
2. kolo 2018/19 
 
 

SF Festglas - FCK Minimax Bratislava "B" 0:2 (0:2) 
 

dátum: 29.9.2018 
čas: 9:40 

miesto: ŠH Mladosť 
 

 zostava  
Tomáš Sz.  

Miloš C., Peter M., Branislav P., Peter B.  

Juraj A., Dušan K., Jozef K.,  
 (Marek R., Pavel B., Alexander P., Tibor L.)  

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Zostrih zápasu na sk.sportvideos365.com  

 
V dobrej nálade po víťazstve v prechádzajúcom, úvodnom kole sezóny sme sa trochu v 

oklieštenej zostave postavili proti mnohoročnému rivalovi, Minimaxu. Presnejšie jeho rezerve, 
ktorá stále vďaka svojim nacvičeným signálom a pravidelnými tréningami v našej lige pôsobí 

pravidelne na horných priečkach tabuľky súťaže. My sa tam občas potácame tiež, ale asi nie 
kvôli tréningom. Skôr vďaka individuálnej kvalite niektorých hráčov, ktorí sú ako to býva v 
dobrom kolektíve zvykom, dopĺňaní zodpovednými spoluhráčmi.  

Zápas mal celkom slušné tempo, v druhom polčase to pocítili hlavne naši traja útočníci, 
ktorí sa v podstate počas celého zápasu poctivo vracali po strate lopty s obrancami súpera. 

Ideálne je hrať na dve formácie. Keď je viac, zle je, keď je menej, tiež nie je dobre. Z lavičky 
sme boli celkom dobre podporovaní zraneným Marekom, ktorý keby mohol ... ale na keby sa 
nehrá. A na tribúne sme mali celkom slušnú podporu. Vrátane ďalších troch členov tímu, ktorí 

sú ochotní nastúpiť, ale až v krízovom období. To sa cení, máme perfektnú silnú záložnú 
formáciu, keď prvé línie zostrelia zranenia, či iné nepríjemnosti. Tak ako to bolo v závere 

predchádzajúceho ročníka. 
Ale poďme stručne k dejstvu zápasu. Začali sme ho zle, pasívne, s prílišným rešpektom. 

To bola živná pôda na pobehovanie hráčov súpera po pomyslených diagonálach. Sledovali sme 

často trajektóriu pohybu, občas len čumeli ako ďateľ na umelý vianočný stromček. Nakoniec si 
ale každý našiel svojho hráča, niekedy trochu prineskoro. A z týchto situácií pramenili šance 

súpera, pri ktorých sa trochu zapotil Tomáš. Ale keďže to bol jeho prvý súťažný zápas po 
náročnej letnej príprave, ktorá je ako žena inšpektora Columba. Ale základ je, že po zranení sa 

Tomáš dal dokopy a držíme mu palce, aby sa mu zranenie už nikdy nevrátilo. 

http://sk.sportvideos365.com/futsal/play/futsal/futsal-bratislava/1-bratislavska-liga/29-09-2018/1644-sf-festglas-fck-minimax-bratislava-ii


V prvej päťminútovke to pálilo buď 
vedľa alebo sľubnejšie príležitosti riešil 

pohotovo Tomáš. Až v piatej minúte sme 
upozornili hráčov súpera na to, že by sme 

im mohli byť vyrovnaným súperom. Tí si 
na náš zápas obliekli svoje staršie, čierne 
dresy, aby sme nemali problém s 

rozpoznaním. Zato rozhodcovia tento fakt 
pochopiť asi nechceli a po postranných 

čiarach pobehovali v žltých dresoch, od 
ktorých sú naše farby odlišné len jemným 
nádychom limetky. V spomínaný moment 

pekne vyriešil situáciu Duško, 
zasekávačkou sa zbavil obrancu a 

zakončoval zo strednej vzdialenosti. Sám 
pred brankárom, ten v pokľaku loptu 
vyrazil. O chvíľu sa dostala na Tomáša, 

