím systémom, 
cez súpera nepostupujeme, pri 

rovnosti bodov sa pozerá na 
skóre a to vraví v náš 

neprospech. Máme dvojgólové 
manko. Hralo sa korektne a 
čestne na oboch stranách. 

Neboli hádky, pri sporných 
situáciách sa hráči na oboch 

stranách priznali k tečovaniu 
lopty. A tak to má byť, v duchu 
fair-play. 

 
 

 



ostatné výsledky 21. kola:  

Semic Bratislava "B" - Omnikor Wild Boys 02 "C" 3:3 

FK Inter Bratislava - ŠK Slovan Bratislava "C" 2:7 
AC Bells - FCK Minimax Bratislava "B" 3:26 

Dobraklima.sk - PKE-M Bratislava "B" 2:2 

FC CFFCFC - Rehab Klinik Baraberi "B" 0:3 
Akademik '96 "A" - Predators "B" 1:3  TV COM Hurricanes - FPV 23 2:3 

TJ Juhcelpub Kojoti - Racing Club "A" 3:2  Budweiser - AFC Horden 2:1 
 
 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   

 21.3.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej 

hale učilišťa vo Vlčom hrdle 
 23.3.2019 (sobota) o 11:00 zápas tretieho kola 

nadstavbovej časti proti FCK Minimax Bratislava "B" ŠH FTVŠ 
 28.3.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej 

hale učilišťa vo Vlčom hrdle 

 30.3.2019 (sobota) o 11:00 zápas štvrtého kola 
nadstavbovej časti proti Rehab Klinik Baraberi "B" ŠH FTVŠ 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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: 20.3.2019 

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

