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SF Festglas - ŠK Karpatská 6:2 (2:2) 
 
dátum: 29.9.2019 
čas: 16:00 

miesto: ŠH Dom športu 
góly: Marek R. 3, Dušan K., Jozef K., Juraj A. 

asistencie: Branislav P., Adrián B., Peter M., Miloš C., Jozef K., Dušan K. 
 
 zostava   

Peter M. 
Miloš C., Marek R., Branislav P., Peter B. 

Juraj A., Jozef K., Adrián B., Dušan K. 
 (Pavel B.)  

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

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

Tretí zápas, tretí hráč v bráne. Po Tomášovi a Máriovi, ktorí sú naše poklady v bráne, si 
brankárske rukavice natiahol náš kapitán, ktorý je podľa mňa aktuálne najstarším hráčom prvej 
bratislavskej ligy, čo je úctyhodné. Bojovník. Na ihrisku bolo vidieť u niektorých z nás generačný 

rozdiel so súperom. Spomínam si na naše začiatky s futsalom na Prokofievovej keď sme nemali 
ani dvadsať a hrali proti Palme, či ďalším mužstvám zložených z hráčov vo veku našich rodičov. 

Na jednej strane mladosť, dravosť, na druhej skúsenosť. Už sme sa poniektorí z nás dostali 
dávno na druhú stranu. 

Začiatok zápasu proti mládencom z Karpatskej nám lepšie vyjsť nemohol. Pár sekúnd po 

úvodnom výkope sme viedli. Loptu sme si poposúvali, Pajdo pekne našiel na ľavej strane Duška, 
ktorý mal priestor, loptu si potiahol a predviedol svoju povestnú ľavačku, napálil to k vzdialenej 

žrdi. Brankár si na loptu nesiahol. 
Mladí hráči súpera sa pomaly preberali, v krátkom čase mohli vyrovnať, netrafili však 

odkrytú bránu. Najviac nám robila problémy rýchla a šikovná bratská dvojica a syn známeho 

rozhodcu Igora, svojou postavou mal navrch pri mnohých súbojoch. Hra sa prelievala z jednej 
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strany na druhú, ešte v prvej 
minúte sa predviedol Marek, 

zakončil však tesne vedľa 
brány súpera. 

Naopak, v našej bráne 
musel pri rohu zasahovať 
Citrón. Následne sme založili 

akciu, kde Marek vysunul 
Pajda na ľavej strane, ten 

posunul Aďovi na stred pred 
bránkovisko a ten 
osamotenému Dodovi na pravú 

stranu. A Dodo sa nemýlil, 
zvýšil naše vedenie na 

dvojgólové. Prebiehala piata 
minúta. Išla nám karta. 
Postupne mali dobré šance 

Juraj, Marek, Dodo a ďalší. 
Súperovho brankára sme 

proste rozchytali, privádzal nás 
miestami do zúfalstva. 

Mali sme prevahu, búšili 
do súpera až prišla chyba. Aut blízko bránkovej čiary súpera zahrával Duško, posunul loptu 
Cicovi na strelu, ten nezakončil, lopta mu odskočila, získal ju súperov brankár a vyhodil na 

nabiehajúceho útočníka, ktorý mal priestor na našej polovici, proti nemu iba Pece. Ten ho 
nepodržal, nefauloval a nechal zakončiť zo strednej vzdialenosti. Lopta žiaľ skončila v našej 

sieti. Podobne ako Duškov úvodný gól, k vzdialenej tyči. 
My sme však pokračovali v zahadzovaní šancí. Teda nielen v nepresnom zakončení, ale 

hlavne sme nedokázali nájsť recept na prekonanie súperovho brankára. Aďo pekne získal loptu 

na polovici ihriska, potiahol a pálil tesne vedľa, to si zaslúžilo gólovú pečať. Ale podobne bol na 
tom aj súper, nedarilo sa mu presnejšie zakončiť. V samotnom závere sme však pochybili, ušiel 

nám najnebezpečnejší hráč. Konkrétne na neho nestíhal Pece a ani Cico ho už nezastavil a tak 
musel zasiahnuť pri vybehnutí z brány Citrón a takticky fauloval, za čo si vyslúžil trest v podobe 
žltej karty. A z priameho kopu prišiel trest. Súper rozohral, prihral na stred na strelu, Aďo už 

nestihol dobehnúť a tak súperov obranca zakončil. Iba do hornej žrde, lopta sa však odrazil a 
od Citrónovej pravej päty putovala pomaly do našej brány. Bolo vyrovnané, pár sekúnd pred 

koncom prvého polčasu. 
Druhý polčas sme začali opäť ofenzívne, Marek si posúval loptu, prešiel stredom ihriska, 

prihral Duškovi, ale na jeho narazenie lopty naspäť bol v bránkovisku súpera prikrátky. Aj na 

