
priebeh zápasu 
4' 0:1 

10' 0:2 
11' 0:3 

15' 0:4 
22' 0:5 

26' 0:6 

28' 1:6 
29' 2:6 

31' 2:7 
35' 3:7 

38' 4:7 

40' 5:7 

5. kolo 2019/20 
 

 
 

TJ Juhcelpub Kojoti - SF Festglas 5:7 (0:4) 
 

dátum: 12.10.2019 
čas: 14:00 

miesto: ŠH FTVŠ 
góly: Adrián B. 3, Juraj A. 2, Jozef K. 2 

asistencie: Branislav P. 3, Jozef K., Miloš C., Adrián B. 
 
 zostava  

Karol Sz. 
Miloš C., Branislav P., Peter B., Pavel B. 

Jozef K., Adrián B.,Juraj A. 
(Tibor L.) 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
  

 
 

 

Zostrih zaujímavých momentov zápasu na http://sport.video/futsal 
 
Bol to opäť zápas, pred ktorým sme museli riešiť brankársku otázku. Do brány sa postavil 

premiérovo v tomto ročníku Karol. A zachytal veľmi dobre. Teda až na záver, v ktorom nás 

súper zaskočil a podľa nášho gólmana v tom majú prsty aj šmykľavé rukavice. Z avizovanej 
zostavy na poslednú chvíľu vypadol Duško, našťastie prišiel Palo aj s vecami. Tibor zobral miesto 

tenisiek a dresu manželku Zuzku a zápas iba sledoval z tribúny. Okrem nich sme mali bohaté 
zastúpenie detí na tribúne. Maxo zaujal svojim záujmom o natáčanie videa a v mnohých 
momentoch je počuť jeho hlas v rozhovore s kameramanom. 

So súperom sme sa stretli po druhý raz v histórii. Naše prvé vzájomné stretnutie skončilo 
minulú sezónu remízou 1:1 a k druhému sme sa už nedostali, nakoľko naše cesty sa rozišli. My 

sme hrali odvetnú časť v hornej polovici, súper v dolnej. Uvidíme ako to bude tento rok. 
Úvod zápasu patril nám. Najprv Pajdo nastrelil tyčku súperovej brány po Aďovej 

prihrávke. V štvrtej minúte sme sa už z gólu tešili, keď si táto nová rodinná dvojica v SFF úlohu 

vymenila. Pajdo na polovici ihriska pekne našiel Aďa a ten z pravej strany prestrelil súperovho 
brankára prvýkrát. Potom nás ohrozil súper, Karol však výborne na dvakrát odvrátil loptu na 

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/tj-juhcelpub-kojoti-vs-sf-festglas-904028701
https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/tj-juhcelpub-kojoti-vs-sf-festglas-904028701
https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/tj-juhcelpub-kojoti-vs-sf-festglas-904028701
https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/tj-juhcelpub-kojoti-vs-sf-festglas-904028701


roh. Ten druhý zásah bol ako 
odhodenie horúceho zemiaka, či 

obrátenie palacinky na panvici . Ale 
bolo to efektívne. V piatej minúte sa 

vyznamenal súperov brankár, keď 
tiež na dva razy vychytal 
samostatný Dodov nájazd. Hrali sme 

na troch útočníkov, tým tretím bol 
Juraj, ktorý v krátkom slede za 

sebou dvakrát mieril tesne vedľa 
konštrukcie.  

Stále to bolo iba o jeden gól. 

Asi v ôsmej minúte mohol súper 
vyrovnať, proti bol však hlavne 

Karol, ktorý loptu vykopol z 
bránkovej čiary. Asi v polovici 
prvého polčasu sme zahrávali 

priamy kop, skoro zo stredu ihriska. 
Konkrétne Dodo, ktorý rozohral na 

Pajda na pravú stranu a jeho 
strieľaný center z bránkovej čiary zasunul do brány Aďo. O pár sekúnd neskôr strieľa Aďo svoj 

prvý hetrik za SFF (dokonca „čistý“). Predchádzalo mu krásne Cicove vysunutie Dodom na 
polovici ihriska, medzi dvoch brániacich hráčov. Cico z ľavej strany poslal loptu na pravú, to už 
brankár vybiehal na neho a tak na ľavej už mal Aďo trochu zľahčenú situáciu. Ale dal, zvýšil na 

3:0. 
Na túto situáciu reagujú Kojoti zvýšenou snahou o vrátenie sa do zápasu. Ich najväčším 

krotiteľom sa ukázal Karol. Najprv prudkú strelu vyráža lakťom na roh a potom úspešne diriguje 
svojich hráčov v poli v začínajúcom sa zápase piatich Kojotov proti našim štyrom hráčom v poli. 
V neposlednom rade využíval svoje bohaté hráčske skúsenosti, čítal hru a rozvíjal naše 

protiútoky. A postaral sa aj o štvrtý gól rozohrávkou. 
Päť minút pred prestávkou dostávame opäť výhodu priameho kopu. Tentoraz už Karol na 

súperovej polovici si vymenil loptu s Pajdom, ktorý nakoniec zakončil. Strelu súperov brankár 
nezachytil a číhajúci Dodo doráža, strieľa náš štvrtý gól v zápase. Po Aďovej chybe vpredu, keď 
stratil sme mohli pykať, ale na zakončenie prečíslenia súpera výborne reaguej opäť Karol v 

bráne. V samotnom závere polčasu sme mohli zvýšiť. Ideálna šanca, prečíslenie, Aďo dáva 
Cicovi pred prázdnu bránu a ten triafa iba tyč. V zostrihu počuť Maxovu reakciu pri kamere: „... 

tyčku dali ty kokso, ako môžu dať tyčku ?“. Áno, dá sa. Ešteže to nevidela futbalistka Ema, 
Cicova dcéra, ktorá asi v tej chvíli zápas nesledovala. 

