
9. kolo 2018/19 
(dohrávka z novembra 2018) 

 
 

SF Festglas - FPV 23 8:2 (3:1) 
 
dátum: 19.1.2019 

čas: 11:50 
miesto: ŠH FTVŠ 

góly:  Marek R. 3, Jozef K. 2, Juraj A., Dušan K., Karol Sz. 
asistencie:  Jozef K. 2, Juraj A. 2, Tibor L. 2, Marek R. 
 

zostava  
Tomáš Sz.  

Karol Sz., Marek R., Tibor L.,  
Jozef K., Juraj A., Dušan K., Michal R.  

 (Peter M., Pavel B., Branislav P., Peter B., Miloš C., Zoltán L. ) 

  
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Zostrih zaujímavých momentov zápasu na http://sport.video/futsal 
 
Minuloročný rest, ktorý sa nám preniesol do nového roka sme vybavili v sobotu na 

poludnie vo vysokoškolskej hale. Trochu sa to komplikovalo s jedným turnajom vo Vlčom hrdle, 
ale myslím že sme to zvládli na jednotku. Mišo síce nebude mať najlepšie spomienky na zápas, 

čaká ho dlhšia prestávka od športových aktivít a nejaká tá operácia. Možno je to moja chyba, 
že som ho poprosil, aby nedohral turnaj a išiel pomôcť SFF. Z rezervy sme museli povolať aj 
Tibora a Karola. Jeho dcéra bola na tribúne v dobrej opatere Konga pod ďalšími pozornými 

očami ďalších nehrajúcich hráčov SFF. Našťastie náš „slovenský maglev“ Marek nesedel na 
tribúne, ale bol na súpiske. 

Netrvalo dlho, v podstate hneď po prvom faule zápasu sme sa ujali vedenia. Náš priamy 
kop spoza súperovho bránkoviska zahrával Karol, posunul Marekovi, jeho strelu však zblokovala 
hradba tiel brániacich hráčov. Lopta sa však odrazila k číhajúcemu Ďurovi a ten z ostrého uhla 

prekvapil súperovho brankára a prestrelil ho. Paráda. Viedli sme. 
V ôsmej minúte prišlo k nedorozumeniu v našej obrane a zlej prihrávke Mareka, ktorý 

bol posledným našim hráčom, ponúkol súperovmu hráčovi loptu na zlatom podnose a ten 
nezaváhal. Zakončil do našej odkrytej brány. Trochu dosť sme si nerozumeli pri jednoduchej 

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/sf-festglas-vs-fpv-23-904004099
https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/sf-festglas-vs-fpv-23-904004099


rozohrávke. Súper bol nepríjemný, snažil sa, my sme odolávali. Bol to celkom vyrovnaný zápas 
v tejto fáze, kde vytŕčal výkonnostne hlavne Marek. Aj keď mal v zápase pomôcť vzadu, keďže 

vpredu už traja šikovní ofenzívni hráči majú svoje stabilné miesto. Postupne sa však zahrieval 
a prispieval svojou šikovnosťou k šanciam a začínali sme mať výraznejšiu prevahu. Súper sa 

viac sústredil na bránenie ako na ofenzívu. 
Tá sa prejavila až v záverečnej päťminútovke. Tú začal gólom Marek, strhol vedenie na 

našu stranu. Krásnu akciu rozbehol Marek na našej polovici, narazil si s Dodom, ktorý mu vrátil 

loptu za obranu a Marek pohodlne prekonal súperovho brankára. Potom v jednom z ostrejších 
súbojov neuhol Mišo a zranil sa. Koleno rovno s členom, nedohral, dokríval a nevyzeralo to s 

ním dobre. V poslednej minúte prvého polčasu sa predstavili v podobnej úlohe ďalší dvaja 
strelci. Asistenciu si pripísal Ďuro a náš tretí gól zaknihoval Duško. 

Dva pekné góly nás nabudili, ale skôr vyburcovali súpera k ďalšiemu boju o dobrý 

výsledok. Hneď v prvej minúte sa Dodo v súboji o loptu pretlačil so súperovým obrancom a z 
následného protiútoku sme inkasovali. Z našej pravej strany zakončoval útočník strelou 

pomedzi nohy vybiehajúceho Tomáša. Súper strelil síce kontaktný gól, ale to bolo v podstate z 
jeho strany všetko. 

