
14. kolo 2018/19 
 
 

Budweiser –SF Festglas  5:4 (2:3) 
 

dátum: 13.1.2019 
čas: 19:30 

miesto: Hant aréna 
góly:  Jozef K. 2, Juraj A., Dušan K.  

asistencie:  Michal R. 2, Tomáš Sz., Juraj A.  
červená karta:  Branislav P. (po druhej žltej) 
 

zostava  
Tomáš Sz.  

Branislav P., Peter M., Peter B., Michal R.  
Marek R., Jozef K., Juraj A., Dušan K.  

 (Karol Sz., Pavel B.)  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Zostrih zaujímavých momentov zápasu na http://sport.video/futsal 
 
Novoročný darček v podobe premiérového zápasu v Hant aréne sme si síce užívali dlho, 

na konci však ostala v ústach príchuť horkosti. Po čase, keď si spravím hrubú čiaru za zápasom, 

tak vidím tri dôležité fakty, žiaľ veľmi negatívne pre nás. Prehra, červená karta a zranený 
kapitán. A to nás všetkých pred začiatkom priteľsky privítal Penge a zaprial zdravie a zápas bez 

zranení. Mohlo to dopadnúť lepšie, len trochu šťastia nám chýbalo. Zápas mal pozitívny ohlas 
u divákov, naozaj škoda toho záveru. 

My postarší, pôsobiaci v Lige 40, si Hant arénu občas užijeme, je to radosť si v nej zahrať. 

Zdravo nám ju pravidelne závidel Duško, dočkal sa. Dokonca si v nej spravil gólový zárez, ale 
ani to nestačilo. Predzápas bol posledným zápasom kola Ligy 40, v ktorom sa predstavil Tibor 

a spolu so spoluhráčmi ťahali za kratší koniec. Keď sme po našich zápasoch pozerali súpisku 
súpera, vyzeralo to nádejne, že si opäť zahráme so starými oporami Budweiseru. Možno to bola 
taktická finta, možno náhoda, ale postupne začali do haly prichádzať „mladé pušky“, ktoré asi 

veľmi Budweiseru neholdujú. Šestica mladých hráčov, väčšina z nich narodená až v treťom 
miléniu, nemali ani osemnásť rokov, nás trochu schladila. V šatni pred zápasom sme 

skonštatovali, že si zabeháme dostatočne. 

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/budweiser-vs-sf-festglas-904003946
https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/budweiser-vs-sf-festglas-904003946


Úvod nám vyšiel ideálne, hneď po 
pár sekundách súperov brankár vyťahoval 

loptu zo svojej siete. Mimochodom 
preklad jeho mena do češtiny dokáže 

spôsobiť hlavne u Karola erupciu smiechu. 
Dosť sme sa na tom zabavili hlavne na 
novembrovom výlete v Prahe. Základy 

gólovej akcie postavil Dodo, ktorý nevedel 
prejsť cez brániaceho hráča súpera na 

ľavej strane, posunul loptu dozadu 
Citrónovi, ten krásnym centrom našiel na 
pravej strane Miša, ktorý loptu poslal 

hlavou do bránkoviska. Na loptu si pekne 
zbehol Dodo z opačnej strany a rozvlnil 

súperovu sieť. 
Dlho sme sa však netešili, ani nie 

celú minútu. Po peknej kombinácii, ktorú 

sa snažil narušiť Dodo sa dostal súper s 
loptou až na hranicu bránkoviska. Nie najlepšie pokrytý hráč, s ktorým sa práve Dodo vracal 

pred bránkovisko, presnou strelou k ľavej tyči nedal Tomášovi veľmi šancu úspešne zakročiť. 
Po vyrovnávajúcom góle sme sa snažili hrať i naďalej otvorenú partiu. Tú mohol možno iba 

Marek, čo sa vekom týka. Ten sa aj dostal do šance, brankár súpera zakročil. Snažili sme 
pomáhať si, bolo to dobré. V piatej minúte našiel Tomáš Doda pred súperovým bránkoviskom, 
chýbalo trochu pokoja a zakončenie by bolo pre nás pozitívnejšie. Minútu nato sme sa však 

predsa tešili z gólu.  
Súper rozohrával, prihrávku stredom ihriska výborne vystihol Mišo, potiahol, prihral na 

hranicu bránkoviska na Juraja a ten pohotovo a hlavne presne z prvej prekonal súperovho 
brankára po druhý raz v zápase. Šance boli aj na ďalšie. Z nepriameho kopu, ktorý zahrával 
Marek to ale až také vážne nebolo, lopta šla na Doda vo výške, bola ťažko spracovateľná. My 

sme tiež museli čeliť súperovým príležitostiam, dlho sa nám darilo. Dokonca sme náskok mohli 
zvýšiť. Marek vybojoval loptu na našej polovici v bežeckom súboji jeho zakončenie len tesne 

minulo konštrukciu súperovej brány.  
V polovici polčasu vybehol mimo bránkoviska proti lopte Tomáš, jeho odkop skončil v 

rohu súperovej polovice, Duško mohol pri troche šťastie pri brankárovom zaváhaní dočiahnuť 

na loptu a poslať ju do opustenej brány. Nedáš, dostaneš. Prišiel trest, ktorému predchádzal po 
spomínanej šanci zle zahratý roh, Duško poslal pomalú prihrávku na Pajda, súperov hráč ju 

vystihol a rútil sa na Tomáša. Pajdo 
si pridržal súpera za dres, videl po 
šanci žltú kartu. Šancu zmaril 

Tomáš, aby chvíľu na to, v trinástej 
minúte súper vyrovnal. Loptu si 

pekne hodil okolo Juraja a vystrelil 
presne k pravej tyči, Tomáš opäť 
nedočiahol, bol to pekný futsalový 

moment. A bolo opäť vyrovnané. 
V závere polčasu sme sa 

dostali pod tlak, ale ustáli sme to. 
Dokonca aj protiútok dvoch na 
jedného zmaril dobrým zásahom 

Tomáš. Poslednú strelu súpera v 
prvom polčase zachytil rukami, 

vyhodil na rozbiehajúceho Duška, 
ktorý spred hranice bránkoviska 
poslal loptu pomedzi brankárove 

nohy až za jeho chrbát. Na lavičke 
vypukla veľká radosť. 