Do druhé polčasu sme nastúpili s pekným náskokom, ktorý mohol zvýšiť Dodo. Po dlhom 

pase, keď sa ocitol sám pred bránkoviskom, ale nemal čas na spracovanie lopty. Ďalší pekný 
pas bol adresovaný na ľavú stranu Jurajovi, ktorý zakončil presne, na 5:0. V úvode sme mali 

celkom slušný tlak, ktorý sme pretavili do tutoviek. Asi minútu na to Dodovi pokazil radosť 
súperov obranca, ktorý neviem či sa šmykol, či šiel zo zábavy spraviť drep, ale loptu zasadol 
na bránkovej čiare. Dodo loptu zasekol, obranca prebehol, už prekonal aj brankára, ale na 

bránkovej čiare lopta zastala. Ďalšiu spálil, keď pri súperovej hre piatich v poli vystihol 
brankárovu prihrávku na polovici ihriska a miesto toho, aby si ešte loptu potiahol, poslal ju na 

prázdnu súperovu bránu. Trafil však iba tyč. V šiestej minúte druhého polčasu sa nakoniec 
šiesty gól podarilo dať, úspešným strelcom bol Juraj po prečíslení a Aďovej finálnej prihrávke. 

Po tomto góle nastal menší zvrat. Úplne sme vypustili z koncentrácie, kopili chyby v 

rozohrávke. Tých bolo viac po prvom inkasovanom góle. Pri hre piatich sme pôsobili pasívne a 
z ľavej strany jedna zo striel skončila v našej sieti. O minútu Pajdo zahral z hĺbky našej polovici 

aut na Doda, v strede ihriska. Loptu získal súper, posunul voľnému hráčovi pred bránkoviskom 
a ten prekonáva Karola po druhý raz v zápase. Súper skúšal, snažil s skorigovať výsledok, my 
sme naťahovali čas hrou s Karolom na súperovej polovici. Nekonečnými prihrávkami medzi ním 

a posledným hráčom, väčšinou Pajdom. Nakoniec ani súper už nebol neomylný. Deväť minút 
pred koncom zápasu nezahral najšťastnejšie aut na polovici ihriska, adresovaný brankárovi. 



Dodo loptu vystihol, tentoraz si ju 
potiahol až k bránkovisku a do prázdnej 

brány strieľa náš siedmy gól v zápase. 
Nakoniec sa ukázalo, že aj posledný. 

Tri minúty na to ďalšia naša 
tutovka, Juraj cez dve tretiny ihriska 
posiela loptu na prázdnu bránu. Opäť 

súperovi pomohla žrď. V poslednej 
päťminútovke strieľali góly už iba hráči 

súpera. Teda až na ten posledný. Päť 
hráčov súpera, tým piatym bol ich 
brankár, ktorý tiež vedel nebezpečne 

vystreliť. Jeden strieľaný center do 
bránkoviska skončil v našej sieti. My sme 

mohli odpovedať, ale našou odpoveďou 
z prečíslenia bola len strela vedľa brány. 
Naťahovali sme čas, skončilo to gólom v 

našej sieti. Podľa môjho názoru to bol 
faul na Juraja na polovici ihriska, 

bránenie v hre. Ale Igor nechal hru 
plynúť ďalej. My sme nezareagovali a tak lopta skončila strelou z polovice ihriska v našej 

prázdnej bráne. Už to bolo iba o tri góly. Ten posledný gól v našej sieti, to bola lopta, ktorá 
smerovala do ľavého horného rohu z Pajdovej tenisky. Súperov hráč v sklze chcel posunúť loptu 
spoluhráčovi, trafil len Pajda a ten prekvapil Karola v protipohybe. 

Po získanom náskoku sme si asi naivne mysleli, že to bude pohodový zápas. Zbytočne 
sme si ho v závere skomplikovali a výsledok už nie je taký jednoznačný. Zahodili sme príliš veľa 

šancí, čo môže byť pri silnejších súperov trestuhodné. Ale nevadí, treba sa tešiť z toho čo 
aktuálne máme. Nielen z postavenia v tabuľke, ale aj individuálnych štatistík. I keď 
najdôležitejší je tím. 

 
 

ostatné výsledky 5. kola:  
Akademik '96 "A" - ŠK Karpatská 2:6 
FOFO Bratislava 1984 "B" - Dobraklima.sk 2:2 

FPV 23 - PKE-M Imooptik "B" 
AFC Horden - 1.FC Pressburg "A" 

FCK Minimax Bratislava "B" - Wild Boys 02 "B" 1:4 
Racing Club "A" - AC Bells 9:6 
Čekan Mekenroff 1897 "B" - Predators "B" 3:1 

Praetors mEleven "B" - Hurricanes 2:4 

 

 
 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   

• 17.10.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 

tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom hrdle 
• 20.10.2019 (nedeľa) o 12:20 výkop zápasu 

šiesteho kola proti "B" nužstvu Praetors mEleven v 
ŠH FTVŠ 

• 24.10.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 
tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom hrdle 

• 26.10.2019 (sobota) o 11:30 výkop zápasu 
siedmeho kola proti FOFO Bratislava 1984 "B" v ŠH FTVŠ 

 
 

 



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

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

 

 
 
 

 



  

STAV na účte:                      2 953,48 €  

STAV príručnej pokladne:         -2,93 €    

 

 
 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: 17.10.2019 

http://sffestglas.sk/TB2019.pdf
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