
priebeh zápasu 
2' 1:0 
4' 1:1 

7' 2:1 
14' 3:1 

18' 3:2 
19' 4:2 

29' 4:3 
34' 5:3 
38' 6:3 

39' 6:4 
40' 7:4 

 15. kolo 2019/20 
 
 
 

AC Bells - SF Festglas 7:4 (4:2) 
 

dátum: 25.1.2020 
čas: 12:20  

miesto: ŠH FTVŠ  
góly: Jozef K. 2, Marek R. 2 

asistencie: Miloš C., Marek R. 
žltá karta: Marek R., Jozef K., Zoltán L., Karol Sz. 
 

 zostava  
Tomáš Sz. 

Peter B., Branislav P., Karol Sz., Zoltán L. 
Juraj A., Jozef K., Marek R., Adrián B. 

(Peter M., Pavel B.) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

Zostrih zaujímavých momentov zápasu na http://sport.video/futsal 
 
Do sobotňajšie zápasu sme vstupovali s veľkou túžbou bodovať. Naše nelichotivé 

výsledky, keď vrátane predvianočnej dohrávky sme zo štyroch zápasov získali iba jeden jediný 
bod neveštili nič dobré. V tabuľke sa síce neprepadávame, ale veľká skupina mužstiev sa na 

nás bodovo dotiahla. Verili sme si, na zápas sme prišli v celkom dobrom zložení, ale asi nie 
rozpoložení. 

Boli sme od začiatku nejakí stuhnutí a aj tak pôsobili. Hneď v druhej minúte sme 
inkasovali prvý gól. Po súperovom rohu si súperov kanonier otvoril gólový účet v tomto zápase. 
Pred našim bránkoviskom, ako to zvykne, prehodil si loptu na pravú nohu, potom na ľavú, 

zasekol a vystrelil. Tomášovi medzi nohy. Karol ho neubránil, i napriek tomu, že aj on 
upozorňoval na súperovu ľavačku a výborné pokrytie lopty. 

Následne sme mohli inkasovať ďalší gól, v krátkom slede mal Tomáš dva dobré zákroky. 
Vo štvrtej minúte sa nám podarilo vyrovnať. Tomáš vyhodil loptu na Mareka, ten potiahol jemu 

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/ac-bells-vs-sf-festglas-904034892
https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/ac-bells-vs-sf-festglas-904034892
https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/ac-bells-vs-sf-festglas-904034892
https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/ac-bells-vs-sf-festglas-904034892


typickou rýchlosťou, prihral Dodovi 
na pravú stranu, ten si položil 

brankára, vyškolil aj obrancu a 
poslal loptu do súperovej siete.  

Potom sme mali svetlé 
momenty, Aďo pálil do brankára, 
po peknej akcii, keď Karol vysunul 

Pajda, ten si položil aj brankára, 
ale z ostrého uhla už netrafil do 

čierneho. Aby nakoniec získal loptu 
Lipi a po niekoľkých výmenách 
lopty s Jurajom, ktorý zakončoval, 

úspešne zasiahol brankár. Tu sa to 
asi začalo lámať, lebo následne 

sme inkasovali druhý gól. Nedáš, 
dostaneš. 

Dlhá prihrávka za obrancu 

Peceho do bránkoviska, Tomáš v 
pokľaku loptu zachytil, ale 

nechytil. Zobral mu ju obranca a z 
uhla strelil druhý gól. Vyrovnať 

mohol chvíľu na to Karol. Po Marekovej prihrávke však loptu zastavila žrď súperovej brány. V 
štrnástej minúte sa to zlomilo, udrelo na našej polovici. Aďo zahrával aut hlboko na našej 
polovici, Karol mu loptu vrátil, ale Aďo neprihral. Trafil súpera, založil vlastne protiútok, ktorý 

zakončoval opäť najlepší strelec súpera. Tentoraz si to na svoju jedovatú ľavačku hodil cez 
Peceho. Tomáš ostal len štatistom. Súper sa vzdialil na dva góly a vedenie už nepustil do konca 

zápasu. 
Snažili sme sa, snaha sa nedá uprieť, nešlo to. Najprv Marek dobre vystihol prihrávka, 

rútil sa cez celé ihrisko, jeho strele stála v ceste žrď. Opäť raz. O minútu neskôr pálil tesne 

vedľa, aby dve minúty pred prestávkou nestrelil vytúžený kontaktný gól. Dodo mu prihral na 
polovici ihriska, hodil si to medzi dvoch hráčov súpera a vypálil presne. Žiaľ, tento tesný rozdiel 

