
  
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

2. kolo 2020/21 
 
 

SF Festglas - FPV 23 5:1 (1:0) 
 

dátum: 26.9.2020 

čas: 10:40  
miesto: ŠH FTVŠ  

góly: Jozef K. 2, Branislav P., Bonaventura L., Juraj A. 
asistencie: Jozef K. 2, Branislav P. 2, Tomáš Sz. 
 

 zostava  
Tomáš Sz. 

Branislav P., Karol Sz., Bonaventura L., Pavel B., Peter B. 
Jozef K., Juraj A., Adrián B., Ján D. 

(Jakub K.) 

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

 

priebeh zápasu 
 
17' 1:0 

24' 2:0 

29' 2:1 

35' 3:1 

37' 4:1 

39' 5:1 

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/sf-festglas-vs-fpv-23-904041869


 V druhom kole sa proti 
nám postavili chalani z FPV 23. 

Vo štvrtok pred zápasom to 
vyzeralo všelijako, nakoniec 

sme prišli až desiati a to sa ešte 
deň pred zápasom ozval Marek, 
že keď stihne, príde. Neprišiel, 

nebolo treba. Vyhrali sme, aj 
keď sa to zlomilo až v 

záverečnej polovici zápasu. 
Na svoj prvý zápas 

nastúpil Jano a po prvom 

kontakte s loptou v úvodných 
minútach si mohol zaknihovať 

prvý gól v drese SFF. Boni 
pekne vybojoval loptu na 
polovici ihriska, prihral medzi 

obrancov, Janovu strelu však 
brankár vyrazil nohou. Hra bola 

vyrovnaná na oboch stranách, 
chvíľu nám trvalo kým sme sa rozohriali. Bolo to otvorené, prvý gól sme však dali my. Dodo si 

tri minúty pekne potiahol loptu po ľavej strane a nacentroval do bránkoviska, kde číhal Pajdo. 
Ten loptu usmernil pekne do brány. Netypicky na futsal, hlavou. 

Druhý polčas sme začali lepšie, loptu získal na polovici ihriska Boni, potiahol a pálil tesne 

vedľa brány. Boni sa však dočkal v štvrtej minúte, keď si pekne nabehol na ľavej strane, kde 
ho nezištnou prihrávkou našiel Pajdo. A hneď bolo veselšie. 

Nabudilo nás to, začali sme mať viacej z hry a z toho plynuli aj šance. Dodo nastrelil žrď. 
Chvíľu na to lopta tesne minula aj našu bránu. V polovici polčasu sme však inkasovali my. Jano 
zaváhal v strede ihriska, v súboji stratil loptu, a z prečíslenia dvoch na jedného sme boli na 

chvíľu smutnejší my.  
Následne mohol dať Dodo náš tretí gól, brankár bol však bravúrnym zákrokom proti. Ale 

nevadí, posledná päťminútovka patrila Dodovi. V nej exceloval a vynahradil si to za 
nepremenené šance. Päť minút pred koncom Tomáš vyhodil na neho loptu hlboko v území 
súpera, posunul ju do bránkoviska Ďurimu a ten nezaváhal. 

V dvojminútových intervaloch prišli ešte ďalšie dva góly. To už súper asi rezignoval. Tri 
minúty pred koncom opäť Tomáš vyhodil na Doda pred bránkoviskom, ten sa zvrtol a zakonči, 

presne. A posledný gól opäť ako cez poirák. Na začiatku Tomáš vyhodil loptu na Pajda, do toho 
istého rohu ihriska, ten našiel v bránkovisku Doda a bolo vymaľované .... 

Na to aký to bol vyrovnaný zápas, výsledok je príliš krutý pre súpera. Dlho to bolo na 

vážkach, ani druhý gól nám nemusel stačiť. Súper sa dotiahol na rozdiel jedného gólu, ale 
potom bravúrna záverečná päťminútovka nenechalo nikoho na pochybách, kto bol o niečo 

lepším mužstvom.. 
 
ostatné výsledky 2. kola:  
Wild Boys 02 4 FUN Futsal Team "B" - Hurricanes 11:2 
AC Bells - Čekan Mekenroff 1897 "B" 4:4 

FOFO Bratislava 1984 "B" - AK 47 Chaos "B" 2:3 
Fresh and Funny - Banana Boys 1:3 
FCK Minimax Bratislava "B" - Racing Club "A" 5:0 

FC Rusovce - Praetors mEleven "B" 6:3 
TJ Juhcelpub Kojoti - Dobraklima.sk 7:2 
ŠK Karpatská - AFC Horden 5:2 

 
 



 
 

Viac informácií na https://www.futsalbratislava.sk/2020/1ba 

 
 

 

 
 
 

 2. kolo 2020/21  
 
 

SF Festglas - Wild Boys 1:0 (0:0) 
 

dátum: 27.9.2020 

čas: 9:00  
miesto: Hant aréna  

gól: Ján N. 
asistencia: Juraj A. 

 zostava  
Mário P. 

Bonaventura L., Pavel B., Ján N., Peter B. 

Tibor L., Juraj A., Branislav T. 
(Milan D., Miloš C.) 

