
  
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

4. kolo 2020/21 
 
 

SF Festglas - AFC Horden 6:4 (4:2) 
 

dátum: 9.10.2020 

čas: 20:30  
miesto: ŠH Dom športu 

góly: Jozef K. 3, Ján D., Jakub K., Branislav P. 
asistencie: Jozef K., Branislav P., Mário P., Ján D., Karol Sz. 
 

 zostava  
Mário P. 

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

(Peter B.) 

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

 

priebeh zápasu 
 

11' 1:0 

13' 2:0 

14' 3:0 

15' 4:0 

17' 4:1 

19' 4:2 

31' 5:2 

32' 5:3 

33' 6:3 

40' 6:4 

 

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/sf-festglas-vs-afc-horden-904042496


 Po dlhšom čase nám rozpis 
súťaže pridelil termín zápasu na 

piatkový večer. Veľmi z týchto 
termínov nadšení nie sme. Ale 

musíme to tak brať, že niekedy 
treba hrať ráno o ôsmej, niekedy 
večer o ôsmej. Môžeme tomu 

poďakovať mnohým našim 
podnikateľom, politikom, či 

developerom, že nové haly nerastú 
ako huby po daždi, zato mnoho 
športových hál, či iných miest na 

športové vyžitie sa obyvateľstva v 
Bratislave mizne. 

 Ako naše haly, asi zmizol aj 
trnavský pivovar Horden, uzavretý 
v roku 1998. Náš dlhoročný súper 

nesie tento názov vo svojom názve. 
Neviem však, ktorý zo súperov by 

sa niektorým z nášho mužstva vyrovnal v pití piva. Myslím, že piatkového súpera by sme zvládli 
mnohí bez problémov. Tak to vyzeralo aj v zápase, len potom to už akosi nebolo to pravé 

orechové. 
Na zápas nás prišlo neúrekom, aj keď spočiatku to tak nevyzeralo. Teda opäť Dodo po 
štvrtkovom tréningu s menšími ťažkosťami dopĺňal nomináciu na zápas. Opäť štyria z L40 plus 

jeden na lavičke v zálohe. Hneď prvú šancu v zápase nevyužil Kubo, po peknej prihrávke od 
Pajda. Potom sme nechali sa Mária zahriať, keďže pred zápasom na to veľa času kvôli 

floorbalistom nebolo. Pár peknými zákrokmi sa postaral o to, že sme skoro celý prvý polčas 
neinkasovali gól. 
  Ten náš prvý sme strelili až v jedenástej minúte, keď predtým mohol dať už Dodo. Tentokrát 

si pripísal asistenciu. Mário loptu vyhodil, Dodo sa zbavil obrancu, prihral Janovi a ten si otvoril 
svoj gólový účet v SFF. Pomedzi nohy vybiehajúceho brankára poslal loptu do jeho siete. A 

rozbehol tak našu gólovú kanonádu. 
  V trinástej minúte zabojoval Jano v súperovom rohu ihriska, síce loptu nevybojoval, ale 
mal vplyv na nepresnú prihrávku. Tú využil Kubo, jeho tečovaná strela padla za chrbát 

súperovho brankára ako padajúci list 
zo stromu. Trochu kuriózny gól, ale 

poteší, ak nepadne do našej brány. 
Potom prišla dvojgólová Dodova 
„dvojminútovka“. Najprv si Pajdo 

vybehol na Máriovu loptu, pustil si ju 
až do rohu ihriska popri 

vybiehajúcom brankárovi. Z uhla 
našiel v bránkovisku osamoteného 
Doda, ktorý len loptu doklepol do 

opustenej brány. 
  Súper už začal byť čoraz 

nebezpečnejší, dostával sa viacej do 
šancí. Nás však uspokojil druhý 
Dodov gól. Mário opäť našiel presne 

Doda, ten sa zbavil obrancu, hodil si 
to pred brankárom na ľavú stranu a 

zavesil. Nastala pohoda nielen na 
našej lavičke. Možno opadla 
ostražitosť v obrane, ale zakrátko 

sme sa zbadali. V závere sme 
inkasovali dva zbytočné góly. Pajdo 

stratil loptu na polovici, vzadu 



prekvapivo ostal len Kubo a ten proti trom nemal šancu, ani Mário v zakončení. Posledný gól 
prvého polčasu padol tesne v jeho závere. Predchádzal mu rozhodcami nepovšimnutý úder 

lakťom súpera pri zakončení do tváre Adriana, rozbitá pera. Kým sa Adrián spamätal, súper 
zahral roh a za ním stojaci osamelý Ivan skóroval. Zrovna on bol tým faulujúcim a po góle 

Adrián utekal do šatne si prepláchnuť ústa. Nebolo to úplne fér, ale rozhodcom som to po 
polčase pripomenul. 
    V druhom polčase súper pridal na obrátkach, Máriovi bolo dosť teplo, nenudil sa. Výborne 

zasiahol po Karolovej chybe, ktorý ako posledný zle prihral a Mário vybehol výborne a v 
prečíslení súpera zabránil gólu. Potom ho mohol dať po peknej akcii Aďa Juraj, ale brankár 

vyrazil. V polovici polčasu sme sa však konečne tešili. Pajdov center na Jana zle vyhodnotil 
brankár a loptu si vo výskoku zrazil k tyči a od nej si to nasmerovala do brány. Opäť sme viedli 
o tri góly. 

