
7. kolo 2018/19 
 
 

SF Festglas - Rehab Klinik Baraberi "B" 2:5 (1:2) 
 

dátum: 4.11.2018 
čas: 19:10 

miesto: ŠH Mladosť 
góly:  Marek R., Karol Sz. 

asistencie:  Karol Sz., Branislav P. 
Žltá karta: Karol Sz. 

 zostava  

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

Karol Sz., Marek R., Zoltán L., Michal R.  
(Jozef K., Pavel B.) 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
Zostrih zápasu na sk.sportvideos365.com  

V nedeľu večer sme uzavreli dušičkové obdobie, hlavne jesenné školské prázdniny. 
Pôvodne sme kolo chceli odložiť kvôli neprítomnosti mnohých hráčov, ktorí boli odcestovaní, 
nakoniec sa podarilo vybaviť termín, ktorý bol kompromisom. Chýbal zo základu iba Juraj a 

Duško. V zostave ešte chýbal zranený Dodo, ktorý nám držal palce na tribúne aj s Palom, 
Kongom, Ferom a jeho synmi. Tým pádom sme mali citeľne oslabenú ofenzívu. Aj preto sa 

nakoniec ozval Karol, že príde pomôcť. A bol 
úspešný, 1+1+1. Ešteže nedostal aj červenú 

kartu, to by bol „full house“. Žiaľ, škrípalo to aj 
v defenzíve. Proste zápas nám nevyšiel. Naproti 
tomu súperovi áno. Bol veľmi efektívny vo 

využívaní šancí. Nastúpili starší Barabéri, 
skúsení, nielen vetrom ošľahaní a ostrieľaní. 

Tých mladších si šetrili na extraligu, na 
pondelkový zápas. Tu klobúk dole pred 
Mlynkym, kam to za tie roky dotiahol s 

mužstvom, opäť v extralige. Ako vedúci SFF 
viem, čo obnáša všetko okolo toho, aj keď iba 

na tejto bratislavskej úrovni, keď to má mať 
nejaký systém a nie hurá poďme si zahrať 
zápas, nejako bolo, nejako bude. 



Úvod zápasu nám vyšiel ako z veľkej knihy. Hneď v druhej minúte, pri prvom striedaní, 
posunul najprv loptu Pajdo na ľavú stranu Karolovi, ten Marekovi. Marek sa zbavil obrancu a 

prestrelil súperovho brankára. Baraberov to nezaskočilo, zjavne s tým rátali, že Marek bude 
vystrkovať rožky, tak od tej chvíle ho mali na muške. Zbytok zápasu si už dali na neho pozor, 

zdvojovali ho, hrali tvrdo na neho. Našťastie sa nenechal vyprovokovať, i keď pri jednom 
odpískanom priestupku, keď údajne hral nedovolene lakťom, na neho slovne zaútočil súperov 
hráč, Citrón si však zastal svoju rolu kapitána a ukľudnil to. Mali sme často výhrady voči 

niektorým verdiktom, ale musíme sa naučiť krotiť vášne a tieto situácie riešiť diplomatickejšie 
ako Karol, ktorý inkasoval za jeden z protestov žltú kartu. Už máme svoje roky, teda väčšina z 

nás ....  
Potom Baraberi rozbehli svoj pekelný stroj, svoje nacvičené signály. Jednú sľubnú šancu 

na vyrovnanie mali krátko po našom góle, Tomáš však včas zasiahol. V polovici polčasu nás 

zachránila horná žrď. Nebola to hra na jednu bránu, ale vyrovnanie viselo na vlásku. Prišlo v 
štrnástej minúte, zbytočne. Zle sme bránili, Cibo si narazil s kapitánom a zbehol si popri 

Marekovi, nastrelil do bránkoviska, kde už Citrón Marcela nepokryl a bolo vyrovnané. Citrón 
striedal pár sekúnd pretým, striedať sa má keď máme loptu my a nie keď rozohráva súper 
akciu. 

Druhý gól do našej siete padol o dve minúty. Úplne hlúpy, zbytočný. Ale Mlynky trafil 
presne, ideálne. Máme loptu a dostaneme gól. Aj to sa dá. Pajdo rozohrával aut. Loptu poslal 

z našej polovice na Miša, teda chcel. Vystihol to Mlynky, získal loptu a vystrelil. Nanešťastie pre 
nás presne. Do polčasu sme mali ešte šance, najvyloženejšiu mal Marek, ktorého strela tesne 

minula bránu. Jednogólové manko sme si zobrali na druhú lavičku a druhý polčas sme chceli 
hrať lepšie. 

