
24. kolo 2018/19 
 

 

Omnikor Wild Boys 02 "C" - SF Festglas 11:5 (4:3) 
 

dátum: 7.4.2019 
čas: 8:10 

miesto: ŠH Dom športu 
góly: Jozef K. 2, Juraj A., Dušan K., Karol Sz.  

asistencie:  Marek R. 2, Jozef K. 
zostava  

Tomáš Sz.  

Karol Sz., Zoltán L., Peter B.  
Juraj A., Dušan K., Marek R., Jozef K.  

(Peter M.)  
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Zostrih zaujímavých momentov zápasu na http://sport.video/futsal 
 
Nedeľný hrací termín, skoro ráno. Výkop pár minút po ôsmej hodine rannej, to nám určite 

závidel nejeden hráč. Ťažko sa pozbierať a nespať. Po dlhej dobe sa nemohol zúčastniť zápasu 
Pajdo, zranený Citrón nás len povzbudzoval na lavičke a dlhodobo zranený Cico možno ešte 
spal. O ďalších zranených či v čase zápasu footgolf hrajúcej dvojice v zálohe nehovoriac. 

Nesklamal však Karol, prišiel podporiť, zabojovať za farby SFF.  
Súper na nás vyrukoval so šikovnými hráčmi so štartami v extralige, zjavne nenechal nič 

na náhodu. Z pôvodného Omnikoru, s ktorým sme zvádzali vyrovnané súboje boli iba traja 
hráči. Aj to boli vekom prijateľní súperi. Keď to zrátam a spriemerujem, „zlepenec“ troch 
mužstiev mal v „C“ mužstve vekový priemer 29 rokov. Nám to na naše šťastie „kazil“ Marek, 

naopak na ihrisku bol jedným z najlepších, nestačilo. Súpera sme vo vekovom priemere 
prevalcovali o jedenásť rokov, zato on nám nadelil jedenástku. Nemyslím čapovaný zlatistý 

mok. 
Úvod zápasu nám vyšiel ako z veľkej knihy. Bál som sa, že prespíme začiatok, prespal 

ho však súper. Ten prišiel bez brankára, ktorého poznáme zo vzájomných zápasov, ukázalo sa 

však v priebehu zápasu, že to asi nebola náhoda. Súper to hral výborne s piatimi hráčmi v poli. 
My sme to nezvládali. Čo sa úvodu týka, prvú šancu mal Marek, jeho strelu však zastavil na 

bránkovej čiare obranca. A už v druhej minúte zápasu sme dali prvý gól. Po Marekovej prihrávke 

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


pomedzi brankárove nohy zakončoval 
Juraj. Od tohto gólu začal pôsobiť v 

jasných vodách našej polovice ihriska 
súper s piatimi hráčmi. Mal šance na 

vyrovnanie, niekoľkokrát zakončil 
nepresne alebo zakročil Tomáš, ktorý bol 
po nočnej zmene ešte v strehu. Neskôr 

na neho doľahla únava, nielen na neho. 
Dovtedy sme celkom obetavo bránili, 

potom sa to akosi celé rozsypalo. 
V piatej minúte zahrával roh Dodo, 

na opačnej strane našiel Duška, ktorý z 

voleja prestrelil brankára a viedli sme o 
dva góly. Akosi vývoj zápasu nešiel podľa 

predpokladov, hlavne keď sme v ôsmej 
minúte zápasu zvýšili naše vedenie na tri 
góly. Marek dôrazne zabojoval pri našom 

bránkovisku, získal loptu, posunul ju 
Dodovi a ten strelou pomedzi nohy 

obrancu a prekvapil aj brankára. To bolo z našej strany na dlhý čas všetko. 
Súper sa do nás zahryzol a my sme nevedeli kde je sever. Tomáš chytal, vyrážal, my 

sme odkopávali. Čo je dôležité, súper začal dávať aj góly. V polovici polčasu dal svoj prvý gól. 
Na ľavej strane dostal súperov hráč zbytočne veľa miesta na zakončenie. Chvíľu na to sme sa 
mohli dostať opäť do trojgólového vedenia. Z prečíslenia, po Dodovej prihrávke, zakončoval 

Duško do prázdnej brány nepresne, trafil iba tyčku. Z dvoch metrov. Smola. Bol v lepšej pozícii 
ako Dodo pred týždňom. 