ďalšiu Marekovu strelu, či Pajdove alebo Dodove zakončenie vytiahol súperov brankár čarovné 
reflexívne zákroky, my sme však stále verili, že gól ešte dáme. A prišiel. V štvrtej minúte, keď 

Marek ešte na ihrisku zahral rohový kop, posunul Citrónovi, ktorý sa vysunul na polovicu ihriska. 
Ten mu loptu vrátil, Marek si zatancoval nohami okolo lopty, hodil si a zakončil presne, opäť k 
vzdialenej žrdi. 

O tri minúty sme opäť viedli o dva góly. Cico pekne na pravej strane vysunul Juraja, ten 
si hodil loptu do stredu ihriska a pekne zakončil pomedzi nohy brániaceho hráča a brankár už 

nestihol zareagovať na loptu. Spálili sme aj ďalšie tutovky, protiútok troch na jedného sme 
nezakončili gólom, ale len zakončením do brankára, ktorý skvele vybehol. Na druhej strane 
podobne dobre vybehol Citrón a zmaril prečíslenie dvoch na jedného.  

Tých šancí sme mali oveľa viac na svojich teniskách my. Svoje by vedel povedať Dodo, 
trikrát zakončil do brankára. Následne mohol dať gól Aďo, prihral na ľavú stranu Cicovi a ten 

zakončil len do bočnej siete brány. Do konca zápasu ostávalo asi šesť minút, súper zvýšil 
obrátky a snažil sa o skorigovanie výsledku.  

Kontaktný gól aj mohol dať, dve minúty pred koncom. Duško úplne zbytočne chcel dať 

„jasle“ súperovmu hráčovi na polovici ihriska, nepodarilo sa. Následné prečíslenie troch na 
jedného našťastie skončilo len tesne vedľa brány. A potom to prišlo. Súper musel riskovať, my 

sme ho uzemnili, predovšetkým vďaka Marekovi. Minútu pred koncom sme šli traja na dvoch a 



po peknej výmene lôpt cez Duška, 
a Doda, ktorý ju posunul Marekovi 

skončila v sieti. Marek vymietol ľavý 
horný roh brány. A to nebolo 

všetko, v samotnom závere prihral 
Citrón cez celé ihrisko na Duška, 
ten to zobral na seba, posunul si 

loptu a vystreli. Mohol prihrať 
voľnému Dodovi na druhej starne 

bránkoviska, ale rozhodol sa ako sa 
rozhodol. Lopta odrazená od 
vybiehajúceho brankára sa dostala 

k Marekovi a ten ju nekompromisne 
poslal do súperovej brány. 

Zaujímavý zápas. Mohli sme 
ho vyhrať skôr, teda rozhodnúť o 
víťazovi. Pár zaváhaní a súper sa 

dostal k slovu a vyrovnal. Na konci 
mohol streliť kontaktný gól, nedal. 

A my sme pridali v samotnom 
závere dva. Víťazstvo teší, body 

tiež. Ideme ďalej.... 
 
 

 
ostatné výsledky 3. kola:  
Akademik '96 "A" - Hurricanes  
FCK Minimax Bratislava "B" - AC Bells 8:4 
FPV 23 - Predators "B" 1:2 

Praetors mEleven "B" - Wild Boys 02 "B" 1:5 
Čekan Mekenroff 1897 "B" - AFC Horden 1:2 

FOFO Bratislava 1984 "B" - PKE-M Imooptik "B" 2:1 
TJ Juhcelpub Kojoti - Dobraklima.sk 4:3 
Racing Club "A" - 1.FC Pressburg "A" 2:5 

 
 
 

 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   

• 3.10.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 

tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom hrdle 
• 5.9.2019 (sobota) o 12:00 výkop zápasu 

štvrtého kola proti "A" mužstvu Akademiku '96 v ŠH 
FTVŠ 

• 10.10.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 
tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom hrdle 

• 12.10.2019 (sobota) o 14:00 výkop zápasu 
piateho kola proti TJ Juhcelpub Kojoti v ŠH Domu športu 

 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

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

 
 
 
 
  



STAV na účte:                      2 253,48 €  

STAV príručnej pokladne:      781,07 €    

 
  z 2% sme v roku 2019 získali 1.916 € 

 

 
 pohyby na účte za posledné obdobie: 

 

 

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: 2.10.2019 

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

