
5. kolo 2018/19 
 
 

SF Festglas - AC Bells 4:3 (2:3) 
 

dátum: 20.10.2018 
čas: 11:30 

miesto: ŠH FTVŠ 
góly:  Marek R., Karol Sz. Juraj A., Branislav P. 

asistencie:  Zoltán L., Marek R. 2 
 zostava  
Tomáš Sz.  

Miloš C., Branislav P., Peter M., Peter B.  
Juraj A., Zoltán L., Karol Sz., Marek R.  

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Zostrih zápasu na sk.sportvideos365.com  

 
V piatom kole sme narazili na zvončeky. Zaujímavejšie by to bolo z tohto pohľadu odohrať 

zápas v čase adventu, ale to sa nedá. Žreb je žreb a narazili sme na hráčov hrajúcich pod 
hlavičkou AC Bells už v polovici októbra, zato vianočná výzdoba sa v obchodoch na nás vyškiera 

už niekoľko dní. Súper bol určite nabudený, 
začiatok sezóny mal celkom lichotivý na to, 
že niekoľko rokov hrával v nižšej súťaži, 

snažil sa z nej postúpiť. 
Vedeli sme proti komu hráme, súper 

mal pred zápasom dvoch hráčov v najlepšej 
trojici hráčov v kanadskom bodovaní. Tak 
sme mali istý rešpekt. Horšie je, že dvaja 

naši kanonieri si naplánovali na sobotu iné 
aktivity a tak sme boli radi, keď Karol pol 

hodinu pred zápasom napísal na našu 
tímovú skupinku, že je ešte s rodinou v 
Rakúsku, ale že už naberá smer Lafranconi. 

A dobre zrobil, ako vravia naši priatelia z 
východnej časti republiky. Aj keď nestihol 

prísť na úplný začiatok, ale k tomu sa ešte 
vrátime neskôr. 

Úvod zápasu nám vcelku vyšiel. Po 
úvodnom oťukávaní sa si Marek na polovici 

http://sk.sportvideos365.com/futsal/play/futsal/futsal-bratislava/1-bratislavska-liga/20-10-2018/1752-sf-festglas-ac-bells


pekne vymenili loptu s Lipim, „rozhojdal“ brániaceho hráča, hodil si loptu na stred a 
nechytateľne poslal loptu do pravého horného rohu brány. Súper tlačil, ale bránili sme vcelku 

úspešne, Tomáš sa rýchlo zahrial. Asi v piatej minúte sme mohli zvýšiť náskok, keď Pajdo pekne 
vystrelil, brankár len vyrazil pred seba. Pajdo si pekne vbehol do bránkoviska na dorážku, sám 

pred brankárom, avšak ten čarovne loptu vyrazil na roh. Následne po rozohratí rohu mohol 
streliť gól Juraj, avšak z uhla zakončoval tesne vedľa. A do tretice, po faule na Karola faulovaný 
zahrával roh, posunul Citrónovi a ten tesne minul bránu.  

My sme spálili tri sľubné šance, po ktorých sme sa len nestíhali diviť čo sa stalo. V 
priebehu minúty súper zápas otočil. Teda zatiaľ iba jeho priebežný výsledok. Vyrovnávajúci gól 

prišiel tesne po spomínanej Citrónovej šanci. Rýchly protiútok, strieľaný center do nášho 
bránkoviska a šikovný teč nabiehajúceho hráča poza Citróna. Ledva sme rozohrali, akurát sme 
stihli len prestriedať, inkasovali sme druhý gól. Dlhý pas na našu pravú stranu, so súperovým 

hráčom sa vrátil Marek, zároveň mimo bránkoviska vybehol aj Tomáš. Avšak ten loptu minul a 
tá sa dostala za neho, súperov hráč ju už len dokopol do opustenej brány. Behom krátkej chvíle 

sme boli v úplne odlišnej pozícii. Museli sme doťahovať my. 
Ale bez paniky. Čoskoro sme mohli vyrovnať, Marek sa pekne uvoľnil, prihral naľavo 

Cicovi, ten však sám pred brankárom tesne minul. Snažili sme sa, ale ďalší gól dal súper. Akcia 

podobná vyrovnávajúcemu gólu, ako cez kopirák. Strieľaný center do bránkoviska, tentoraz 
zabiehal zakončovateľ poza Pajda. Už to začínalo byť horšie na našu vyzretú psychiku. 

Povzbudili sme sa však a aj dočkali. Karol si vypýtal faul a opäť pristúpil k exekúcii, nenahral, 
ale vystrelil priamo na bránu. Vymietol opačný horný roh, trafil to tak ideálne. Veľmi neverím, 

že z ďalších sto pokusov tak perfektne trafí. Ale možno sa mýlim, určite má ešte v sebe talent 
na ďalšie takéto futbalové lahôdky. Touto utešenou strelou nás štyri minúty pred koncom prvého 
polčasu vrátil do hry. 