Súper pozahadzoval veľa šancí, ale veril si. To bol základ. Ďalší z našich mála gólových 
pokusov mal Tomáš po súperovom rohu. Hodil si loptu, vracajúci sa hráč v úlohe brankára loptu 
zachytil tesne pred bránou. A to bola bodka za našimi nádejami. V posledných troch minútach 

prvého polčasu dokázal súper otočiť skóre zápasu. 
Najprv si potiahol loptu a vystrelil popri Duškovi hráč súpera, ktorý pôsobil na ihrisku 

ako piaty. Vyrovnávajúci gól strelil poľahky, po prihrávke do bránkoviska na nikým nebráneného 
hráča. Krásne prečíslenie, zaspali sme. Ešte sme po vyrovnaní mali šancu viesť. Marek 
vybojoval loptu, našiel Doda, ten dal síce jasle brankárovi, ale tesne minul bránu. Nedáš - 

dostaneš platilo opäť. Pri našej rozbiehajúcej sa akcii si zobrali dvaja hráči súpera Mareka do 
„prešu“, stratil loptu a hneď protiútok dvaja na samého Peceho, a prehrávali sme. 

 O druhom polčase by som asi nemal veľa písať. Rozsypali sme sa ako domček z karát. 
Na ihrisku dominovalo iba jedno mužstvo. My sme to neboli. Súper nás zovrel na našej polovici, 
mohli sme sa snažiť hrať akurát tak na brejky. Ale ani to nám priveľmi nešlo. V štvrtej minúte 

z uhla presne zakončoval súperov útočník. 
Bol to piaty gól v našej sieti. Ďalšie tri 

minúty padli ďalšie dva góly v krátkom 
slede. Najprv strieľaná prihrávka na 
vzdialenú tyč skončila v sieti. Potom 

Duškovi zobral súper loptu pred ich 
bránkoviskom a z protiútoku sme po strele 

k Tomášovej ľavej tyči dostali siedmy gól. 
Po ňom si zobral kľúče od šatne Duško a 
odišiel. K tomuto sa tu vyjadrovať 

nebudem. 
Pár minút bol od gólov kľud. Až 

sedem minút pred koncom zápasu sa nám 
podarilo znížiť. Zahrali sme to po 
vonkajšku, Lipiho center na Doda do 

bránkoviska ešte súper zachytil, ale Dodo 
zabojoval a doklepol to do brány. Asi sme 



tým pichli do osieho hniezda, ako Karol skonštatoval, lebo v priebehu troch minút sme dostali 
štyri góly !!! 

Marek mal síce ešte na nohách náš piaty gól, reflexívne však na bránkovej čiare 
zasahoval brankár. Snažili sme sa stiahnuť náskok, aj s Tomášom na súperovej polovici, ale v 

tomto sme oproti súperovi trochu inde. Nepodarilo sa nám trafiť ani prázdnu súperovu bránu 
zakončením cez celé ihrisko. Tri zo spomínaných štyroch gólov sme dostali do prázdnej brány. 
Po pekných prečísleniach, keď nám okrem síl chýbala aj chuť hrať. Jedenásť gólov bolo skutočne 

dosť na to, ako dobre sme zápas začali. Malým balzamom na dušu bol náš piaty gól. Po zlej 
rozohrávke súpera v strede ihriska získal loptu Karol a z poliacej čiary ju poslal do prázdnej 

brány. V posledných sekundách zápasu. 
No nič sa nedeje, hlavu máme stále hore, sa nemusíme báť. Vydržíme všetko to čo príde, 

keď budeme spolu ..... Takéto zápasy nás nemôžu rozhádzať, teda väčšinu určite. Vieme o čo 

ide, vidíme rozdiely, vieme na čo máme, ale bavíme sa. Ani dvojzápas so „zlepencom“ troch 
mužstiev, keď každé z nich pôsobí v inej lige nás nezlomí. Po vzájomných dvoch zápasoch nula 

bodov a skóre 7:21, nevadí. Pred rokom to bolo vyrovnané na zápasy, podobne aj predtým. 
Súper neporušil pravidlá a tie treba akceptovať. 
 

ostatné výsledky 24. kola:  

FPV 23 - TJ Juhcelpub Kojoti 3:3   
FC Rusovce - Semic Bratislava "B" 1:6 

FK Inter Bratislava - FC CFFCFC 3:3  
Predators "B" - Dobraklima.sk 1:2 

ŠK Slovan Bratislava "C" - AC Bells 5:0  
Racing Club "A" - TV COM Hurricanes 2:2 

Akademik '96 "A" - Budweiser 3:5   

AFC Horden - PKE-M Bratislava "B" 2:3 
Rehab Klinik Baraberi "B" - FCK Minimax Bratislava "B" 4:2 

 
 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   

• 11.4.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning  
v športovej hale učilišťa vo Vlčom hrdle 

• 14.4.2019 (nedeľa) o 14:50 zápas šiesteho kola 
nadstavbovej časti proti ŠK Slovan Bratislava "C" v ŠH FTVŠ 

• 18.4.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v 

športovej hale učilišťa vo Vlčom hrdle 
• Veľkonočná prestávka 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

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

 
TRÉNINGY:  

 



STAV na účte:                      1 736,54 €   (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: 11.4.2019 
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