
1. kolo 2018/19 
 
 

Predators "B" - SF Festglas 0:4 (0:1) 
 

dátum: 22.9.2018 
čas: 9:50 

miesto: ŠH FTVŠ 
góly: Dušan K. 2, Jozef K., Branislav P. 

asistencie:  Mário P. 3, Zoltán L. 
 

 zostava  

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

Juraj A., Dušan K., Michal R., Jozef K., Marek R.  
 (Peter B., Karol Sz.)  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Zostrih zápasu na sk.sportvideos365.com  

 
Sezónu začíname komentárom, príspevkom od Bruna, syna najlepšieho hráča zápasu, 

nášho Mária. Bruno si spravil na tribúne pár poznámok a takýto popis pripravil zvedavým 
divákom a fanúšikom futsalu: 

 

Len začali hrať a brankár Festglasu vyrazil loptu do vzduchu. Hráči Predátors strelili loptu 
na bránu, brankár ju chytil, avšak mu vypadla a bola ďaľšia strela. Šikovný brankár stihol gólu 

zabrániť. Hráči Festglasu mali veľmi peknú akciu v 18' Dušan prehlavičkoval brankára 
Predátorov a je z toho pekný góól. Brankár Festglasu má prvú asistenciu.  

V 23.’ však na to prišiel ďalší gól. Znova strelil Dušan. Podľa mňa je Dušan veľmi dobrý 

hráč. Dal presne brankárovi pomedzi nohy. 
V 29.'bola jedna úplne zbytočne stratená lopta pre Predátorov. Vystreli tesne vedľa 

tyčky.Hovorí sa, že keď nedáš, tak dostaneš. To sa aj stalo. Brankár vykopol a Dodo mieril tiež 
tak, akoby bol Dušanov brat. Trafil brankárovi medzi nohy. 0:3. 

V 35.'mal brankár tretiu asistenciu! Mário vyhodil, Pajdo spracoval a je z toho prekrásny 

góól. 
 

Bruno takto pekne zhrnul zápasové dianie. Ale nebolo to také jednoduché. Dlho sa hralo 
bez gólov, bolo to o tom prvom a ten sme dali my. Vďaka Máriovi. Dovtedy vychytal kopec šancí 
súpera. Na to, že v šatni vyzeral akoby ste mu práve perinu zobrali a vyhodili z postele, zachytal 

http://sk.sportvideos365.com/futsal/play/futsal/futsal-bratislava/1-bratislavska-liga/22-09-2018/1599-predators-ii-sf-festglas


fantasticky. Súper bol z neho zúfalý. Darmo, brankár je v sálovke základ a tie základy máme 
skvelé, či Mário, či Tomáš. 

 
V druhom polčase nám veľmi pomohol Marek, ktorý prišiel počas prestávky. Nabehal za 

krátky čas toho veľa, pomohlo to. Ostatní sa mohli trochu vydýchať a nadýchnuť sa k ďalším 
gólom, ktoré sme postupne dali. Bol to skvelý kolektívny výkon, každého jedného na ihrisku. 
Obetavo, jednoducho, dobre sa na to pozeralo z lavičky, či z tribúny. V závere sme museli ešte 

riadne brániť, keď posledných päť minút hral súper s piatimi hráčmi v poli, ale podarilo sa nám 
udržať čisté konto. Dobrý, vydarený zápas z našej strany. 

 
ostatné výsledky 1. kola:  
Akademik °96 (A) × Rehab Klinik Baraberi (B) 1:6 

FC Rusovce × Omnikor Wild Boys 02 (C) 1:5 
ŠK Slovan Bratislava (C) × Semic Bratislava  5:0 
FCK Minimax Bratislava (B) × Dobraklima.sk  7:0 

TJ Juhcelpub Kojoti × FC CFFCFC  0:5 
Budweiser × AFC Horden  1:5 

TV COM Hurricanes × FK Inter Bratislava  1:2 
PKE-M Bratislava (B) × AC Bells  0:9 
Racing Club (A) × FPV 23  odložené 

 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   
 

• 27.9.2018 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 posledný tréning v športovej hale učilišťa vo 
Vlčom hrdle, súperom by mali byť Biskupice 40 
• 29.9.2018 (sobota) o 9:40 zápas druhého kola v ŠH Mladosť proti rezerve Minimaxu 

• 4.10.2018 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 posledný tréning v športovej hale učilišťa vo 
Vlčom hrdle, súperom by mal byť Matadosr 

 
 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
  

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


ZÁPASY:       
 
Účasť na prvom  azatiaľ jedinom zápase je na prvej strane 
 
 
 
 
 
 
 
TRÉNINGY:  

 

  



STAV na účte:                      2 625,45 €   (z 2% sme získali 2.294 €) 

STAV príručnej pokladne:      635,07 €    

 

 
 pohyby na účte za posledné obdobie: 

 

výpis z účtu za celý kalendárny rok 2018: 

http://sffestglas.sk/TB2018.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Príručná pokladňa 

 

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

        IČO 30857546 
            č.ú.: 2628074362/1100 

 

 dátum tlače: 27.9.2018 

Ako občianske združenie sme si odsúhlasili členské 7€ / mes. 

Neskôr sme sa dohodli, že hráči, ktorých k zápasom len pozývame keď 

potrebujeme, platia za účasť na tréningu 1€. Na konci roka vyplatia celý rok 

Takými sú Alex, Palo, Tibor, Mário, Karol, či aj Marek 

Kto nemá záujem primárne o zápasy a bol hráčom SFF nie je nikdy zatracovaný 

a môže prísť na tréning, aj keď nás je veľa. Keď bude ešte viac, zoberieme si halu 

sami ..... 

 

V DECEMBRI BUDE VALNÉ ZHROMAŽDENIE O ZMENÁCH !!! 
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