ktorý bol sám na našej polovici ihriska, 
poslal ju na hranicu súperovho bránkoviska, odtiaľ ju odhlavičkoval naspäť do hĺbky našej 

polovice obranca a bol problém. Tomáš vonku, do súboja o loptu sa pustil útočník súpera, aj 
brániaci Cico. Tomáš si síce zakričal, ale lopta skočila pred ním a na prekvapenie všetkých ho 

preskočila a zjavila sa v smere behu atakujúceho hráča súpera, ktorý ju už len ľahkým kopnutím 
poslal do našej opustenej brány. Celkom hlúpy gól, zbytočný. A nakoniec sa ukázal ako 
rozhodujúci. 

Po góle sme mnohí vzdychli, niektorí aj nadýchli. Celkom vzdorovito to spravil Dodo, v 
strede ihriska sa ako ryba vykĺzol z obranného zovretia dvoch hráčov súpera, potiahol po pravej 

strane, avšak jeho strela len tesne minula spojnicu súperovej brány. V ôsmej minúte sa slzy 
opäť objavili na krajíčku našich prebúdzajúcich sa očí. Najprv Tomáš pekne zasiahol, vytlačil 
strelu z uhla na roh. Z neho strieľaný center do bránkoviska zasiahol Citrónovu ruku. Mal ju žiaľ 

od tela, takže rozhodca nekompromisne ukázal na pokutový kop. Márne sa snažili naši hráči na 
ihrisku presvedčiť arbitra o inom vnímaní sveta, nepodarilo sa. Podarilo sa však Tomášovi 

vystihnúť smer pri exekúcii penalty. Spoluhráči ho v tom však nechali samého. Na vyrazenú 
loptu zareagoval lepšie hráč súpera, pri ktorom bol pôvodne Duško. Prihral do bránkoviska a 
odtiaľ už exekútor penalty dal na druhý pokus gól. Matematicky vzaté, prvú štvrtinu zápasu 

sme prehrali jasne o dva góly, ostali ešte 3/4 na nápravu. 
Tá druhá sa veľmi nelíšila od tej prvej, Tomáš pár razy musel ukázať prehľad pri hasení 

šanci súpera ako poslednej našej inštancie na ihrisku. Zvládol to na výbornú. My sme sa občas 
motali na ihrisku, súper veľmi dobre bránil, ťažko sa prihrávalo, skôr sa nám podarilo občas 
individuálne vystrašiť súpera, či prebudiť rozhodcov. Nedarilo sa, potrebovali sme trochu 

ukľudniť, povedať si niečo k tomu ako na súpera v tejto nepríjemnej situácii. Vhod nám padla 
prestávka medzi polčasmi, počas ktorej sme sa povzbudili. Útočníci boli už v prvom polčase 

trochu nervózni z prihrávok a vyhadzovaných lôpt, nedalo sa však lepšie, skutočne súper dobre 
pokrýval priestor. 

V druhom polčase sa to zlepšilo z našej strany, boli sme oveľa aktívnejší, chvíľami sme 

mali viac šancí. Ale bolo nám to platné toľko ako vo väznici voľný čas odsúdeného na doživotie. 
Začali sme po strate lopty hrať aktívnejšie už na súperovej polovici, čo stálo dosť síl našich 

útočníkov. Po troch minútach sme mohli znížiť, keď aktívnym bránením Duško získal loptu, 
mohol nahrať síce Dodovi, nasmeroval si to však sám k bránkovisku, kde výborne zasiahol, 
vybehol súperov brankár. Necelú minútu na to sme mohli inkasovať my, keď po peknej 

kombinácii mohol do prázdne brány z uhla streliť súper tretí gól, ktorý by nás definitívne zrazil 
na kolená. 

