
11. kolo 2018/19 
 
 

SF Festglas - FC CFFCFC 6:3 (1:0) 
 

dátum: 2.12.2018 
čas: 18:50 

miesto: ŠH Dom športu 
góly: Marek R. 3, Juraj A., Zoltán L., Dušan K. 

asistencie: Marek R. 2, Peter M., Dušan K., Michal R. 
žlté karty: Marek R., Dušan K. 

zostava  

Karol Sz.  
Peter M., Branislav P., Zoltán L., Peter B.  

Marek R., Michal R., Dušan K., Juraj A.  
 (Miloš C.)  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

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

Druhý zápas v nedeľu večer za 

sebou sme zvládli, až na tie následky, keď 
sme inkasovali dve žlté karty. Bol to celkom 
vyhrotený zápas v druhom polčase. „The 

Gunners“ sa tento ročník schovali pod 
názov FC CFFFCFC, čo je celkom zaujímavý 

názov, ale osobne by som volil niečo 
výstižnejšie. Zápasovú zostavu sme 
dolaďovali opäť do poslednej chvile, keďže 

nás malo byť dosť, zato nemohol ani 
Tomáš, ani Mário. Nakoniec do boja 

nezasiahol pilier našej obrany Cico, 
nestíhal, zápas nakoniec sledoval iba z 
tribúny. Určite mu to poskytlo iný pohľad 

na našu hru ako keď bojuje na ihrisku. 
Prvú šancu sme mali my, konkrétne 

Juraj, pekne si pripravil situáciu na 

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/sf-festglas-vs-arsenal-ec-ii-904002110


zakončenie, pálil však tesne vedľa súperovej brány. Avšak boli sme to my, kto sme mohli 
prehrávať. Súper zahrával roh a Marek nebránil tesne protihráča, ktorý celkom pohodlne 

zakončoval z prvej. Karol však na bránkovej čiare čarovne zasiahol nohou a loptu poslal na aut. 
Na toto si treba dávať väčší pozor. 

Na opačnej strane po našich dvoch prečísleniach musel zakročiť Karolov náprotivok, 
nebolo to však také nebezpečné. Najprv Lipi vonkajškom nezakončil prudko, následne Juraj po 
Mišovej prihrávke zakončoval síce prudko, ale bolo to zo strednej vzdialenosti, brankár reagoval 

bez problémov. Vyrazil na aut a potom to prišlo. Auto rozohral Citrón na Juraja a ten spred 
bránkoviska poslal technicky loptu k pravej žrdi. V tomto prípade nás potešil, na loptu si 

nesiahol. Prebiehala deviata minúta zápasu. 
Dobre sme bránili, celkom zodpovedne, aj keď sa občas súper dostal za naše chrbty. O 

pár minút neskôr spáli našu tutovku Duško, keď sa Marek pohral s obranou, uvoľnil sa na 

bránkovej čiare, našiel v bránkovisku súpera Duška, ten však trestuhodne netrafil bránu. Za 
zmienku stojí aj Jurajova šanca, keď si sám vypracoval šancu, jeho strelu však súperov brankár 

vyrazil nohami. Rozohral akciu súpera, ktorú ratoval odkopnutím lopty z nášho bránkoviska 
Citrón na roh. Z neho sme mohli opäť prehrávať. Mišo pustil prihrávku do bránkoviska a tá 
našla adresáta na vzdialenej žrdi, ten však nedal do prázdnej brány.  

Potom sme požičané vrátili, po kolmej prihrávke sa Marek uvoľnil, prihral Jurajovi do 
bránkoviska, ktorý trafil len tyč a jeho dorážku hlavou už súperov brankár zachytil. Šance boli, 

na oboch stranách. Len to už začalo byť troch hustejšie na ihrisku, Marek dostal žltú ani nevieme 
presne za čo. Možno za herný prejav, ktorým výrazne pretŕčal nad ostatnými spoluhráčmi, aj 

hráčmi súperov. Bol často tvrdo atakovaný, keby padol a neotriasol sa, narátavali by sa trestné 
chyby súpera rýchlejšie. Rozhodcovia mnohé veci začali púšťať, s čím spustili aj emócie na 
ihrisku, horšie to bolo v druhom polčase. Už cez prestávku padli tvrdšie slová pri výmene 

lavičiek. 
Kým v prvom polčase padol iba jeden gól, tak v druhom boli gólové hody. Najprv v piatej 

minúte po našom dvojitom zaváhaní, keď najprv prešiel súperov hráč cez Pajda, potom aj cez 
Mareka a Pece už nedobehol druhého voľného hráča, inkasovali sme. Netrvalo dlho a opäť sme 
viedli. Najprv Marek strieľal tesne vedľa, súperov brankár rozohral loptu rukou spoza brány 

svojmu spoluhráčovi. Marek sa chvíľu lopte prizeral, potom si ju zobral, obohral brankára a 
strelil gól. Toto bolo priliatím oleja do ohňa. Súper protestoval, že to nebolo regulárne, hold gól 

platil. Nervozita sa zvyšovala, občas strkanice a vrážanie telom. Raz to ani Duško neuniesol a 
dohral súpera pri čiare, inkasoval žltú kartu aj on. 