Marek, ktorý mohol lepšie riešiť situáciu pri spomínanom druhom góle súpera, vztýčil 

vlajku s našim logom a zavelil do útoku. Zbehol si z našej obrany priamo k súperovmu 
bránkovisku. Jeho pohyb zaznamenal Dodo a poslal mu loptu do behu. Nádherná prihrávka 

medzi dvoch hráčov. A marek z hranice bránkoviska nezaváhal, vymietol pravý horný roh 
súperovej brány. 

Aby sme dali súperovi jasne najavo, že im nemienime darovať ani bod, do troch minút 
sme zvýšili svoj náskok na trojgólový. Opäť mal aj v tomto góle prsty, pardon nohy, Marek. 
Hlboko v našej obrane si narazil s Duškom, prebehol diagonálne celým ihriskom a posunul loptu 

Karolovi k vzdialenej tyči a z takých šancí sa náš lišiak Karol nezvykne mýliť. 
A potom sme sa na ihrisku uvoľnili, začali sa baviť a padli ďalšie krásne góly. Po nich už 

bolo vidieť rezignáciu, frustráciu hráčov súpera. Sedem minút pred koncom sme zahrávali aut 
v strede ihriska, lopta sa dostala k Tiborovi, ktorý peknou prihrávkou našiel číhajúceho Doda, 
ktorý sa potom už sám pred brankárom súpera nemýlil. Namieril to po zemi k pravej tyčke. 

Štyri minúty pred koncom sme vybojovali loptu v našej obrane a po rýchlom presune 
pred súperovu bránu dal po Ďurovej prihrávke svoj tretí gól v zápase Marek. A posledný klinec 

do rakvy, posledný gól zápasu dal Dodo. Najprv si na polovici ihriska „zatancoval“ Marek a 
vycvičil troch hráčov súpera, aby pekne našiel prihrávkou Tibora na ľavej. Tibor už po tých 
rokoch prehľad má, našiel na druhej strane nepokrytého Doda a ten zavesil posledný gól 

zápasu. Zavŕšil naše víťazstvo a podčiarkol prevahu na ihrisku. 
Po minulotýždňovej smolnej prehre s Budweiserom to bol príjemný reparát. Pripísali sme 

si dôležité tri body. Aj keď sme hrali s aktuálne posledným tímom súťaže, vedeli sme, že to 
jednoduché nebude. Nakoniec síce bolo, podľa výsledku, ale ako mi moja bývalá vedúca 
vravievala, je lepšie sa báť kao sa zľaknúť. My sme sa nezľakli, boli si vedomý sily súpera, ale 

tá naša bola na ihrisku väčšia.. 
 

15. kolo 2018/19 
 
 

SF Festglas - Racing Club "A" 11:4 (3:3) 
 

dátum: 20.1.2019 
čas: 15:50 
miesto: ŠH Mladosť 

góly:  Marek R. 3, Jozef K. 3, Dušan K. 3, Tomáš Sz., Branislav P. 
asistencie:  Marek R. 3, Branislav P. 2, Juraj A., Dušan K. 

 
zostava  

Tomáš Sz.  

Branislav P., Karol Sz., Peter B., Marek R. 
Jozef K., Juraj A., Dušan K. 

(Peter M., Pavel B.) 



Zostrih zaujímavých momentov zápasu na http://sport.video/futsal 
 
Po sobotnej dohrávke a odpykaní si Pajdovho trestu za červenú kartu sme jemne 

pozmenili zostavu a nastúpili proti nevyspytateľnému Racingu. Kostra mužstva však ostala. 

Vypadol zranený Mišo a Tibor sa už sústredil iba na zápas L40. Minulý rok sa síce Racing na 
poslednú chvíľu nezmestil do prvej desiatky mužstiev do odvetnej časti súťaže, zato sme s nimi 

prehrali 1:4. Tento rok to má tiež dobre našliapnuté k prvej desiatke, ale po nedeľnom zápase 
budú ich hráči musieť zapnúť na vyššie obrátky. 

Príjemným prekvapením bol náš začiatok. Vybehli sme na súpera ako bojovné pitbuly. 

