
17. kolo 2018/19 
 

 

SF Festglas - Akademik '96 "A" 6:1 (4:1) 
 

dátum: 3.2.2019 
čas: 15:00 

miesto: ŠH Mladosť 
góly:  Branislav P. 2, Marek R. 2, Juraj A., Peter B. 

asistencie: Marek R. 2, Branislav P., Karol Sz., Juraj A. 
 

zostava  

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

Tibor L., Juraj A., Marek R. 
(Miloš C., Pavel B., Michal R.)   

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Zostrih zaujímavých momentov zápasu na http://sport.video/futsal 
 
Už nech príde nejaká prestávka v súťaži. Budem sa opakovať, ale stále okrem zranení 

máme problém aj s brankármi. Ešteže je Karol taký futsalový zanietenec a nemá problém prísť 

vždy keď treba. A takých „bláznov“ je nás našťastie viac a aj preto sme na zápas prišli až s 
dvoma hráčmi na striedačke. Príkladom bol aj Juraj, ktorý si odbehol z rodinnej oslavy, spolu s 

otcom, bývalou futbalovou hviezdou Dunajskej Stredy. Po zápase nás pochválil a skonštatoval, 
že by si rád s nami zahral. Na tribúne sme mali viac hráčov ako na lavičke, hold zranenia 
úmerne pribúdajú s vekom. 

Úvod zápasu nám vyšiel ako z veľkej knihy. Z ničoho nič sme viedli hneď po prvej minúte. 
Pajdo si chcel v strede ihriska naraziť s Tiborom, ten loptu posunul dozadu Marekovi, ktorý 

krásnym centorm našiel Pajda zbiehajúceho pred bránkovisko a ten vo vzduchu umne center 
usmernil k pravej tyči. Brankár bol prikrátky. Hru sme mali nielen v úvode zápasu pod kontrolou. 
Šancu mal následne Juraj, strieľal do bočnej siete, aby následne trafil do čierneho. V siedmej 

minúte mu loptu posunul Marek, ten začal šprintovať a čakal loptu. Tú mu však Juraj nevrátil a 
asi z desiatich metrov prekvapil ľavačkou brankára, ktorému zaclonil v tej kritickej chvíli výhľad 

obranca.  

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/sf-festglas-vs-akademik-96-904005534
https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/sf-festglas-vs-akademik-96-904005534


Aby toho nebolo málo, v deviatej 
minúte sme znechutili súpera ešte 

viacej. Uzavreli sme ho na jeho polovici, 
posledný Marek posunul na pravej strane 

Juraja, ktorý pekne našiel v bránkovisku 
Pajda, jeho strelu však brankár vyrazil. 
Následne posunul Pajdo Pecemu a ten 

brankára prestrelil z hranice 
bránkoviska. Štvrtým gólom sme 

ukončili prvú štvrtinu zápasu. Karol 
zachytil zblokovanú strelu, vyhodil na 
Mareka a ten už vedel čo s loptou. 

Vypracovali sme si rýchlo štvorgólový 
náskok a viezli sa s ním pohodlne až do 

konca zápasu.  
Možno bol súper tiež v stave 

mobilizácie a chýbali mu lepší hráči, ale 

veľmi nebezpečný nebol. Bránili sme 
zodpovedne, možno to bolo aj tým. Ale 

po takom náskoku prišlo k uspokojeniu a súper po našej chybe, keď sme sa začali veľmi 
vysúvať, z prečíslenia dal gól. Najprv strelu Karol ukážkovo vyrazil do druhej strany k žrdi, ale 

kým sa otočil, druhý hráč loptu dorazil do našej siete. Do konca polčasu sme ešte mohli dať pár 
gólov. Hlavne keď Juraj pekne potiahol, zbavil sa obrancu a na jeho center v bránkovisku Marek 
nedočiahol. Mareka tesne pred koncom polčasu pekne vysunul Tibor, jeho strelu brankár vyrazil 