   Súper sa však nevzdával, do minúty znížil. Súper zahrával priamy kop a Dodo v múre 
očakával miesto strely prihrávku na hráča v rohu ihriska. A tak múr opustil skôr ako súperov 

hráč kopol do lopty. A kopol ju práve cez priestor, kde mal Dodo stáť. Aspoň vieme, kto by do 
múru asi tak skoro ísť nemal. 
   Po ďalšej súperovej šanci a pár odrazom lopty sa k nej dostal Karol, vysunul Doda na 

súperovej polovici a povedľa brankára vysoko v poli umiestnil loptu do opustenej brány súpera. 
Opäť rozdiel troch gólov v náš prospech. Súper hral v závere s piatimi hráčmi v poli, skúšal to 

veľmi dobre. Mário si opäť zachytal. Či schuti, ťažko povedať. Súper nás uzavrel na našej 
polovici a skúšal to z rôznych pozícií. Našťastie sa mu veľmi strelecky nedarilo. Až v samotnom 

závere upravil na konečných 6:4 v náš prospech. Cez Boniho zakončenie súpera ešte Mário 
vytlačil pred seba, ale na dorážku ďalšieho nabiehajúceho hráča už nikto nezareagoval. 
   Vyhrali sme, máme tri body. Trochu rýchlo sme si nechali ujsť sľubné štvorgólové vedenie. To 

by sa skúseným hráčom stávať nemalo, ale učíme sa. Mladší zbierajú skúsenosti, starší už 
vládzeme pomenej na tom ihrisku. Ale ide nám to vcelku dobre zatiaľ. 

 
ostatné výsledky 4. kola:  
TJ Juhcelpub Kojoti - FPV 23 5:2 

AC Bells - Racing Club "A" 5:3 
FOFO Bratislava 1984 "B" - Dobraklima.sk 5:2 
Fresh and Funny - Hurricanes 8:2 

FCK Minimax Bratislava "B" - Praetors mEleven "B" 6:1 
FC Rusovce - ŠK Karpatská 2:1 
Wild Boys 02 4 FUN Futsal Team "B" - Čekan Mekenroff 1897 "B" 8:1 

Banana Boys - AK 47 Chaos "B" 1:6 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

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

https://www.futsalbratislava.sk/2020/1ba


 
 
 

 4. kolo 2020/21  
 
 

SF Festglas - FOFO Admiral OLD 0:3 (0:1) 
 

dátum: 11.10.2020 
čas: 9:40  
miesto: Hant aréna  

 
 zostava  

Tibor L. 
Bonaventura L., Pavel B., Miloš C., Peter B. 

Ján N., Juraj A., Branislav T., Alexander P., František H. 

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

 
 Po dvoch náročných zápasoch a ľahšiemu vylosovaniu v treťom kole sme si mohli 
povedať, že taký úvod si nikto z nás nepredstavoval. No ale už vo štvrtok kole prišlo k tomu, 

že sme ostali bez brankára. Zato sme prišli všetci ostatní. Nestačilo to, zápas sme nezvládli. Do 
brány sa odhodlal Tibor, požičal si však od Karola nešťastné rukavice. Karola v nich v rannom 

zápase nezachránili, rovnako ani nás proti známemu FOFO Admiralu. Kedysi ešte pred 
dávnejšími rokmi proti dvom samostatným mužstvám sme odohrali zaujímavé zápasy. Proti 
mnohým výborným hráčom. 

 V tomto, už trochu viac pupkatí, s mnohými šedinami teda premiérovo, s Tiborom bráne. 
Treba ho pochváliť za jeho zákroky. Veľmi dobré, že hneď prvý, v úvodných sekundách z 

bezprostrednej vzdialenosti bol úspešný. Pravou rukou z bezprostrednej blízkosti vytlačil loptu 
na roh. Treba podčiarknuť aj to, že po zranení sa vrátil na palubovku Cico a hlavne Ferovu 

prítomnosť. Jeho sme konečne mohli zaregistrovať po dlhých týždňoch, či už aj mesiacoch 
čakania na jeho „áno“. Čakania na kanoniera, streleckú hviezdu SFF spred desiatich rokov. Pár 
skvelých zápasov a akcií sme spolu zažili pod spoločnou vlajkou. 