Ako prvý polčas skončil, tak začal druhý. Hneď v prvej minúte sme strelili gól. Po dlhom 
Citrónovom pase na Doda vyrazil loptu brankár do ihriska. K nej sa dostal Juraj, vystrelil na 

bránu, brankár vyrazil, aby odrazenú strelu dorazil za jeho chrbát v bránkovisku číhajúci Dodo. 
Vyzeralo to nádejne, súpera to však nezlomilo. Zvýšil obrátky a nám postupne dochádzali sily. 

Občas chýbal krok, aby súper nevystrelil.V dvanástej minúte sa pekne zbavil hráč Doda v strede 
ihriska, potiahol si sám a bodlom asi z desiatich metrov opäť postavil Tomáša len do role 
štatistu. Strela tesne k pravej tyči. A o pár sekúnd prišlo aj k vyrovnaniu. Predtým však prišlo 

k jednému z kľúčových momentov, odišiel z ihriska Dodo, na hokej. Hneď po treťom 
inkasovanom góle. Asi nám príliš veril, že to zvládneme aj bez neho. Chýbal. Lopta bola na 

súperovej polovici, odrážala sa od nôh, nakoniec ju nedôrazne poslal Pece na Duška. Súper ju 
zachytil a rútil sa do protiútoku. Najprv sa ocitol na palubovke Pece, potom sa šmykol Marek, 
aby ostali traja hráči na Tomáša v bráne a Pajda v obrane. Nestačilo to, súper vyrovnal. V 

priebehu jednej minúty.  
Aby toho nebolo málo, o tri minúty nám zamrzol posledný náznak úsmevu na perách. 

Pajdo zabrzdil brzdiacu sa akciu súpera a vyslúžil si za to žltú kartu po druhý raz, z čoho 
vyplynula karta inej farby a dve minúty hry v oslabení. Dlho nám nevydržala, rýchlo sme 
inkasovali aj vďaka tomu, že sa pred zakončením súpera zranil Citrón, trieslo ..... Nič príjemné. 

A nám ostal na posledných päť minút iba jeden hráč na striedačke. Zlé. 
V závere mal ešte súper dve šance. Jednu zle zakončil a Tomáš vytlačil loptu, ktorá šla 

tesne pred bránkovou čiarou, do autu, aby chvíľu na to zle nahrával na súperovej polovici a 
strelu cez celé ihrisko spred prázdnej brány hlavou presmeroval na aut navrátilec Mišo. V 

posledných sekundách sme ešte mali šancu z priameho kopu, ktorý bol veľmi z uhla. Marek ho 
chcel nahrať na Tomáša, na strelu, nevydalo, nevyrovnali sme. Škoda, bol to podľa nášho 
názoru remízový zápas. Poľahky sme stratili dvojgólové vedenie, mladí nás prinútili robiť chyby. 

Proste boli rýchlejší. Paradoxne sme mali v celom zápase iba štyri fauly, z toho dva posúdili 
rozhodcovia na žltú kartu a v oboch prípadoch si to odniesol Pajdo. 

 
ostatné výsledky 14. kola:  

TV COM Hurricanes - Omnikor Wild Boys 02 "C" 1:5 

FK Inter Bratislava - FPV 23 4:4 
TJ Juhcelpub Kojoti - AC Bells 3:7 

FC Rusovce - PKE-M Bratislava "B" 2:2 
ŠK Slovan Bratislava "C" - FCK Minimax Bratislava "B" 6:0 

Akademik '96 "A" - Predators "B" 1:11 

FC CFFCFC - Rehab Klinik Baraberi "B" 4:3 
AFC Horden - Semic Bratislava "B" 3:5 

Racing Club "A" - Dobraklima.sk 1:6  
 
 

najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   
 

• 17.1.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom hrdle, 
súperom bude Matadors 
• 19.1.2019 (sobota) o 11:50 výkop dohrávky deviateho kola proti FPV 23 v ŠH FTVŠ 

• 20.1.2019 (nedeľa) o 15:50 výkop zápasu pätnásteho kola proti Racing clubu v ŠH Mladosť 
• 24.1.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom hrdle 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


ZÁPASY:  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
TRÉNINGY:  

 

 

  



STAV na účte:                      2 009,54 €   (z 2% sme získali 2.355 €) 

STAV príručnej pokladne:      807,07 €    

 

 
 pohyby na účte za posledné obdobie: 

 

 

výpis z účtu za celý kalendárny rok 2018:  http://sffestglas.sk/TB2018.pdf 

výpis z účtu za celý kalendárny rok 2019:  http://sffestglas.sk/TB2019.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Príručná pokladňa 

 

Sálový futbal FestGlas 

  (http://www.sffestglas.sk)  
        IČO 30857546 

            č.ú.: 2628074362/1100 
 
 

 
 
 

 dátum tlače: 17.1.2019 

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 ..... 

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
http://sffestglas.sk/TB2018.pdf
http://sffestglas.sk/TB2019.pdf
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

