
priebeh zápasu 
7' 0:1 
19' 1:1 

31' 1:2 
40' 2:2 

 14. kolo 2019/20 
 
 
 

SF Festglas - Predators "B" 2:2 (1:1) 
 

dátum: 19.1.2020 
čas: 11:30  

miesto: ŠH Dom športu  
góly: Juraj A., Jozef K. 

asistencie: Miloš C., Marek R. 
žltá karta: Jozef K., Juraj A. 
 

 zostava  
Tomáš Sz. 

Miloš C., Peter B., Branislav P., Karol Sz. 
Juraj A., Jozef K., Zoltán L. 

(Peter M., Pavel B., Marek R.) 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 

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

 
V nedeľu v predobednom čase sme sa zišli po vyše mesiaci na zápase. Viac ako mesačná 

zápasová pauza asi padla mnohým vhod, vychladli sme, nabrali sily a hlavne zbytočné 

kilogramy, ktoré sa počas vianočných sviatkov nalepili asi nielen na mňa, ako zlatokopka na 
úspešného podnikateľa. Horšie však je, že niektorým našim hráčom disciplinárna komisia po 

predchádzajúcich zápasoch naparila tresty a keď prirátam zranenia, nevyzeralo to najlepšie. 
Našťastie máme širokú základňu a keď je zle, dáme sa dokopy. Na tribúne sme mali široké 
zastúpenie z kádra. Našťastie ešte chalani na tribúne boli v menšine oproti tým na ihrisku. 

Proti nám sa postavili chalani (samozrejme, že oveľa mladší), ktorí majú už 
niekoľkoročné skúsenosti vo vyššej lige, proti ktorým sme zviedli už nejeden zápasový boj. Ak 

som dobre pozeral, tak sme sa stretli po prvýkrát pred siedmymi rokmi. To asi iba začínali. 
Vtedy boli iba na začiatku Gaussovej krivky výkonnosti, my, čo sa týka nedeľného zloženia, 
možno tesne na vrchole. 

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/sf-festglas-vs-predators-b-904034667
https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/sf-festglas-vs-predators-b-904034667
https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/sf-festglas-vs-predators-b-904034667
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Netreba zdôrazňovať, že 
súper bol rýchlejší na lopte, snažili 

sme sa hrať rozumne, nikam sa 
nenaháňať. Nemali sme si prečo 

dokazovať niečo. Pri troche šťastia 
sme mohli zápas vyhrať, keby nám 
z neho trochu viacej chýbal, mohli 

sme prehrať. Nakoniec zápas 
skončil (asi) spravodlivou remízou. 

Hneď v úvode mohol dať gól 
Dodo. Po peknej kombinácii cez Cica 
a Juraja sa dostal do súperovho 

bránkoviska Dodo, už prekonal 
súperovho brankára, ale jeho strelu 

telom poslal obranca na roh. Mali 
sme ďalšie dve šance, nakoniec sme 
inkasovali. Útok súpera sme ustáli, 

ale Pajdo odkopol loptu na nohu 
súpera na svojej polovici, ktorý 

založil ďalšiu akciu. Cez Karola šla 
prihrávka do bránkoviska, kde situáciu pustil Juraj a zbiehajúci hráč súpera dobiehal na 

vzdialenú tyč a poslal ju povedľa Tomáša do našej brány.  
Mali sme vyrovnanie hneď v najbližších minútach, nedarilo sa však. Juraj pálil do 

brankára, Pajdo s bolavou nohou vedľa. Následne súper zahodil sľubnú šancu, keď najprv 

zabojoval Lipi vybojoval loptu, ale keď ju chcel vyviezť, prišil o ňu a súperov hráč šiel sám na 
Tomáša. Ten však umne a úspešne vybehol z bránkoviska a šancu zmaril. Potom mal dve šance 

Dodo, ktorý sa strelecky trápil. V polovici polčasu však zahrával priamy kop, nezakončil priamo, 
prihral Pecemu, jeho strelu z bránkovej čiary vykopol obranca. 

Chvíľu na to súper zahodil tutovku. Prečíslenie troch na dvoch našich hráčov skončilo 

strelou tesne vedľa už prázdnej brány. V závere sme mali pár šancí, hlavne Dodo, ale nešlo mu. 
Aj Maxo na tribúne sa rozčuľoval. V závere sme mohli inkasovať po druhý raz. Lipi mal asi niečo 

s teniskami, opäť zlá rozohrávka v našej obrane a vysunutie hráča súpera. Ten však sám pred 
Tomášom pálil vedľa. Našťastie na opačnej strane to padlo. Minútu pred prestávkou. Cico poslal 
loptu cez polovicu ihriska na Doda, ten prihral nabiehajúcemu Jurajovi medzi dvoch obrancov. 

Juraj mal problémy loptu spracovať, ale nakoniec ju poslal d súperovej brány pomedzi 
brankárove nohy. Konečne sa nám podarilo streliť gól, natrápili sme naň. V posledných 

sekundách naše trápenie podčiarkol Dodo, keď sa pekne zbavil obrancu, ale zakončil iba do 
žrde. 