Nemysleli sme na obranu, len sme mysleli na ofenzívu. Potvrdili sme to aj gólovo hneď v tretej 
minúte zápasu. Mare zahrával aut v strede ihriska, narazil si s Duškom, prešiel z ľavej strany 

na pravú, zbavil sa dvoch hráčov a zakončil do pravého horného rohu súperovej brány.  
Následne sme mohli inkasovať, avšak z prečíslenia troch na jedného, aj keď Marek je 

viac ako za jedného, súper nastrelil iba žrď Tomášovej brány. O pár sekúnd sme sa opäť 

radovali, po Ďurovej prihrávke presne zakončil Dodo. Štvrtá minúta a už sme vyhrávali o dva 
góly. Následne sme si vypracovali množstvo šancí, dokonca Dodo šiel sám na brankára súpera, 

neuspel.  
V piatej minúte mohol dať súper kontaktný gól, na dva razy zasahoval Tomáš. Úspešne. 

Potom pekne potiahol Marek z hĺbky nášho obranného pásma, zakončil tesne nad bránu. 

Zahadzovali sme šancu za šancou. Traja na jedného, Duška vychytal brankár v sklze nohou. 
Dodo z uhla tesne vedľa brány. O chvíľu neskôr mu nabíjal Marek, opäť tesne vedľa. Ďurov teč 

spred bránkoviska tiež tesne minul bránu. Šance sa kopili, na ďalší gól sme si však museli 
počkať až do štrnástej minúty. Na 3:0 dal po individuálnej akcii Marek. Získal loptu na hranici 
nášho bránkoviska, zatancoval si s loptou a pred hranicou druhého bránkoviska zakončil presne. 

Čo sa dialo ďalšiu päťminútovku, to sa nedá popísať. Predchádzala tomu Duškova 
hlavička do brankára po peknej narážačke Marek s Dodom. V priebehu troch minút súper 

vyrovnal. Najprv pri prvom góle nezahral pri čiare dôrazne Pece, lopta sa dostala k hráčovi na 
hranici bránkoviska, ktorý cez Duška vystreli pod hornú žrď. Tomáš sa len hlavou uhol, inak by 
to dostal asi do nosa. Potom sme mali náznak, ale Duškove priklepnutie a Dodove zakončenie 

vytlačil brankár na roh.  
Dve minúty pred koncom po nevinne zahratom rohu sme inkasovali po druhý raz. Úplne 

detská chyba striedanie keď zahráva súper roh. Dodo šiel dole, Ďuro nabehol, prevzal si hráča, 
ale Pajdovi ostali dvaja, Duško nemal žiadneho, keďže sa to celé pomenilo. Nevýraznú strelu 

na bránu si Tomáš vyrazil pod hornú žrď a bolo už iba o gól. A keď minútu pred koncom polčasu 
súper vyrovnal na 3:3, pozerali sme na seba ako opice, ktorým vyrežú semenníky. Na pravej 
strane si potiahol popri Karolovi súperov hráč a vystrelil na našu bránu. Tomáš stál pol metra 

pred bránkovou čiarou a nedočiahol na strelu. 
Cez prestávku mal prísť k 

vytriezveniu, na to sme však ešte 
potrebovali facku. Z 3:0 na 3:4 sme 
inkasovali riadnu poza ucho v tretej 

minúte druhej časti hry. Súper získal 
aut pri našej lavičke a po prihrávke z 

neho strieľal z prvej cez Doda súperov 
hráč. Tomáš len akoby zamával 
divákom ľavou rukou, bol bez šance.  

Po tomto góle sme na seba 
pozreli trochu inak, sme sa vyburcovali, 

hlavne Marek pôsobil pozitívne, čo 
potvrdil aj na ihrisku. Pár sekúnd po 
inkasovanom góle sa jeho strela 

odrazila od jednej žrde k druhej a von 
z brány. A potom to prišlo. Ako kuriózne 

prišlo k vyrovnaniu, tak k úplnému 
obratu v zápase. Marek si narazil s 

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/sf-festglas-vs-racing-club-904004373
https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/sf-festglas-vs-racing-club-904004373


Ďurom, prihral na druhú stranu Duškovi 
a ten vystrelil. Brankár strelu vyrazil 

hruďou nad seba a lopta vyletela vysoko 
a dopadla na druhej strany brány, padla 

do nej. Vyrovnali sme na 4:4 a od tej 
chvíle sme boli pánmi na ihrisku. 

