
priebeh zápasu 
1' 0:1 

5' 1:1 

7' 2:1 

8' 2:2 

9' 3:2 

21' 4:2 

24' 5:2 

26' 6:2 

27' 7:2 

30' 7:3 

36' 8:3 

38' 8:4 

39' 9:4 

39' 10:4 

40' 11:4 

 17. kolo 2019/20  
 
 
 

       Wild Boys 02 "B" - SF Festglas 11:4 (3:2) 
 

dátum: 7.2.2020 
čas: 20:30  

miesto: ŠH Mladosť  
góly: Zoltán L., Jozef K., Karol Sz., Jozef K. 

asistencie: Juraj A., Branislav P., Jozef K., Karol Sz. 
 
 zostava  

Mário P. 
Branislav P., Miloš C., Zoltán L., Peter B. 

Juraj A., Jozef K., Jakub K., Karol Sz. 
(Peter M., Pavel B., Alexander P.) 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 

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

 
Do posledného zápasu základnej časti súťažného ročníka sme nešli s veľkými nádejami 

na úspech. Vedeli sme o sile súpera, ale do zápasu sme išli bez prílišného rešpektu. Súpisku 

doplnil pred zápasom Karol, do brány mohol našťastie Mário. Tomáš mal nočnú zmenu. Škoda, 
že Marekove zranenie nie je doliečené, možno by bol zápas iný. Predsa, chýbalo viacej dravosti, 

rýchlosti. Hralo sa piatok večer, nie príliš obľúbený termín, ale stále lepšie ako v nedeľu večer. 
Keď som spomínal rešpekt, tak ten musí byť. Ale nie strach. Aj sme si povedali, že 

nesmieme priveľmi otvárať stred ihriska, že si musíme pomáhať dozadu ako sa len dá. Teda 

inak povedané, mladší musia pomôcť štyridsiatnikom v obrane. Aj keď tak rozmýšľam, mladý 
bol vlastne len Kubo. V bráne Mário tiež už zabudol, že oslavoval štyridsiatku a vpredu trojica 

ofenzívnych hráčov už na tú oslavu dlho čakať tiež nebudú. 
A keď spomínam Mária, tak hlavne jemu môžeme ďakovať za to, že sme nedostali viacej 

gólov. A to sme ich dostali od súpera toľko, ako v nadstavbovej časti minulý rok. Vtedy bol v 

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/wild-boys-02-b-vs-sf-festglas-904036082
https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/wild-boys-02-b-vs-sf-festglas-904036082


bráne Tomáš a hral aj Marek, viedli 
sme o tri góly, tentoraz len o jeden. 

Hneď na začiatku zápasu, v jeho 
prvej minúte. Mário vyhodil dlhú 

loptu na Lipiho, ktorý si zabehol za 
súperovu obranu, pekne loptu 
spracoval a poslal ju do súperovej 

siete pomedzi brankárove nohy. Bod 
za asistenciu bol však pripísaný 

Jurajovi, menšia nepozornosť 
rozhodcov. 

To bolo asi jeden z mála 

momentov zápasu, z ktorého sme 
mali radosť. Ak nerátam skvelé 

reakcie Mária v našej bráne. Súper 
spustil koncert šancí, trafil tyč a 
párkrát musel zasahovať Mário. 

Súper nás uzavrel na vlastnej 
polovici, mohli sme hrať akurát tak 

na protiútoky. Hráči v modrom, hlavne ich trojica hráčov kypela rýchlosťou a skvelou technikou. 
Vedeli to s loptou, aj bez nej. Vyrovnanie bolo len otázkou času a na ňu zodpovedala piata 

minúta, keď pri našej lavičke využil súperov hráč voľný priestor, pripravil si loptu na strelu a 
vystrelil popri dobiehajúcom Cicovi. Máriu loptu rukou zasiahol, ale gólu už nedokázal zabrániť. 

V siedmej minúte si dovolil Karol na polovici ihriska príliš veľa, ako posledný náš hráč 

išiel do kľučky, do súpera. Prišiel o loptu a my sme inkasovali druhý gól. Rútiaci sa hráč súpera 
si položil Mária na hranici bránkoviska a poslal loptu do našej siete. Dokázali sme však rýchlo 

reagovať, vyrovnať. Súper zahral roh riskantne, Dodo vystihol prihrávku, poslal loptu na 
nabiehajúceho Pajda, ten mu loptu vrátil a Dodo vyčaril opäť úsmev nielen na našej lavičke. 
Ale aj na tribúne, kde sme mali bohaté zastúpenie a zazneli aj hlasné ovácie. V priebehu týchto 

dvoch minút padli tri góly, teda ešte jeden. Ale do našej siete. Súper prešiel ako nôž maslom 
až pred naše bránkovisko, naviazal na seba až troch našich hráčov a prihral voľnému 

spoluhráčovi. Ten si loptu zasekol v na hranici bránkoviska a nedal Máriovi šancu. 
Za deväť minút mohli vidieť diváci päť gólov, tri do našej siete. Zbytok prvého polčasu 

sa niesol v znamení prevahy súpera. Za to, že sme nedostali ďalší gól v prvom polčase môžeme 

