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   Čekan Mekenroff 1897 "B" - SF Festglas 3:5 (0:3) 
 

dátum: 30.11.2019  
čas: 13:10  

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

asistencie: Adrián B. 3, Miloš C., Dušan K. 
červené karty: Tomáš Sz., Dušan K. 
 

 zostava  
Tomáš Sz. 

Karol Sz. Miloš C., Branislav P. 
Juraj A., Dušan K., Jozef K., Adrián B. 

(Marek R.) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

Zostrih zaujímavých momentov zápasu na http://sport.video/futsal 
 
Na zápasovú účasť sme sa nemohli sťažovať, aj keď to bolo veselšie vďaka Karolovi, ktorý 

prišiel odhodlaný pomôcť mužstvu. Počas týždňa bol náš bývalý hráč Fero zaregistrovaný v 
novom systéme, ale s Máriom šli na víkendovú pánsku jazdu, bratia ostali na firemnom turnaji, 

Tibora bolela päta, Alex ten si dôsledne vyberá súpera, proti ktorému chce nastúpiť na prvý 
zápas v sezóne. A tak sme mohli byť radi, že nás prišlo až osem. Hlavne vďaka posledným 
piatim minútam zápasu. 

Prvú vážnejšiu šancu v zápase mal Duško, keď vystihol prihrávku pri rozohrávke súpera 
na jeho polovici. Lopta ho však pri spracovaní prekvapila a tak jeho zakončenie už bolo z väčšej 

diaľky a jeho strelu brankár vyrazil na roh. O chvíľu neskôr mohol udrieť súper, ale Tomáš v 
páde zázračne loptu nohou usmernil mimo bránu. V šiestej minúte páli tesne vedľa brány Dodo, 
aby o dve minúty na to sme po prvý raz rozvlnili sieť súperovej brány. Aďo potiahol po pravej 

strane, našiel presne Duška a ten z prvej k ľavej tyči ako prvý v zápase skóroval. 

priebeh zápasu 
8' 0:1 

12' 0:2 
16' 0:3 
27' 1:3 

29' 1:4 
32' 2:4 

38' 2:5 
39' 3:5 
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Súper sa pokúsil o vyrovnanie, 
dvakrát nás rozobral. Dostal sa do 

vyloženej šance, výborne však v oboch 
prípadoch zachytal Tomáš. Výborný 

sklz a práca nohami. Toto boli dôležité 
momenty, lebo v dvanástej minúte sme 
zvýšili náš náskok. Cico bol neodbytný, 

dobiedzal, napádal obrancu súpera pri 
rozohrávke, ten si chcel pomôcť 

narážačkou s brankárom, ale spätnú 
loptu súper už nespracoval, Cico mu ju 
zobral, prihral voľnému Aďovi a ten z 

bránkoviska zasunul loptu pohodlne 
povedľa súperovho brankára.  

Na 3:0 zvýšil Juraj, ktorý akciu 
založil, zobral loptu súperovi na našej 
polovici, prihral Duškovi a ten zakončil. 

Brankár strelu vyrazil do poľa, ale k nej 
sa dostal dobiehajúci Juraj a poslal ju 

tam, kde ju vidíme najradšej. Do polčasu mohol ešte pridať gól Dodo, keď sa pekne uvoľnil pred 
bránkoviskom, ale súperov brankár bol pohotový. 

Do druhého polčasu sme si odniesli pekný trojgólový náskok. V úvode polčasu sme 
ponúkli divákom peknú akciu. Aďo prihral Karolovi, ten si „užil“ svoje husle súperovi, dal 
Duškovi, ale jeho strela skončila v brankárových rukách. V piatej minúte mohol súper znížiť, 

strelu do stredu brány pohodlne kryl Tomáš. O dve minúty mu to však vyšlo. Po akcii, keď sa 
dvaja hráči súpera na polovici ihriska dostali cez Karola, následne aj cez vybiehajúceho Tomáša. 

Nakoniec ostali dvaja proti Cicovi na bránkovej čiare. Súper nezaváhal a poslal loptu po prvýkrát 
v zápase do našej siete. 

Oodzva na seba nedala dlho čakať a po ďalšej našej peknej akcii sme dali gól. Karol sa 

pekne zbavil súperovho hráča, hodil si popri ňom loptu, potiahol, prihral na ľavú stranu Aďovi, 
ten na opačnej strane našiel Doda a ten strieľa do odkrytej brány náš štvrtý gól v zápase. 