Do polčasu sme ešte mohli inkasovať, z bránkoviska nebezpečný center odkopával Juraj, 
rovnako sme mohli vyrovnať aj my. Ďalší gól už do prestávky nepadol. V prestávke sme si čo-

to povedali, mali sme pocit, že súper strácal pokoj keď sme ho napádali hneď na jeho polovici. 
Tak sme vsadili na aktívnejšiu hru pri bránení. A oplatilo sa. V úvode mohol vyrovnať po 
Jurajovej krásnej prihrávke Pece. Na dva razy, podobne ako Pajdo v úvode, nedal. Brankár 

chytal výborne, hoci Tomáš po zápase skonštatoval, že sme ho len triafali. Ale triafali sme 
vcelku dobre, to treba uznať. 

Mali sme ďalšie šance, ale mohli sme pykať. Lipi na polovici ihriska stratil v súboji loptu, 
súperov hráč sa rútil na Tomáša, ktorý dobre vybehol a zneškodnil súperovu šancu. Hrali sme 
celkom dobre, súpera sme zatlačili a gól visel na vlásku. Šance mal aj Cico, či Citrón. V tretej 

minúte druhého polčasu ho nakoniec strelil Juraj. Priamy kop na neho rozohral Marek a Juraj 
špicom do pravého horného rohu, lopta sa ešte odrazila od brvna do brány. Ďalší pekný moment 

z našej strany. 
Súper skúšal, ale nebol veľmi efektívny. Najväčšiu šancu mal po priamom kope za zákrok, 

ktorý podľa nás faulom nebol. Zachránil nás Tomáš skvelým zákrokom. Teda rovno dvomi, 

zachytil aj dorážku a podržal. To sme sa 
ocitli niekde v polovici druhého polčasu. 

Postupne súperovi začali ubúdať sily. Už 
tak nehýril pohybom, hrali to viac menej 
na jedného vysunutého hráča. My sme 

hrali ďalej aktívne a snažili sme sa dať 
štvrtý gól. Do poslednej minúty sme 

vstupovali za nerozhodného stavu a mohli 
v nej inkasovať, opäť skvelá hra zozadu, 
dobré bránenie. Sedem sekúnd pred 

koncom zápasu zahrával súper aut na 
našej polovici, blízko bránkoviska. Marek 

získal loptu, s ním vybehol na súperovu 
polovicu Pajdo, ktorý dostal prihrávku a 
zarovno so zvukovou signalizáciou konca 

zápasu zasunul loptu do súperovej siete. 
Pri našom bleskovom prečíslení. Súper 

logicky protestoval, ale bol to regulárny 



gól. Tak ako sme so šťastím v závere tri body získali, nechýbalo veľa a mohol ich mať súper. 
Ten bol nebezpečný, ale bolo vidno v závere, že mu dochádzajú sily na ofenzívu. Takže chalani 

palce hore, paráda. Len vydržať bojovať takto húževnato aj v ostatných zápasoch. 
 

ostatné výsledky 5. kola:  
 Budweiser - FK Inter Bratislava 1:7 
FCK Minimax Bratislava "B" - Rehab Klinik Baraberi "B" 

1:3 
PKE-M Bratislava "B" - FPV 23 4:3 
Predators "B" - Semic Bratislava "B" 5:2 

Racing Club "A" - TJ Juhcelpub Kojoti 3:2 
ŠK Slovan Bratislava "C" - TV COM Hurricanes 6:1 
Akademik '96 "A" - FC CFFCFC 3:3 

Dobraklima.sk - Omnikor Wild Boys 02 "C" 4:7 
FC Rusovce - AFC Horden 1:4 
 

najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   
 

• 25.10.2018 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom hrdle, 
súperom by mali byť Biskupice 40 
• 27.10.2018 (sobota) o 8:50 zápas šiesteho kola v ŠH FTVŠ proti Omnikor Wild Boys 02 

"C" 
 • 4.11.2018 (nedeľa) o 19:10 zápas siedmeho kola v ŠH Mladosť proti 

Rehab Klinik Baraberi "B" 
• 8.11.2018 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej hale učilišťa vo 
Vlčom hrdle, súperom by mali byť Biskupice 40 

• 17.11.2018 (sobota) skoro ráno odchod na "výjazd" do Prahy 
 

 
 
 
 

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

 

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


 
ZÁPASY:       TRÉNINGY:  

 

  



STAV na účte:                      2 125,54 €   (z 2% sme získali 2.355 €) 

STAV príručnej pokladne:      768,07 €    

 

 
 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: 25.10.2018 

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 !!! 
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