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

 

 Po prvom kole a náročných Baraberov nás nečakal oveľa ľahší súper. Wild boys, ktorý 
má súpisku dvakrát tak dlhú ako my, si mal asi z čoho vyberať. Prišli im dvaja z troch 

priebeh zápasu 
 

38' 1:2 

https://www.futsalbratislava.sk/2020/1ba
https://sport.video/futsal/liga-40-140000026/sf-festglas-40-vs-wild-boys-40-904041954


brankárov, nám dvaja z dvoch. 
V tomto sme si boli celkom 

vyrovnaný. Na ihrisku mal 
prevahu súper, teda hlavne v 

ofenzíve. Čo sa týka nášho 
bránenia a brankárskeho 
výkonu, bolo to o tej jeden gól 

lepšie na našej strane. 
Už v prvých minútach sa 

potvrdilo, že Mário si vie 
bránku postaviť výborne. Jedna 
z prvých striel sa odrazila od 

spojnice jeho brány. Snáď 
všetci hráči, až na nášho 

bývalého spoluhráča spred 20 
rokov, boli oveľa vyšší ako my. 
Predovšetkým útočný hrot mal 

často prehľad až o dve hlavy 
vyšší. Ale predovšetkým Boni 

sa staral o jeho elimináciu. 
Väčšinu hry mal pod kontrolou súper, to treba uznať. My sme nevedeli dlhšie podržať loptu na 

jeho polovici. 
Prvá vážnejšia šanca prišla až v polovici prvého polčasu, keď sme šli do prečíslenia 

troch na dvoch. Ďuro ako stredný to zobral na seba, vystrelil, ale zo strednej vzdialenosti 

netrafil bránu. Hrali sme tak, aby sme neinkasovali gól. Vyzeralo to, že nás do smetom 
dopredu ani nebaví. Museli sme nechať vyznamenať Mária, pochytal veľa sľubných šancí 

súpera. Aj sľubný priamy kop, všetko na jednotku. My sme naozaj vybiehali do brejkov, veľmi 
sa nám nechcelo. 

Druhý polčas sa veľmi od toho prvého nelíšil. Súper mal častejšie loptu na nohách, 

Mário mal asi toľko zákrokov, čo mi prihrávok za desať minút. Ale po tých desiatich minútach 
prišla Boniho chvíľa. Z priameho kopu pekne zakončil, brankár loptu reflexívne vyrazil. Ale po 

góle lačný Boni zakončil ešte raz, vyrazenú loptu. Bolelo to, nie preto, že netrafil presne na 
bránu, ale do strely vložil nohu súperov obranca. 

Bránili sme dobre, ale nedalo sa byť však všade. Opraty zápasu neboli v našich rukách, 

aj keď skvelý Mário mal svoj deň. Tri minúty sme skoro inkasovali, súper však netrafil z dvoch 
metrov odkrytú bránu. Diví chlapci môžu ľutovať, lebo staré, známe a otrepané, nedáš, 

dostaneš. Súper zahrával rohový kop, Jano výborne vystihol prihrávku, narazil si s Ďurom, 
potiahol a vystrelil. Zapísal sa tak do historickej kroniky nového klubu starších SFF. Streli prvý 
gól mužstva, že prvý náš v prebiehajúcom ročníku, to ani nie je dôležité. Teda je, z pohľadu 

výsledku stretnutia. 
Paráda. Konečne to niekto načal. A už môžeme začať dávať góly aj my, ostatní. V 

zápase s Wild boys na to však už veľa času nebolo. Mysleli sme už radšej iba na bránenie a 
ubráneniu výsledku, ktorý znamenal ďalší historický zápis, prvý plný bodový zásah. 
Záverečné dve minúty to skúšal súper s piatimi hráčmi v poli, ubránili sme to. My a Mário. Čo 

dokázal on vyraziť pred seba, to ten najbližšie k nemu odkopol do bezpečia. Nie je to 
obyčajné víťazstvo, nebolo by ani so slabším súperom, veď prvé je prvé. O to skôr prvá je 

prvá ..... 
 

ostatné výsledky 2. kola:  
Apollo OZCH Slovnaft - Tonic 3:1 
Rehab Klinik Baraberi - FK Jozef Tiso 6:4 
Biskupice - Botafogo 3:5 

Hurricanes - FOFO Admiral OLD 3:3 
Namana - Juve - Budweiser 4:2 

Relax - FC Semic 4:8 
Salámi - Semic OLD 4:4 
SHBS - FC Garfield 2:5 



 
 

 
 

Viac informácií na https://www.futsalbratislava.sk/2020/liga-40 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   

• 1.10.2020 (štvrtok) od 19:30 do 20:30 tréning v športovej hale učilišťa vo 

Vlčom hrdle 
• 4.10.2020 (nedeľa) o 8:50 výkop zápasu tretieho kola novej sezóny 1.BA 

ligy v ŠH Domu športu, súperom nám bude Racing club "A" 
• 4.10.2020 (nedeľa) o 13:10 výkop zápasu tretieho kola nového mužstva v 

L40 v ŠH FTVŠ, súperom nám bude Juve - Budweiser 40 
• 8.10.2020 (štvrtok) od 19:30 do 20:30 tréning v športovej hale učilišťa vo 

Vlčom hrdle 
 

 

https://www.futsalbratislava.sk/2020/liga-40


ZÁPASY:         
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



TRÉNINGY:   
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAV na účte:                         681,46 €  

STAV príručnej pokladne:      133,07 €    

 
z 2% sme v roku 2019 získali 1.916 € 

 
 pohyby na účte za posledné obdobie: 

 



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: 2.10.2020 

http://sffestglas.sk/TB2020.pdf

