
23. kolo 2018/19 
 

 

SF Festglas - Rehab Klinik Baraberi "B" 2:3 (2:1) 
 

dátum: 30.3.2019 
čas: 11:00 

miesto: ŠH FTVŠ 
góly: Marek R. 2 

asistencia: Tomáš Sz. 
žltá karta: Dušan K. 
 

zostava  
Tomáš Sz.  

Karol Sz., Branislav P., Pavel B., Peter B.  
Juraj A., Dušan K., Marek R., Jozef K.  

 (Peter M.)  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Zostrih zaujímavých momentov zápasu na http://sport.video/futsal 
 
V sobotu sa proti nám postavili Baraberi, 

stará partia, ktorá sa pravdepodobne s nami v tejto 

súťaži rozlúčila, nakoľko v ďalšom ročníku sa už 
predstavia iba v inej lige, s kódovým označením 

L40. Hrali sme v rovnakom čase a na rovnakom 
mieste ako s Minimaxom. Proti nemu sa nám 
darilo, tak sme si verili aj proti Baraberom.  

Úvod zápasu sme veľmi nezachytili, pár 
šancí si vytvoril iba súper. Nás postavil na nohy 

príchod Mareka, citeľne sa nám hralo lepšie 
všetkým. Nabehal, vybojoval, pomohol. V siedmej 
minúte po faule na neho zahrával Duško priamy 

kop, lopta však narazila na pevný múr súperových 
hráčov. Zostavu sme miešali, Citrón kvôli 

svalovému zraneniu zápas aktívne odsledoval iba z 
lavičky. Keďže sa nám míňajú obrancovia, Cico je 

Zostrih%20zaujímavých%20momentov%20zápasu%20na%20http:/sport.video/futsal
Zostrih%20zaujímavých%20momentov%20zápasu%20na%20http:/sport.video/futsal


dlhodobo zranený, do obrany sa postavil Karol a „záloha“ Palo. Alex žiaľ neprišiel, i napriek 
sľubom po tréningu. 

A zrovna Karol sa ocitol v podobnej situácii ako Citrón v prvom kole odvetnej časti. V 
polovici prvého polčasu si strelu súpera zrazil do vlastnej brány. Teda za Tomášov chrbát. 

Niekedy sa proste človek nestihne uhnúť a oslabí vlastné mužstvo. Dobre to poznám .... 
My sme mali Mareka. Rozdielový hráč v zápasoch, hoci v sobotu sme ten záver akosi 

nezvládli. Ale to je na futsalového analytika a asi aj psychológa niekedy. Toho však nemáme. 

Ale poďme k dianiu na ihrisku. Netrvalo dlho a mohli sme vyrovnať, Dodovi sa to nepodarilo ani 
na dva razy. Škoda. Na súperove kombinácie a signály sme boli pripravení, hoci ten jeden pri 

rohu v druhom polčase (predbieham) nás prekvapil. 
V trinástej minúte sa k realizácii priameho kopu nepostavil Duško, ale nechal loptu 

Marekovi. Ten asi z desiatich metrov prestrelil všetko čo lopte stálo v ceste a vyrovnal priebežné 

skóre zápasu. Súper si lepšie prihrával, mal to lepšie rozbehnuté. Štyri minúty pred koncom 
polčasu sme mohli vyhrávať. Karol vysunul poza obranu Pajda, ten však zakončil z uhla tesne 

vedľa brány. Chvíľu na to Karol vysunul Mareka, toho však vychytal brankár v sklze. Následný 
protiútok zachytil Tomáš, posunul loptu Marekovi ešte v hĺbke našej polovice a Marek predviedol 
krásne sólo. Zbavil sa dvoch hráčov, dostal sa do dobrej pozície a strelou pomedzi obrancov 

prekvapil aj súperovho brankára a viedli sme. Tri minúty pred prestávkou. 
Po nej sme inkasovali studenú sprchu v podobe vyrovnania. Súperov útočník nám po pár 

sekundách strelil pekný gól, vymietol ľavý horný roh Tomášovej brány. Ťažko povedať, či 
pavučinu, keďže hala bola po upratovaní, hrali sme prvý zápas dňa. Súper mal aj v druhom 

polčase šance, našťastie nezakončil vždy tak presne ako v úvode druhého polčasu. Na našej 
strane robil jeho hráčom najväčšie starosti Marek, našťastie ho nefaulovali ako pred týždňom, 
klobúk dole. Teda kvôli tomu, že ich neraz vyzvŕtal, nikto mu však nešiel po nohách. 