a následná Tiborova dorážka skončila na obrancovi. 
V úvode druhého polčasu mal dobrú šancu súper. Následne sme zle ukončili akciu a pri 

zatiahnutí záchrannej brzdy sa zranil Citrón, nie však vážne, mohol v hre pokračovať. Našťastie. 
Druhú tutovku mal v polovici polčasu Tibor, brankár mu radosť pokazil. Potom nás natiahol 
Karol, keď pri vybehnutí nastrelil len do atakujúceho hráča súpera. Lopta sa odrazila smerom k 

našej opustenej bráne, našťastie ju tesne minula.  
Mali sme šance, bolo ich oveľa viac ako na druhej strane. Juraj pekne v úniku po Peceho 

vysunutí strieľal do brankára, potom po Pajdovom Citrón skoro na bránkovej čiare tiež do 
brankára. Súper sa rýchlo prebral a päť minút pred koncom sa rozhodol k radikálnejšiemu kroku 
a to k hre s piatim hráčmi v poli. Ale ani to im nepomohlo zmazať trojgólový náskok. 

Výsledok sa podľa očakávania súpera nedostavil, skôr radosť na našej strane. Po 
súperovej nepresnej rozohrávke rohu sa k lopte dostal Marek a toho už nikto od súpera 

nedobehol. Z ľavej strany zakončil do opustenej brány. Do konca zápasu ostávali len dve minúty. 
Záver sme už dohrali my s piatimi hráčmi, v bezpečí si prihrávali. Ďalšiu asistenciu si mohol 
pripísať Pajdo, keď našiel v bránkovisku Juraja a ten sám pred brankárom nezakončil najlepšie, 

brankár loptu vystihol nohou na roh. Ten 
zahral Juraj, Pece prepustil loptu Pajdovi, 

ktorý sa už na nikoho nespoliehal, 
neprihral ani Pecemu, ani Jurajovi, 
potiahol si ju po oblúku a strelou k tyči dal 

náš šiesty gól, posledný v zápase. Pár 
sekúnd pred jeho koncom. 

Zápas sme zvládli na výbornú, aj 
keď iba s dvoma hráčmi na striedanie, ale 
zato so silnou podporou v hľadisku. 

Môžme byť spokojní, dve kolá pred 
koncom základnej časti súťaže máme cieľ 

splnený. A tou je účasť v "lepšej 
spoločnosti". Teda v hornej časti tabuľky, 
už veľmi klesnúť nechceme. Pred nami sú 

veľmi dobré tímy, ktoré to na ihrisku vedia 
dobre a radi si s nimi v tejto sezóne opäť 

zmeriame sily. 



ostatné výsledky 17. kola: 

FCK Minimax Bratislava "B" - PKE-M Bratislava "B" 5:1 

AC Bells - ŠK Slovan Bratislava "C" 3:7 
Dobraklima.sk - FC Rusovce 0:1 

FPV 23 - TV COM Hurricanes 1:3 

Predators "B" - FK Inter Bratislava 1:0 
Rehab Klinik Baraberi "B" - Budweiser 7:0 

Semic Bratislava "B" - TJ Juhcelpub Kojoti 10:0 
AFC Horden - FC CFFCFC 1:7 

Omnikor Wild Boys 02 "C" - Racing Club "A" 6:4 
 

najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   

 7.2.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej 
hale učilišťa vo Vlčom hrdle 

 9.2.2019 (sobota) o 14:00 výkop zápasu predposledného 
kola proti Rusovciam v ŠH FTVŠ 

 14.2.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej 

hale učilišťa vo Vlčom hrdle, súperom bude Matadors 
 17.2.2019 (nedeľa) o 15:00 výkop zápasu posledného kola 

proti PKE-M Bratislava "B" v Dome športu 

 
 
 

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

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


ZÁPASY:  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
TRÉNINGY:  

 

 

  



STAV na účte:                      2 061,54 €   (z 2% sme získali 2.355 €) 

STAV príručnej pokladne:      716,07 €    

 

 

 
 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: 7.2.2019 

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