V druhom polčase už začalo vidieť, že prestávame stíhať držať krok so súperom. Radšej 

sme sa stiahli a hrali zodpovedne zozadu, kde na konci bol spoľahlivo chytajúci Tomáš. Musel 
kryť pár striel, našťastie zo stredných vzdialeností. My sme pohrozili až niekedy v piatej minúte, 

Dodov nájazd na brankára skončil tesne vedľa brány. Z našej strany to bol boj o to, aby sme 
neinkasovali a udreli keď sa bude dať. To sa skoro podarilo. Po Karolovej prihrávke pálil Pajdo, 
jeho strel však vyrazil náš Dodo telom pred bránkovou čiarou. Nakoniec sme inkasovali my. V 

polovici polčasu vyzvŕtal Lipiho súperov hráč, hodil si to na pravú stranu a vystrelil pekne do 
Tomášovho ľavého horného rohu brány. 

Necelých desať minút do konca zápasu sme už začali hrať piati na súperovej polovici. 
Najbližšie k vyrovnaniu mal Karol, jeho strelu do horného rohu brány však brankár vyrazil na 
roh. Tak ako sme mali blízko k vyrovnaniu, tak mal súper k zvýšeniu gólového náskoku. Tomáš 

bol neraz v pozore a podržal nás. Najviac energie, zdalo sa, má Dodo. Šesť minút pred koncom 
zápasu sa predral povedľa dvoch hráčov, posunul loptu nabiehajúcemu Jurajovi do bránkoviska, 

ten však nastrelil iba žrď súperovej brány. Intenzívne sme prežívali zápas, možno ešte viac aj 
spoluhráči na tribúne. Tesne po našej šanci sa po ich pokrikoch vytočil inak kľudný Pajdo a šiel 
striedať. 

Ale už sme makali, napádali súpera, Vyrovnať mohol opäť bojovník Dodo, brankár, 
chytajúci hráč súpera zázračne zakročil v poslednej chvíli. Tri minúty pred koncom zápasu bolo 

vyrovnanie na spadnutie. Peceho snahu o prehodenie obrancu zastavila ruka súpera. 



Nasledujúcu penaltu však Dodo 
nepremenil. Brankár jeho strelu 

vystihol. Keď to nejde, tak to nejde …. 
Bojovali sme však ďalej, 

väčšinou piati v poli. Jurajova strela 
tesne minula z pravej strany bránu 
súpera. Ostávala do konca zápasu už 

iba necelé dve minúty. O pár sekunde 
neskôr sa do jeho strely hodil 

obranca. Súpera sme na pár minút 
zavreli pred vlastným bránkoviskom. 
Z protiútoku sme však mohli 

inkasovať, súper trafil len žrď našej 
brány. A potom to prišlo. Nedáš-

dostaneš. Pekne po osi Karol, Pajdo a 
Cico šla prihrávka na Juraja do rohu 
ihriska. Ten ju pomedzi brankárove 

nohy presne adresoval na Doda na 
druhej strane, ktorý už nezaváhal. 

Gólový moment si nechával na 
samotný záver zápasu, na poslednú minútu zápasu. Tešili sme sa aj z bodu. 

Bol to dobrý zápas, napínavý až do konca. Zahodili sme veľa šancí. Z iného pohľadu 
nedotiahli do gólového konca. To isté môže povedať aj súper, ktorý hral dobre, férovo a myslím, 
že remíza je spravodlivým odzrkadlením priebehu zápasu. 

 
 

ostatné výsledky 14. kola:  
Akademik '96 "A" - FOFO Bratislava 1984 "B" 3:8 
Dobraklima.sk - Racing Club "A" 2:2 

PKE-M Imooptik "B" - AFC Horden 0:2 
Wild Boys 02 "B" - Čekan Mekenroff 1897 "B" 10:1 

AC Bells - 1.FC Pressburg "A" 1:9 
Hurricanes - FPV 23 0:3 
TJ Juhcelpub Kojoti - Praetors mEleven "B" 3:2 

ŠK Karpatská - Predators "B" 3:2 

 

najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   

• 23.1.2020 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom 

hrdle 
• 25.1.2020 (sobota) o 12:20 výkop zápasu pätnásteho kola proti AC Bells v ŠH 

FTVŠ 

• 30.1.2020 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom 
hrdle 

• 1.2.2020 (sobota) o 8:50 výkop zápasu predposledného kola základnej časti proti 
rezerve PKE-M IMOOPTIK v ŠH Mladosť  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 
 

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


ZÁPASY:   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
TRÉNINGY:   
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STAV na účte:                     1 764,10 €  

STAV príručnej pokladne:        71,07 €    

 

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 

výpis z účtu za celý kalendárny rok 2020:   

http://sffestglas.sk/TB2020.pdf 

 

   Príručná pokladňa 

 
Sálový futbal FestGlas 

  (http://www.sffestglas.sk)  
        IČO 30857546 

            č.ú.: 2628074362/1100 
 

 dátum tlače: 23.1.2020 
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