ďakovať hlavne Máriovi a aj občasnému nie práve ideálnemu zakončeniu hráčov súpera. Z našej 
strany zaujala len Kubova tyč z jedného z protiútokov. Prvý polčas sme zvládli celkom dobre, 

teda čo sa výsledku týka. 
Ten druhý bol diametrálne odlišný. Tak ako sme sa držali dobre v prvom polčase, tak 

hneď v druhom sme pohoreli na jeho začiatku. Za sedem minút inkasovali štyri góly a o zápase 

už potom bolo rozhodnuté. Hneď v prvej minúte zahrával súper aut na polovici ihriska. Karol 
spočiatku bránil, ale zle vyhodnotil situáciu, vyrazil odpredu a súperovho hráča nechal pred 

bránkoviskom bez bránenia. Dostala sa k nemu lopta, pripravil si ju a Máriovi nedal šancu. 
Potom Peceho prihrávku zachytil súperov hráč na svojej polovici a z následného prečíslenia sme 
inkasovali piaty gól. Šiesty prišiel v šiestej minúte druhého polčasu, opäť ostal súperov hráč 

osamotený v našom bránkovisku, dostal prihrávku a pohodlne zvýšil náskok jedného z 
najlepších tímov súťaže. O minútu už strelil svoj siedmy gól. Opäť z prečíslenia, prameniaceho 

z väčšej rýchlosti hráčov súpera, v obrane nestačil zabrániť gólu Karol s dobiehajúcim Pajdom 
a Mário už ostal sám zoči-voči zakončujúcemu súperovi. 

S päťgólovým mankom proti takému súperovi už v zápase nie je veľmi čo riešiť. Len 

bojovať so cťou do konca a pokúsiť sa dohrať so cťou a dať nejaký gól. Aj sa nám štvrtý podaril, 
keď po spolupráci Jakuba s Dodom si nabehol Karol na pravú stranu. Dostal loptu od Doda a 

poslal ju povedľa brankára do súperovej siete. Stav 3:7 vyzeral o niečo sympatickejšie. Do 
konca zápasu však ostávalo ešte desať dlhých minút. 

Súper bol lepší, to treba uznať. Mal zápas pod kontrolou a ôsmy gól pridal štyri minúty 

pred koncom. Založil útok, rozumne si zbehol ich útočník do voľného priestoru, dobehol tam 
ešte Dodo, ale po zaseknutí lopty ostal len sledovať ako tá letí na Mária. Máriu ju ešte reflexívne 

rukou zasiahol, ale lopta skončila aj tak v našej sieti. Dodo si však náladu trochu zlepšil o dve 



minúty, aj keď iba na chvíľu. Súper mal 
loptu na našej starne, Karol dobre 

vystihol prihrávku, získal loptu a vysunul 
Doda do nájazdu. Dodo si pekne obhodil 

vybiehajúceho súperovho brankára a 
poslal loptu do osamotenej brány. 

To však bolo z našej strany všetko 

a v posledných dvoch minútach sme 
dostali tri rýchle, zbytočné góly. Všetky tri 

mali rovnakého menovateľa, nie toho o 
zlomkoch. Rozhodená naša obrana, zlé 
pristúpenie k hráčovi a súper to vždy 

využil, našiel jedného voľného, ktorý 
dostal loptu a zakončil. Deviaty v 

bránkovisku sám doklepával, desiaty 
dokonca traja na jedného. Aj ten jeden 
bol Pajdo, čo šiel šmýkačkou k zemi, hodil 

sa do prihrávky, neúspešne. A pred 
jedenástym sa zrazil vracajúci sa Karol s 

vybiehajúcim Máriom na hranicu bránkoviska, kým sa otriasli, lopta už bola v našej sieti. 
Keď sa tak zamyslím nad zápasom, vychádza mi z toho, že buď nemáme čo robiť v tejto 

ligy my alebo hráči súpera. Totálne nás znechutili, výkonnostne nepatríme do jednej ligy. Snáď 
to neznie až tak kriticky voči nám. Druhú polovicu základnej časti súťaže len rátame zápasy 
bez víťazstva, zastavili sme sa na čísle sedem a z kola na kolo sledujeme tabuľku, či sa nám 

podarí udržať sa v jej hornej časti. Keďže tieto riadky píšem až po víkende, môžem povedať, že 
sa nám to podarilo. S riadne odrenými ušami, keďže nás mohol predbehnúť Horden, ten však 

prehral s rezervou Minimaxu. Bola to ako jazda Old Shatterhanda po Rio Pecos na kanoe deravej 
ako ústa starej ženy, keď ho naháňal náčelník Inču-čuna. Dobehol, ale nepremohol. Súťaž sme 
tým pádom zachránili a snáď v odvete dosiahneme konečne nejakú výhru, zrušíme naše 

prekliatie. 
 

 
ostatné výsledky 17. kola:  
AC Bells - TJ Juhcelpub Kojoti 4:1 

Čekan Mekenroff 1897 "B" - FPV 23 2:3 
Dobraklima.sk - Hurricanes 2:7 

1.FC Pressburg "A" - FOFO Bratislava 1984 "B" 4:7 
AFC Horden - FCK Minimax Bratislava "B" 1:7 
PKE-M Imooptik "B" - Akademik '96 "A" 7:1 

Predators "B" - Praetors mEleven "B" 0:5 
Racing Club "A" - ŠK Karpatská 0:5 

 
 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   

• 13.2.2020 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej 

hale učilišťa vo Vlčom hrdle 
• 20.2.2020 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej 

hale učilišťa vo Vlčom hrdle 
 

 
 

 
 

 

 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 
 
 

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


ZÁPASY:    
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
TRÉNINGY:   
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STAV na účte:                     1 782,10 €  

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: 13.2.2020 

http://sffestglas.sk/TB2019.pdf
http://sffestglas.sk/TB2020.pdf