Druhý polčas sa musel páčiť aj našim priaznivcom na tribúne. Valilo sa to v dostatočnej 
intenzite aj na súperovu bránu. Po spomínanej šanci súpera sa opäť blysol Dodo, krásne sólo, 
nastrelil iba žrď. To založilo prečíslenie na druhej strane, na jeho konci bol Tomáš, ktorý loptu 

zachytil bezpečne do náručia. Od šiestej minúty druhého polčasu Tomáš začal vybiehať, 
pomáhať nám v poli, dostať sa do šancí, prečíslenia s cieľom streliť gól. V siedmej minúte prudkú 

Duškovu strelu brankár vyráža, gól nie a nie dať. V polovici polčasu sa pekne uvoľnil Pajdo, 



faulovaný ešte zakončil do brankára. 
Rozhodca nám ponúkol ešte priamy kop, z 

ktorého Citrón prestrelil múr, ale brankár bol 
v strehu, vyrazil strelu aj následnú dorážku. 

Obranca odkopol, lopta sa vrátila na hranicu 
bránkoviska, odkiaľ Dodo opäť poslal loptu 
len do brankára. Vytvorili sme si tlak, šance, 

ale chýbalo to povestné korenie futbalu. 
Po pár minútovej nadvláde na ihrisku 

prišlo vytriezvenie, Minimax sa opäť dostával 
do šancí, ale naše sebavedomie sa posunulo 
na zdravú úroveň a tak sme pokračovali v 

snahe o kontaktný gól, ktorá sa nakoniec 
ukázala tak úspešná ako ťaženie 

napoleonských vojsk na Moskvu. A to nás v 
poslednej minúte súper mohol opäť zarezať 
tretím gólom, netrafil sa po druhý raz do 

prázdnej brány. Zahral priamy kop, 
nacvičená situácia a lopta cez bránkovisko prešla na druhú stranu, kde bol nikým nepokrytý 

útočník súpera. Trafil tesne vedľa brány. Našťastie, a tak je výsledok celkom prijateľný. Škoda 
len, že sme nedali aspoň jeden gól. Prehrať o dva góly s Minimaxom hanba nie je, ale krajšie 

by to vyzeralo, keby sme premenili aspoň jednu z tých našich sľubných šancí. 
 
ostatné výsledky 2. kola:  
FC CFFCFC - Budweiser 4:2 
Rehab Klinik Baraberi "B" - FC Rusovce 0:0 
FPV 23 - ŠK Slovan Bratislava "C" 1:8 

TV COM Hurricanes - TJ Juhcelpub Kojoti 3:3 
Omnikor Wild Boys 02 "C" - PKE-M Bratislava "B" 12:1 
Semic Bratislava "B" - Akademik '96 "A" 3:1 

AC Bells - Predators "B" 8:4 
AFC Horden - Racing Club "A" 2:2 
FK Inter Bratislava - Dobraklima.sk 1:3 

 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   
 

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

• 7.10.2018 (nedeľa) o 9:00 zápas tretieho kola v ŠH FTVŠ proti rezerve mužstvu 
Dobraklima.sk 

• 11.10.2018 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom 
hrdle, súperom by mali byť Biskupice 40 
• 13.10.2018 (sobota) o 11:00 zápas štvrtého kola v ŠH FTVŠ proti FK Inter Bratislava 

 
 
 

 



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

 
ZÁPASY:       TRÉNINGY:  

 

  

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


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: 4.10.2018 

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 !!! 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwie-6L2gdvdAhWF_aQKHfGcAjsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.mladymisionar.sk/vykricnik-600x600/&psig=AOvVaw1lpRbT5hZ4w7_dfaQxN7Nq&ust=1538131880978608
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQ-N6cgtvdAhUG_KQKHaIfCe4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.cheyennehomestore.com/blog/miles-of-smiles/&psig=AOvVaw2RjNeLBaCCHSMgEKKwc46l&ust=1538131934560453
http://sffestglas.sk/TB2018.pdf