 Súper mal zo začiatku zápasu viacej z hry, viac šancí. My sme sa akoby zoznamovali s 
ihriskom, do nebezpečnejšieho zakončenia dostali až niekedy v siedmej minúte zápasu. Akciu 

troch na dvoch zakončil strelou zo stredu Juraj, brankár loptu vyrazil na roh. O pár minút sme 
skoro inkasovali. Viktor nezmyselne odpískal faul za čisté bránenie, súper prifilmoval držanie. 
Z následného priameho kope sme už videli mnohí, že lopta je v siete, ale skončila len tesne 

vedľa nášho horného rohu brány. 
 V polovici prvého polčasu 

pekná akcia. Boni s ľadovým 
pokojom vysunul jemným 
nakopnutím Fera, jeho zakončenie 

vyrazil brankár pred seba a 
dobiehajúci Jano hlavou vrátil loptu 

smerom na bránu. Brankár v ľahu 
čarovne loptu zachytil. Škoda. 
Hlavne preto, že sa potvrdilo staré 

pravidlo nedáš-dostaneš. Z 
následnej akcie sa pri Alexovi uvoľnil 

strelec zápasu, na hranici 
bránkoviska, a prestrelil aj Tibora. 

To prebiehala trinásta minúta 

zápasu. Ešte v prvom polčase to 
skúšal Tibor aj hlboko v poli ihriska. 

Snažili sme sa, súper dobre bránil. 

priebeh zápasu 
 

13' 0:1 

31' 0:2 

39' 0:3 

https://sport.video/futsal/liga-40-140000026/sf-festglas-40-vs-fofo-admiral-old-40-904042589


Pozične to hral lepšie ako my, my sme sa 
akoby chvíľami nevideli, nemali komu 

nahrať. Ale snažili sme sa. Len to nešlo. 
Už aj keď sme sa dostali k zakončeniu, 

brankár bol na svojom mieste. Svoje by 
o tom vedel povedať aj Fero. 
 V úvode druhého polčasu sme mohli 

ľahko inkasovať. Jano zahral náš priamy 
kop, súper loptu vystihol a vyrazil do 

protiútoku. Vzadu bol iba Juraj, ten sa pri 
lopta pošmykol, ale dobre vybehol Tibor, 
súper ešte stále mohol, ale už netrafil v 

rýchlosti našu prázdnu bránu. O pár 
minút mal šancu aj Boni, ktorého 

osamoteného našiel Braňo pred 
bránkoviskom, opäť skvelý zákrok 

brankára. Šance boli, góly do súperovej brány nepadali. 

 Padol však do našej, v polovici druhého polčasu druhý. Po súperovom rohu a zakončení 
s jemným tečovaním lopty nohou osamoteného hráča na hranici bránkoviskami sme vedeli, že 

je zle. Ostávalo do konca zápasu síce ešte necelých desať minút, ale pri spôsobe hry z našej 
strany by sa musel stať zázrak. Naše rozohrávky, až na výnimky, poľahky zachytávali hráči 

súpera v strede ihriska. Fero mohol byť tým zázrakom, ale aj jeho dve zakončenia v poslednej 
desaťminútovke kryl brankár včasným vybehnutím a znížením streleckého uhla. 
 Už sme hrali záver s Tiborom v poli, ale nezmyselne sme sa to snažili hrať stredom 

ihriska. Po jednej takejto prihrávke Boni sa dostal súper do šance. Z polovice ich hráč trafil len 
brvno brány. Aby toho nebolo málo, minútu na to pod podobnej situácii, tentokrát posielal 

prihrávku stredom Juraj, sme už do prázdnej brány inkasovali. Súper prihrávku vystihol a 
zakončil presne tentokrát. Minútu pred koncom zápasu. Mohli sme len sklopiť zrak a akceptovať 
prvú historickú prehru SFF v Lige40. 

 Bolo to trochu rozhárané. V úplnom závere sme ešte 
mohli dostať štvrtý gól, našťastie nepadol. Nič na tom by 

sa nezmenilo. Prehrali, nedali sme ani gól. Keď chcem hrať 
s brankárom v poli, nemôžme to rozohrávať stredom 
ihriska. Niečo si povieme na lavičke, asi sa nepočúvame, 

realizácia je iná. Prehrali sme, ideme ďalej. Je to neľahká 
liga. Je v nej veľa silných mužstiev a FOFO Admiral do tejto 

skupiny patrí. Len zlepšiť komunikáciu, povzbudiť sa, bude 
to oveľa lepšie.. 

 

ostatné výsledky 4. kola:  
Apollo OZCH Slovnaft - Semic OLD 4:5 
Rehab Klinik Baraberi - Biskupice 8:3 

Hurricanes - Noavista 4:1 
Namana - FC Semic 1:4 

Relax - Tonic 4:5 
Salámi - FK Jozef Tiso 6:3 
SHBS - Botafogo 0:15 

Wild Boys - Juve - Budweiser 7:3 
 
 

 

 
 
 
 

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

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


 
 

 
 
 

 
 
 

 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   

SÚ OTÁZNE .... nebudú tak skoro tréningy, ani zápasy, druhá vlna pandémie 
je oveľa silnejšia ako mnohí čakali 

 

ZÁPASY:        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



TRÉNINGY:      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 
 

STAV na účte:                         601,46 €  

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 

http://sffestglas.sk/TB2020.pdf


   Príručná pokladňa 

 

 
 

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

        IČO 30857546 

            č.ú.: 2628074362/1100 
 

 dátum tlače: 21.10.2020 


