
12. kolo 2018/19 
 
 

TV COM Hurricanes - SF Festglas 1:3 (0:2) 
 

dátum: 8.12.2018 
čas: 12:40 

miesto: ŠH FTVŠ 
góly: Marek R. 2, Juraj A. 

asistencie: Branislav P., Marek R., Juraj A. 
 

zostava  

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

Marek R., Michal R., Juraj A.  
  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

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

Mali sme šťastie, že sme tento zápas 

odohrali v tomto studenom období, keď o 
tropických teplotách ani chýru a tým pádom 
ani o tropických cyklónoch, hurikánoch. Síce 

som pred zápasom upozorňoval na 
minuloročný začiatok sezóny, ale to bol ešte 

september a hurikán nabral takú silu, že 
nám uštedril vysoký debakel. V sobotnom 
zápase však na oboch stranách chýbal 

brankár, my sme využili Karolovu hráčsku 
šikovnosť a často hrali s piatimi hráčmi v 

poli. A vyplatilo sa. Okrem brankárov musel 
vynechať aj Duško, ale prišiel Mišo, aj keď 
po vianočnom večierku končiacom ráno 

nevyzeral v najlepšej forme. 
Úvod zápasu bol síce ustráchaný, pri 

zakončení bolo veľa nepresnosti. Na prvý gól 

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/tv-com-hurricanes-vs-sf-festglas-904002369


museli diváci a fanúšikovia sledujúci priebeh zápasu cez internet dlho. Ten padol až v desiatej 
minúte, ale stál za to. Pekná kombinácia. Pajdo zahrával roh, Mišo pekne odtiahol hráča, 

Marekovi sa otvoril stred, dostal loptu, vrátil Pajdovi loptu pomedzi súperových hráčov, nabehol 
si do bránkoviska, kde ju dostal naspäť od Pajda a dorazil do odkrytej brány. Súper nemal príliš 

veľké šance, tentoraz hrala obrane zodpovedne, dôrazne.  
Tak aj zakročil štyri minúty pred koncom polčasu Pajdo. Dôrazne, ale čisto. K lopte sa 

dostal Juraj a zavelil do protiútoku. Keďže sa mnohým nechcelo, obetoval sa iba Marek a šli 

dvaja na jedného. Juraj prihral na pravú stranu Marekovi a ten mu loptu šikovne vrátil, opäť si 
ju vymenili, aby nakoniec Marek nahral na zadnú tyč brány, kde v sklze Juraj loptu doklepol do 

brány. Ďalší pekný futsalový moment, kde sa ukázalo ako dôležité je dať loptu rýchlo od nohy 
a ukázať sa vo voľnom priestore. 

Pred koncom prvého polčasu sme si ešte vychutnali Marekov tanec s loptou, vyzvŕtal 

troch hráčov súpera, z kraja sa dostal do dobrej streleckej pozície, brankár súpera však loptu 
vyrazil. Do druhého polčasu sme nastupovali zo strany, kde pri rozhodcovskom stolíku sedel 

kameraman zápasu, aj ten nás zaujal svojou náplňou práce, keď sa viac venoval priateľke alebo 
priateľovi pri konverzácii ako natáčaniu zaujímavých momentov. Asi si mali čo napísať po piatku. 

Treba uznať, že súper mal v úvode druhého polčasu väčšiu snahu ako v tom prvom, na 

druhej strane sa po prvom polčase rozbehal nielen náš Marek, ale aj Karol. Aj súperov brankár 
často operoval na našej polovici, takže to bolo ofenzívnejšie predstavenie. I napriek tomu viacej 

gólov nepadlo. 
Súperovi sa podarilo až v polovici druhého polčasu streliť kontaktný gól. Zatlačil nás na 

našej polovici a brankár si v strede pekne spravil miesto a vystrelil na bránu. Možno by Karol 
loptu aj chytil, ale strela bola tečovaná dobiedzajúcim kapitánom súpera stojacim hneď vedľa 
Karola, skoro na bránkovej čiare. Žiaľ, chýbal tam náš obranca. 

Naša odpoveď nenechala na seba dlho čakať. Len dve minúty. Neváhali sme a keď sme 
získali loptu, okamžite Karol vyrážal do kombinácie s nami v poli. Aj si vystrelil, nebál sa, hral 

s prehľadom. A so stoickým pokojom pri jednom obliehaní preniesol hru z pravej strany na ľavú, 
na Mareka. Ten zase pekne cez bránkovisko na Juraja, aby si následne opäť pekne nabehol do 
bránkoviska, kam mu poslal loptu Juraj a po následnej strele musel rozhodca meniť skóre na 

tabuli. Opäť sme viedli o dva góly a zbytok zápasu už hrali v snahe mať loptu čo najdlhšie pod 
kontrolou, preto keď sme ju mali, Karol vo svojom bránkovisku nebol. 

Súper to tiež skúšal s piatimi hráčmi v poli, chcel sa vrátiť do zápasu. Neboli sme to len 
my, kto mu to nedovolil, skôr to bola vychýlená strelecká muška ich hráčov v zakončení. Pár 
sľubných striel mali, ale šli vždy tesne vedľa brány. V samotnom závere sme ešte mohli výsledok 

prikrášliť, keď sme získali loptu pri jednom z nepresných zakončení súpera. Do protiútoku opäť 
zavelil Juraj, poslal loptu Marekovi, ale ten zoči-voči brankárovi pred bránkoviskom nastrelil len 

jeho nohy. Nevadí. Tri body máme. 
Víťazstvo sa rodilo ťažko, ale 

postupne, trpezlivo. Celkom dobre sme 

bránili hráčov súpera pred našim 
bránkoviskom a vpredu sa darilo nielen 

Marekovi, ale Juraj hral veľmi dobre. 
Našťastie mu noha vydržala, nezranil sa. 
Ako som spomínal, máme tri body, ideme 

od zápasu k zápasu, snažíme sa udržať 
sa v tabuľke v tej hornej časti, teda 

aspoň v hornej polovici. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 



ostatné výsledky 12. kola:  

 Budweiser - FCK Minimax Bratislava "B" 3:1 

FPV 23 - Rehab Klinik Baraberi "B" 2:3 
Akademik '96 "A" - FC Rusovce 3:5 

FK Inter Bratislava - Semic Bratislava "B" 1:4 

ŠK Slovan Bratislava "C" - PKE-M Bratislava "B" 10:2 
FC CFFCFC - AC Bells 3:10 

AFC Horden - Omnikor Wild Boys 02 "C" 2:11 
TJ Juhcelpub Kojoti - Dobraklima.sk 8:2 

Racing Club "A" - Predators "B" 4:4 
 

najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   
 
• 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 
• 20.12.2018 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 predvianočný tréning v 
športovej hale učilišťa vo Vlčom hrdle 

• 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:                      1 925,54 €   (z 2% sme získali 2.355 €) 

STAV príručnej pokladne:      777,07 €    

 

 
 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: 13.12.2018 

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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