Do vedenia nás dostal Dodo, opäť 

pod dirigentskou taktovkou Mareka. Ten 
si narazil s Duškom a potom pekne 

poslal loptu do bránkoviska Dodovi, 
ktorý ju už len usmernil do odkrytej 
brány. Otočili sme to, potom už len 

pridávali góly do súperovej brány. Na 
6:4 opäť všetko rozbehol Marek. 

Vystihol prihrávku na súperovej polovici, 
potiahol a prihral do bránkoviska 
Duškovi, ten v sklze zavesil pod brvno 

na 6:4.  
Súpera nakoniec "zarezal" Tomáš, ktorý chytil jednu jeho šancu z prečíslenia, hodil si 

loptu a špicom z desiatich metrov trafil presne k ľavej tyči súperovej brány. A potom to už bola 
exhibícia z našej strany a frustrovaný výkon súpera. Bolo viac šancí, Ďuro, Dodo, Marek bol pri 

ich zrode. Paradoxne pri ôsmom góle bol na konci akcie. Najprv Pajdo získal loptu, našiel Doda, 
ten na dva razy adresoval prihrávku naspäť Pajdovi, ten posunul Marekovi, ktorý rozvlnil sieť 
súperovej brány. 

Deviaty gól dal Dodo po Pajdovej prihrávke. Ten ju dostal od Duška, krásna akcia na 
jeden dotyk. Aby toho nebolo málo, dve minúty pred koncom vyhodenú loptu brankárom 

vystihol Pajdo, dostala sa k Marekovi ktorý našiel na druhej strane úplne voľného Duška, ktorý 
poľahky poslal loptu do prázdnej brány. Posledný klinec do rakvy Racingu prišiel v poslednej 
minúte. Pajdo, ktorý musel pre trest stáť zápas útočil ako žralok, ktorý cíti krv. Opäť na polovici 

ihriska vystihol rozohrávku, získal loptu, prihral Duškovi a ten mu ju nádherne vrátil do 
bránkoviska. A odtiaľ si už Pajdo vychutnal súperovho brankára. Strelil nás jedenásty gól v 

zápase.  
Čo sa výsledku týka, súpera sme rozobrali na skrutku. Treba sňať klobúk pred Marekom, 

bol hlavným strojcom úspechu. Rovnako ako v predošlý deň pri dohrávke s FPV si zapísal do 

štatistík šesť bodov (3+3). Po úvodnom perfektnom nástupe sme zaspali, súper otočil zápas, 
potom sme však gólovo udierali iba my. Prvá desiatka je pred druhou časťou súťaže bližšie k 

realite. 
 

ostatné výsledky 15. kola:  

Predators "B" - FC Rusovce odložený 
Semic Bratislava "B" - FC CFFCFC 2:5 

Dobraklima.sk - ŠK Slovan Bratislava "C" neodohraný 
PKE-M Bratislava "B" - FK Inter Bratislava 4:0 

AC Bells - Budweiser 8:3 
FPV 23 - AFC Horden 3:3 

FCK Minimax Bratislava "B" - Akademik '96 "A" 4:0 

Omnikor Wild Boys 02 "C" - TJ Juhcelpub Kojoti 6:2 
Rehab Klinik Baraberi "B" - TV COM Hurricanes 4:0 

 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   
 24.1.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom hrdle 

 26.1.2019 (sobota) o 16:10 výkop zápasu šestnásteho kola proti Slovanu "C" v ŠH Mladosť 
 31.1.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom hrdle, 

súperom bude Matadors 
 3.2.2019 (sobota) o 15:00 výkop zápasu sedemnásteho kola proti Akademiku '96 "A" v ŠH 
Mladosť 



 
 
 

 
 

 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


ZÁPASY:   
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
TRÉNINGY:  

 

 

  



STAV na účte:                      2 122,54 €   (z 2% sme získali 2.355 €) 

STAV príručnej pokladne:      903,07 €    

 

 
 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: 24.1.2019 

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

