
priebeh zápasu 
18' 1:0 

25' 1:1 

28' 1:2 
30' 2:2 

32' 3:2 
33' 4:2 

34' 4:3 

40' 5:3 

 6. kolo 2019/20  
 
 
 

SF Festglas - Praetors mEleven "B" 5:3 (1:0) 
 

dátum: 20.10.2019 
čas: 12:20 

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

asistencie: Juraj A., Marek R. 
žltá karta: Marek R. 
 

 zostava  
Tomáš Sz. 

Miloš C., Branislav P., Peter B., Marek R. 
Jozef K., Adrián B., Juraj A., Dušan K. 

(Karol Sz.) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

Zostrih zaujímavých momentov zápasu na http://sport.video/futsal 
 
V nedeľu sme narazili na húževnatého súpera, ktorý si už dlhšie hľadá vlastný názov, s 

ktorým by bol spokojný. Prešiel od Arsenalu, cez FC CFFCFC až k tohtoročnému Praetorsu 
mEleven. Ale aspoň sa takto dozvie človek niečo o firme, na ktorú by určite v bežnom živote 

nenarazila väčšina z nás. Len doplním, že náš súper sa rozlúčil s názvom FC CFFCFC v minulom 
ročníku, v poslednom kole práve s nami. Vtedy sme ťahali za kratší koniec a prehrali 4:6. Ale v 
základnej časti sme vyhrali 6:3 a asi aj preto sme skončili v tabuľke o dve priečky vyššie. 

Súper však mal podľa môjho uhľa pohľadu očami, ktoré už kde-čo videli, trochu omladení 
káder. My sme však hneď v úvode ukázali, že vek nie je náš hendikep. Mali sme k dispozíciu 

dvoch našich benjamínov, ktorých sme umne dopĺňali. Aďo, jeden z nich, vysunul svojho uja 
Pajda hneď v prvých sekundách zápasu, šancu však zmaril na hranici bránkoviska súperov 
brankár. O pár sekúnd na to opäť Pajdo strieľal tesne nad. Pajdo je proste vo forme. Ide mu to 

aj v L40 a v nedeľu na ihrisku bojoval ako lev. Aj keď po niektorých súbojoch telo na telo skončil 

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/sf-festglas-vs-praetors-meleven-b-904029603
https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/sf-festglas-vs-praetors-meleven-b-904029603
https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/sf-festglas-vs-praetors-meleven-b-904029603
https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/sf-festglas-vs-praetors-meleven-b-904029603


na zemi, otriasol sa a bojoval ďalej. Aj 
za nášho kapitána Citróna, ktorý 

musel ostať v práci a podielať sa na 
odstávke petrochemickej časti našej 

nemenovanej (jedinej) rafinérie. 
Druhý benjamín, klenot nášho 

mužstva, nenechal na seba dlho 

čakať. V štvrtej minúte predviedol 
slalom ako Petra Vlhová na zjazdovke, 

jeho zakončenie v závere 
individuálnej akcie šlo tesne nad 
bránu. Jedna z najkrajších akcií 

zápasu prišla minútu na to. Marek 
pekne vysunul Duška, ten sa 

neulakomil, prihral na ľavú stranu 
Dodovi, ten mu ju vrátil pred 
bránkovisko a jeho strelu v obrannom 

zákroku na bránkovej čiare zblokoval 
obranca súpera. 

Po prvej päťminútovke, keď sa 
súper na ihrisku len aklimatizoval, pocítila jeho silu naša obrana a s ňou aj Tomáš v bráne. Po 

dvoch šanciach súpera sme mali opäť tutovku na strelenie gólu. Náš roh zahral Juraj na Mareka 
a ten z prvej strieľa na bránu. Strelu brankár vyráža k opačnej tyči a obranca odkopáva do 
autu. Následne Duška vysúva Cico, strela končí opäť tesne vedľa brány súpera. Mohlo sa 

potvrdiť staré známe nedáš, dostaneš, nepotvrdilo sa. Duško stratil loptu skoro na polovici pri 
rozohrávke ako posledný, súper v nájazde sám na brankára tesne minul bránu. V polovici 

polčasu nás súper pritlačil, Tomáš musel vytiahnuť dva skvelé zákroky. Vykúpil nás nakoniec 
Marek, ktorý sa chopil dirigentskej paličky. Najprv si sám vypracoval šancu, nie a nie trafiť do 
čierneho. Potom si prizval k spolupráci Aďa, ani to nepomohlo, lopta opať tesne minula bránu 

súpera. 
Nakoniec to tam padlo, na našu radosť. Zlomili sme to. Priamy kop zahrával Marek, 

prihral Jurajovi na pravú stranu a jeho strieľaný center do bránkoviska špičkou svojej tenisky 
vo vzduchu usmernil do súperovej brány Aďo. Vďaka za takých hráčov. Jednogólový náskok 
sme si poľahky presunuli z jednej striedačky na druhú. Už pred zápasom Dodo poznamenal, že 

na vzdialenejšej strane haly (od vchodu) sme už veľmi dlho zápas nezačínali. Možno aj preto 
mal tento zápas iný nádych. 

V úvode druhého polčasu dal o sebe vedieť opäť Marek. Súper ho celkom dobre bránil, 
nemal to vôbec ľahké v súbojoch. Ale aj s nami, niekedy. Nehrali sme najlepšie, postupom času 
možno doľahla aj únava a menej sme sa hýbali. Po jeho akcii bol Marek faulovaný. Priamy kop 

sám rozohral, na Duška, na ľavú stranu. Jeho strelu vyrazil brankár nohou na roh. Roh rozohral 
opäť Marek, opäť na Duška a lopta naozaj opäť letela tesne nad bránu. 