Asi vo štvrtej minúte sa takto uvoľnil a prihral Karolovi na strelu. Tú však brankár nohou 
vyrazil. Karol mal následne opäť šancu, ale jeho strela tesne minula bránu. Vytvorili sme si tlak, 

dokonca aj Pece sa dostal do šance. Marek šiel do narážačky, ale Pece z uhla zakončil. Nepresne. 
Hralo sa ako na hojdačke, pekné šance na oboch stranách a isté zákroky oboch 

brankárov. Päť minút pred koncom ohrozil Tomáš súperovho brankára, prostredníctvom Juraja, 

ktorý vyhodenú loptu na hranici bránkoviska jemne nadvihol, tá však skončila len na tyčke. Po 
odraze ju už súperov brankár dostal pod kontrolu. 

Posledné dve minúty začal hrať súper s brankárom v poli. Celkom sme to ustáli, dokonca 
sme mohli dať gól. Dodo pekne vystihol kľučku brankára na polovici ihriska, získal loptu, avšak 
s dvoma hráčmi súpera dýchajúcich mu na chrbát, netrafil z deviatich metrov prázdnu bránu. 

A potom prišiel trest. Nedáš, dostaneš ..... 
Súper po oddychovom čase, rozbehol akciu, my sme aj podľa Citróna zle vystriedali, nie 

je to len môj názor. Zakončenie z pravej strany Tomáš dokázal iba vyraziť do opačnej strany. 
Lopta sa dostala k súperovi, ktorý nebol 
nikým atakovaný. Nestihol k nemu 

dobehnúť Marek, Dodo stojaci v bránkovisku 
tiež nie. Súper sa otočil s loptou a vymietol 

druhý horný roh Tomášovej brány. Tomáš sa 
išiel vykričať, oprávnene. Treba si to 
opakovane pozrieť na videu, kým je k 

dispozícii na internete. 
Čo je horšie, do konca zápasu 

ostávalo len 20 sekúnd a za ten čas sme si 
už nevypracovali žiadnu vážnejšiu šancu. 
Takže sme odišli z ihriska s dlhým nosom, 

bez bodu. Podobne ako keď nám dal Mlynky 
pred rokom gól dve sekundy pred koncom 

zápasu, tým gólom sme vtedy tiež zápas 
prehrali. No nič, bol to celkom slušný výkon, 
dobrý zápas, kde nechýbalo nič. Ani góly, 

dokonca ani vlastný, ani karty, ani napätie. 
A čo treba podčiarknuť, zápas sa niesol v 

priateľskom duchu, ďakujeme.  



 
ostatné výsledky 23. kola:  

AC Bells - Omnikor Wild Boys 02 "C" 2:11 Dobraklima.sk - Racing Club "A" 4:4 

FC CFFCFC - ŠK Slovan Bratislava "C" 3:11 Budweiser - PKE-M Bratislava "B" 4:10 
TJ Juhcelpub Kojoti - Akademik '96 "A" 1:2 TV COM Hurricanes - AFC Horden 2:5 

FCK Minimax Bratislava "B" - FC Rusovce 4:0 
Semic Bratislava "B" - FK Inter Bratislava 2:6 
 

najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   

• 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 

• 4.4.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej 
hale učilišťa vo Vlčom hrdle 

• 7.4.2019 (nedeľa) o 8:10 zápas piateho kola nadstavbovej 
časti proti Omnikor Wild Boys 02 "C" ŠH Domu športu 

 

 
 
 
 

 

 
 

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:      772,07 €    

 

 

 
 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: 4.4.2019 
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