Súper sa však nevzdával, my sme mu pomohli k druhému gólu a ako som si tak pozeral 
záznam, tu sa to asi začalo láma. Myslím v hlavách, nie priebeh zápasu. Tomáš nevyhodil 
ideálne loptu na Duška, ten ostal visieť a súper to strelou z našej pravej strany k tyči zakončil, 

presne. Na 2:4. Tomáš si s Duškom trochu vymenili názory. Zatiaľ nič vážne. 
Ale o tri minúty na to rozhodca vylučuje Tomáša, po druhej žltej karte. Prvú najprv dostal 

za prešľap z bránkoviska pri rozohrávke, keď mal ešte loptu v ruke, následne za reklamáciu 
neodpískaného faulu na Doda v strede ihriska. Aj keď bez nadávok, aj tak sa musel porúčať z 
ihriska a do brány šiel Karol. Začalo naše prvé oslabenie po dvoch rokoch. To sme ustáli, 

dokonca v ňom dali gól. Konkrétne Cico. Najprv Duško z našej polovice nádherne vysunul Aďa, 
ten potiahol loptu po ľavej strane a na opačnú stranu presne adresoval prihrávku Cicovi. A ten 

pekne prehodil vybiehajúceho brankára. 
Prebiehala 38. minúta zápasu. V tej istej minúte vracajúci sa Duško zozadu sotil hráča 

súpera, ktorý chcel z hranice bránkoviska zakončiť. Dostal za to spravodlivú žltú kartu, druhú 

si vyslúžil za protesty a bola to druhá červená. Pri jeho odchode z ihriska sa ešte voči rozhodcovi 
zachoval nešportovo, za čo bude určite pykať viac ako dva zápasy. Hneď po jeho vylúčení sme 

si veľa času v oslabení neužili, hneď sme inkasovali tretí gól a mohli sme hrať opäť piati hráči. 
Brankára sme už nemali, ako posledný bol Karol. 

Dvojgólový náskok sme si udržali do konca zápasu. Zvýšiť ho mohol Dodo, keď sa rútil 

sám na brankára súpera cez polovicu ihriska, ale ten jeho zakončenie včasným vybehnutím 
zachytil. Okrem toho Dodo v samotnom závere mohol pridať ďalšie dva góly zo sľubných pozícií, 

nepodarilo sa. Voči súperovej jednej žrdi v posledné dve minúty sme na tom boli o dosť lepšie. 
Nechcem len negatíva k zápasu, keďže máme z neho tri body, mohli by sme byť spokojní. 

Ja osobne nie som. Čo som si prečítal na mobile po zápase o kartách, ktorá som „live“ nemal 

šancu vidieť sa rozpútala diskusia na nemenovanom „messenger-i“, ktorý náš tím využíva na 
komunikáciu. Situácia je veľmi vážna. Nerobil som si nádeje, že vyhráme súťaž fair-play a 

budeme mať nasledujúci ročník polovičné štartovné, čím zväz motivuje mužstvá hrať slušne, 



ale toto bolo na mňa veľa. Aj keď as snažím 
vždy nabádať všetkých hrať čisto a bez 

nadávok na adresu súpera, či rozhodcov. Keby 
sa strhla bitka na ihrisku pochopím, že 

inkasujeme dve červené karty. Ale úplne 
zbytočné tresty, 
vynútené stopky a 

poplatky navyše. 
 

 
 
 

 
 

 
ostatné výsledky 11. kola:  
AFC Horden - Hurricanes 3:2 

AC Bells - PKE-M Imooptik "B" 5:3 
1.FC Pressburg "A" - Dobraklima.sk 9:0 

FOFO Bratislava 1984 "B" - ŠK Karpatská 6:0 
FPV 23 - TJ Juhcelpub Kojoti 2:6 

FCK Minimax Bratislava "B" - Praetors mEleven "B" 1:1 
Predators "B" - Wild Boys 02 "B" 2:11 
Racing Club "A" - Akademik '96 "A" 4:3 

 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   

• 5.12.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej hale učilišťa vo 
Vlčom hrdle 

• 8.12.2019 (nedeľa) o 18:50 výkop zápasu dvanásteho kola proti Hordenu v ŠH 

Domu športu 
• 12.12.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej hale učilišťa vo 

Vlčom hrdle 
• 14.12.2019 (sobota) o 12:20 výkop zápasu 13. kola proti "A" mužstvu 1.FC 

Pressburgv ŠH FTVŠ 
• 14.12.2019 (sobota) popoludní posedenie U paroháčov spojené s valným 

zhromaždením OZ 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STAV na účte:                     2 077,10 €  

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 

 

 

 

(ešte tá hotovosť nie je zaevidovaná v príručnej pokladni) 

 

   Príručná pokladňa 

 

Sálový futbal FestGlas 
  (http://www.sffestglas.sk)  

        IČO 30857546 

            č.ú.: 2628074362/1100 
 

 dátum tlače: 5.12.2019 
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