V piatej minúte druhého polčasu sme poskytli súperovi možnosť zahrať priamy kop. A to 
sme robiť nemali alebo sme sa mali inak postaviť. Tomáš chcel iba jedného hráča do múru. 
Strely na bránu sa len jemne končekmi rukavíc dotkol a lopta sa už iba ošuchla o Juraja pri tyči 

a skončila v našej bráne. A bolo vyrovnané. 
A keby len to. Nejako sme to v tejto fáze nezvládli, hrali laxne, bez dôrazu. Aj to bol 

dôvod, prečo dokázal hráč súpera, ktorý sa pošmykol a spadol, nahrať ešte svojmu spoluhráčovi 
pri ľavej autovej čiare. Boli sme úplne rozháraní. Ten našiel úplne voľného spoluhráča na 
opačnej strane. Ten zakončil, Tomáš jeho strelu ešte vyrazil pred seba, ale na následnú dorážku 

už bol prikrátky. Prebiehala ôsma minúta druhého polčasu a súper otočil skóre zápasu vo svoj 
prospech. Už sme to boli my, kto musel búšiť do súpera. A niekedy som mal pocit, že si to 

niekedy zobrali na svoje plecia niektorí sami a nešli sme do toho ako tím. 
Našťastie sme mali Mareka. Dlho sme neprehrávali. Dve minúty od tohto, z našej strany 

zbytočného, gólu pekne zakončil akciu a jeho strelu vyrazil obranca pred seba a Duško stál 

našťastie blízko. Loptu trafil vo vzduchu tak, ako sme si všetci priali. Do konca zápasu ostávalo 
ťažkých desať minút. Boj o body. 



V tomto boji rozhodca udelil 
dve žlté karty, každú na jednej 

strane. Súper hral dosť tvrdo v súboji 
na Mareka, ten si to nenechal a 

vypustil pár slov, výčitiek a otázok. 
Mal som dojem, že ho chce súper 
vyprovokovať k nevhodnej reakcii. 

Udržal si však nervy na uzde. O to 
viac ho to potom asi naštvalo, hnal 

nás viacej dopredu. Jeho ďalšiu šancu 
súperov brankár vyrazil nohou na 
ďalší roh, aby sme sa osem minút 

pred koncom tešili po tretí raz. Juraj 
zahral aut na Doda, ten posunul 

Marekovi a smeroval k bránkovisku. 
Marek vystrelil a brankárom vyrazenú 
loptu Dodo doklepol do brány. 

Paráda. Tentoraz sme otočil zápas 
my. Potom už súper zapol na vyššie 

obrátky, aj s väčším počtom hráčov. 
Ich brankár sa zapájal do hry aj na 

našej polovici. Súper mal šance na vyrovnanie, hralo sa na oboch stranách dopredu. Potom 
však úspešne zabojoval o loptu Juraj na našej polovici, potiahol si ju a individuálnu akciu 
zakončil presnou strelou k vzdialenej tyčke. Viedli sme už o dva góly.  

Radosť nám zobral súper, teda v podstate nešťastný teč. Súper zahrával aut na našej 
polovici a strieľanému centru do nášho bránkoviska Marek hlavou zmenil trajektóriu až tak, že 

ostal aj Tomáš prekvapený. V protipohybe už nestačil reagovať na loptu k bližšej žrdi. Boli to 
divoké dve minúty. Od žltých kariet až po tri góly v krátkom slede. Ďalších šesť minút zápasu 
sme však mali ešte pred sebou. 

Tie sme ustáli, doslova ustáli na našej polovici, zatlačení. Bránili sme jednogólový náskok 
zubami-nechtami. Na viac sme v tej chvíli nemali, lebo tímová disciplína trochu poľavila 

netaktickými striedaniami, resp. nestriedaniami. Nakoniec sme však zo zápasu vyšli víťazne. V 
poslednej minúte sme súperovu snahu o vyrovnanie schladili. Pri ich hre piatich na našej 
polovici jedno zo zakončení akcie zachytil Juraj a poslal chladný pozdrav do opustenej súperovej 

brány. Vydreté tri body máme vo vrecku a môžeme si do ďalšieho zápasu popiskovať pred 
štvrtkovým tréningom, i po ňom. V sobotu nás čaká skúška ohňom, FOFO. A už teraz vieme, 

že nebudeme v plnej sile. 
 
 

ostatné výsledky 6. kola:  
Akademik '96 "A" - TJ Juhcelpub Kojoti 1:3 

AC Bells - Čekan Mekenroff 1897 "B" 4:4 
ŠK Karpatská - 1.FC Pressburg "A" 3:1 
Wild Boys 02 "B" - FPV 23 

Dobraklima.sk - FCK Minimax Bratislava "B" 4:7 
Hurricanes - FOFO Bratislava 1984 "B" 4:7 

PKE-M Imooptik "B" - Racing Club "A" 1:2 
Predators "B" - AFC Horden 1:1 

 

najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   

• 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 

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

• 8.11.2019 (piatok) ráno odchod na "výjazd" do Prahy 



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

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

 
 

https://www.futsalbratislava.sk/1ba
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ZÁPASY:        TRÉNINGY:   

 

 
 
 
 



  

STAV na účte:                      2 953,48 €  

STAV príručnej pokladne:         1,07 €    

 

 
 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: 24.10.2019 

http://sffestglas.sk/TB2019.pdf
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