Nepodarilo sa. Hrali sme dosť ležérne, chýbala tomu iskra. A tá zhasla už v druhej minúte, 

keď súper zahrával aut na úrovni našej striedačky, dvaja hráči si nabehli na vzdialenú stranu, 
nikto s nimi ! Karol úplne zaspal, nevrátil sa. Prihrávka do bránkoviska ďalšiemu voľnému 

hráčovi, tú ešte vracajúci sa Marek tečoval, ale nakoniec Marcel si dal svoj druhý gól zápasu a 
prehrávali sme 1:3. Takto odfláknutú situáciu som už dávno nevidel. 

Súper v druhom polčase hral s druhým brankárom, občas hral s piatimi v poli, skúšali aj 

to. My sme vyrobili strašne veľa chýb, pár razy nám pomohol Tomáš včasným vybehnutím, zle 
sme hrali smerom dozadu. Dokonca sme zahrávali aut, traja hráči sme boli pri sebe a z autu 

odovzdali loptu jedinému hráčovi súpera. Oči pre plač v takých momentoch. V polovici druhého 
polčasu zahrával súper roh, nacvičená situácia. Zakončoval kapitán Ivan, Tomáš vyrazil, lopta 
sa dostala opäť k Ivanovi a Tomáš bol už bez šance. Je na mieste otázka, kde boli hráči v našich 

dresoch v tej chvíli. Neviem. Už to bolo viac-menej rozhodnuté. Nemali sme psychických síl na 
vyrovnanie a herne sa nám nedarilo vôbec. Súper výborne bránil, veľa nám nedovolil. 

Šancu na zníženie mal opäť Marek, hneď dve, ale súperov brankár Oli bol proti. Potom 
sme my skúšali ešte s piatim v poli, šancu mal Tomáš, pálil však tesne vedľa. Šesť minút pred 
koncom zápasu padli hneď dva góly. Najprv 

Cibo krásne obhodil Tomáša a bolo 1:5. 
Predchádzalo tomu zaváhanie Citróna pri 

čiare, nezasiahol loptu hlavou, chcel dať do 
autu. Ale tá sa mu po ramene skĺzla rovno na 
nabiehajúceho Ciba a ten to zakončil 

elegantne. Potom si Karol narazil s Pajdom a 
jeho zakončenie spred bránkoviska bolo 

konečne úspešné a tešili sme sa z gólu po 
druhý raz v zápase. A naposledy. Ďalší gól už 
do konca zápasu nepadol ani na jednej 

strane. Aj keď na konci zápasu šance boli. To 
už bol piatym hráčom v poli Karol. Najprv 

prestrelil Marek, potom nedal súper do 
prázdnej brány, aby za celým zápasom dal 
bodku Cico. Marek mu posunul loptu a spred 

bránkoviska z prvej strieľa tesne nad bránu. 
Niečo nám chýbalo. Boli sme nejakí 

neprebudení, aj keď večerná nedeľná hodina 



nie je asi ideálna na vrcholové športové výkony. Hlavne pre nás, ktorí skoro ráno musíme 
vstávať do práce. Ešteže sa nehralo o 21.00, to by sme dostali asi viacej gólov. Na šance nás 

síce súper výrazne neprekonal, hlavne čo sa týka striel na bránu, ale my sme boli úplne jaloví 
v zakončení. Ak sme sa k nemu vôbec dostali. 

 

ostatné výsledky 7. kola:  
Akademik '96 "A" - TJ Juhcelpub Kojoti 7:2 AC Bells - Omnikor Wild Boys 02 "C" 5:10 
Dobraklima.sk - Semic Bratislava "B" 1:4 PKE-M Bratislava "B" - FC CFFCFC  

FC Rusovce - TV COM Hurricanes 4:1  ŠK Slovan Bratislava "C" - Budweiser 9:1 
FCK Minimax Bratislava "B" - FPV 23 2:1  Predators "B" - AFC Horden 1:2 
Racing Club "A" - FK Inter Bratislava 0:3 

 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   
 

• 8.11.2018 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning 
v športovej hale učilišťa vo Vlčom hrdle, súperom 

by mali byť Biskupice 40 
• 11.11.2018 (nedeľa) o 16:20 zápas ôsmeho 
kola v ŠH Domu športu proti Semic Bratislava "B" 

• 15.10.2018 (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: 8.11.2018 

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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