dlho nevydržal, za pár sekúnd, hneď z rozohrávky zo stredu ihriska, sme inkasovali štvrtý gól 
a vymenili si so súperom striedačky. Dvaja hráči sa dostali cez našu štvoricu hráčov. Najprv cez 
Pajda, na ľavej strane Juraj, vpravo Lipi. Úplne zle. Lopta na opačnú stranu a povedľa 

vybiehajúceho Tomáša do brány. 
Druhý polčas si súper kontroloval svoju polovicu ihriska, vyrážal do nebezpečných 

protiútokov. My sme sa snažili opäť o kontaktný gól. Najviac vytŕčal Marek, snažil sa ako vedel, 
ale bol asi jediný, ktorého snahu súper nevygumoval umným bránením. A nakoniec to bol opäť 
Marek, ktorý strelil náš kontaktný gól, nalial nádej. V polovici druhé polčasu. Z rohu ihriska, na 

súperovej polovici mu posunul loptu Lipi, Marek si zatancoval s loptou, potiahol a vystrelil k 
vzdialenej tyči. 

Naše nádeje o pár minút súper zmrazil. Najprv dlhú loptu na našu polovicu Pajdo 
odhlavičkoval na stred ihriska, tam sa jej zmocnil hráč súpera, ktorý potiahol akciu, narazil si s 
nepokrytým spoluhráčom v bránkovisku a zakončil. Našťastie Tomáš skvelo zasiahol. Chvíľu na 

to však po našej chybe, keď Juraj bol neúspešnejší v súboji o loptu s rýchlonohým obrancom, 
ktorý akciu potiahol, zasekol si pred Lipim a jeho prihrávku na ľavú stranu jeho zbiehajúci si 

spoluhráč pretavil na piaty gól v našej sieti. Razom sme prehrávali opäť o dva. Po tomto góle 
sme to už skúšali s piatimi hráčmi v poli, nedarilo sa. 

Naopak, naša rozohrávka na súperovej polovici bola často veľmi zúfalá. Dve minúty pred 

koncom zápasu sme zbytočne pri hre s piatimi hráčmi v poli prišli o loptu a protiútok dvoch na 
vracajúceho sa Mareka skončil šiestym gólom v našej sieti. V predposlednej minúte výsledok 

kozmeticky upravil Dodo, keď strieľaný Karolov center tečoval poza chrbát súperovho brankára. 
Prehrať o dva góly by nebolo nič slávne, asi preto sme inkasovali ešte aj siedmy gól, aby nám 
nebolo málo. Opäť pri rozohrávke s piatim na súperovej polovici Karolova prihrávka pred 

bránkovisko neprešla a skončilo to tak, že súperov najlepší nahrávač zasunul loptu do našej 
prázdnej brány asi päť sekúnd pred koncom. Posledný Lipi už len smutne mohol hľadieť na jeho 

chrbát. 



Súper nás v mnohých 
činnostiach prevýšil, bol proste o 

niečo lepší. My aj keď sme mohli 
dať gól, buď bola dobre 

postavená brána súpera alebo 
nám to jednoducho nepadlo. 
Vpredu mal súper dvoch skvelých 

hráčov vedúceho tímu Baraberov 
v L40, vzadu rýchlonohí a šikovní 

hráči. Proste sme na „zvončeky“ 
v sobotu nemali, niečo tomu 
chýbalo. Súper mal po rýchlych 

góloch silnejšieho tímového 
ducha a zaslúžene stúpa v 

tabuľke vyššie od zápasu k 
zápasu. My na rozdiel od súpera 
stojíme na mieste. Zaspali sme. 

Ale nie na vavrínoch. 
 

 
 

 
 
ostatné výsledky 15. kola:  
AFC Horden - Praetors mEleven "B" 3:5 
Čekan Mekenroff 1897 "B" - FOFO Bratislava 1984 "B" 3:11 

PKE-M Imooptik "B" - Hurricanes 8:2 
Wild Boys 02 "B" - Dobraklima.sk 11:3 
1.FC Pressburg "A" - TJ Juhcelpub Kojoti 4:1 

FPV 23 - ŠK Karpatská 2:4 
Predators "B" - Akademik '96 "A" 6:4 

Racing Club "A" - FCK Minimax Bratislava "B" 0:1 
 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   

• 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  
• 6.2.2020 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom 

hrdle 
• 7.2.2020 (piatok) o 20:30 výkop zápasu posledného kola základnej časti proti 

rezerve Wild Boys 02 v ŠH Mladosť  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 

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

  

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
TRÉNINGY: 

  
 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STAV na účte:                     1 784,10 €  

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: 30.1.2020 

http://sffestglas.sk/TB2019.pdf
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