Keď sme sa snažili hru upokojiť, paradoxne sme inkasovali. Opäť chyba pri bránení, 

nechali sme súperovi príliš veľa priestoru v strede poľa. Tu zbehol cez troch hráčov súperov 
útočník, na ktorého bola adresovaná kolmá prihrávka, ocitol sa pred Karolom a v sklze poslal 

loptu do našej brány pomedzi jeho nohy. Za pár sekúnd sme aj my ukázali peknú akciu a rýchle 
prenesenie hry. Spred bránkoviska dal Juraj Marekovi v strede ihriska, ten posla loptu 
nabiehajúcemu Lipimu na ľavé krídlo, 

odkiaľ prestrelil súperovho brankára. 
Opäť sme sa dostali do vedenia. 

Dvanásť minút pred koncom zápasu. 
Zbytok zápasu to bol boj, súper 

sa snažil o vyrovnanie, hral dlhé minúty 

s piatimi hráčmi v poli. Až päť minút 
pred koncom zápasu sme zlomili jeho 

odpor. Po zlej prihrávke zahral rýchlo 
aut Marek na Duška, ten sa zbavil na 
polovici ihriska hráča a vracajúceho sa 

brankára, ktorý vystriedal počas autu, 
prestrelil. Rýchla reakcia súpera 

nenechala na seba dlho čakať. V 
nasledujúcej minúte nás súper s piatimi 
hráčmi zatlačil, Lipi nechal v 

bránkovisku súperovmu hráčovi príliš 
veľa miesta a ten tečoval strieľanú 

prihrávku do našej brány.  



Súper sa však pripravil o lepší výsledok sám. Jeho brankár zle rozohral, loptu zachytil na 
polovici ihriska Marek, loptu posunul Citrónovi, ten Duškovi na ľavú stranu. Medzitým si Marek 

zbehol pred bránkovisko, dostal loptu od Duška a už iste viete kde to guľaté čudo skončilo. 
Mareka v závere akoby vypustili z reťaze. Ale to bolo skôr tým, že jemu neubúdajú sily tak 

rýchlo ako nám starším a netrénovaným. Minútu pred koncom jeho strelu vytlačil náhradný 
brankár na tyč, aby v samotnom závere dal ešte jeden gól. Opäť po nie ideálnej rozohrávke 
súpera, keď výborne reagoval Mišo, vystihol prihrávku, loptu posunul do priestoru a prvý bol 

pri nej Marek a poslal ju do opustenej brány. 
Frustrácia súpera bola zavŕšená. Stále nevedeli jeho hráči stráviť minimálne ten náš 

druhý gól, po neštandardnej rozohrávke súperovho brankára, keď ešte nebol v ihrisku. Podľa 
mňa by rozohrávajúci brankár v ihrisku mal byť, ale na druhej strane nemal vyhadzovať loptu 
na svojho obrancu. Proste ani rozhodcovia sa veľmi nevyznamenali. Ešte aj pred šatňami to 

trochu vrelo, k fyzickému kontaktu však neprišlo. Horúce pozápasové hlavy niekedy vedia 
vyviesť aj nevhodné veci. My sme hrali podľa mňa fér. Ak ten prvý Marekov gól nebol s 

kostolným poriadkom, ťažko to vrátiť späť. Súperov brankár rozohral ako nemal. Ale zápas to 
bol určite zaujímavý pre divákov, hlavne pre Cica, ktorý do hry nezasiahol. 

 

ostatné výsledky 11. kola:  

Akademik '96 "A" - FK Inter Bratislava 2:6 

FCK Minimax Bratislava "B" - TJ Juhcelpub Kojoti 8:6 
Predators "B" - Budweiser 9:6 

FC Rusovce - ŠK Slovan Bratislava "C" 1:9 
AC Bells - AFC Horden 8:1 

Dobraklima.sk - TV COM Hurricanes 0:0 
Omnikor Wild Boys 02 "C" - FPV 23 6:3 

PKE-M Bratislava "B" - Racing Club "A" 1:3 

Rehab Klinik Baraberi "B" - Semic Bratislava "B" 4:1 
 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   
 
• 6.12.2018 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom 

hrdle, súperom by mali byť Biskupice 40 
• 8.12.2018 (sobota) o 12:40 výkop zápasu 12. kola proti TV COM 
Hurricanes v ŠH FTVŠ 

• 13.11.2018 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej hale učilišťa 
vo Vlčom hrdle, súperom by mal byť Matadosr 

• 16.12.2018 (nedeľa) o 18:20 výkop zápasu 13. kola proti nováčikovi TJ 
Juhcelpub Kojoti v ŠH Mladosť 
• 22.12.2018 (sobota) od 18:00 predvianočné posedenie, záver roka 2018  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

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

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


ZÁPASY:    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TRÉNINGY:  

 

 

  



STAV na účte:                      2 025,54 €   (z 2% sme získali 2.355 €) 

STAV príručnej pokladne:      775,07 €    

 

 
 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: 6.12.2018 

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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