
19. kolo 2018/19 
 

 

SF Festglas - PKE-M Bratislava "B" 8:2 (1:1) 
 

dátum: 17.2.2019 
čas: 15:00 

miesto: ŠH Dom športu 
góly:  Juraj A. 2, Branislav P. 2, Peter M. 2, Marek R., Karol Sz. 

asistencie: Marek R. 3, Tibor L., Juraj A., Tomáš Sz., Karol Sz. 
 

zostava  

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

Tibor L., Juraj A., Karol Sz., Marek R.  
(Miloš C.) 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

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

Posledné kolo základnej časti súťaže sme odohrali v Dome športu. Súpera sme veľmi 
nepoznali, pod novým názvom už vonkoncom. V každom prípade sme mali šťastie, že ich "A" 
mužstvo hralo zápas v ten istý deň a tak nastal u súpera problém s hráčmi. Možno sa pod 

situáciu podpísali zranenia ako u nás, ale my aspoň máme "zálohu", z ktorej opäť nastúpil Karol 
a Tibor. Súper ledva nastúpil s piatimi hráčmi, aj to bez brankára. Takže bez možnosti striedať. 

Osobne takéto zápasy nemám rád, lebo sa prispôsobíme situácii a nebojujeme ako s 
vyrovnaným súperom. A tak to bolo aj tentoraz. 

Ešte sme čakali kým sa súper skonsoliduje a nastúpia aspoň všetci piati hráči. Potom sa 

to začalo, naša snaha o prelomenie dobre brániaceho súpera. Podotýkam, že súper vydržal celý 
prvý polčas. V druhom už evidentne odchádzali sily a už to bolo pre nás jednoduchšie. Aj vďaka 

chybám v rozohrávke, nepresnostiam pri prihrávkach sme zaknihovali ďalšie tri body. 
Už v prvej minúte Tibor smeroval po bránkovej čiare loptu na Juraja, bol z toho len roh. 

Súperov hráč v bráne veľmi dobre zachytal v mnohých momentoch. Súper sa s nami veľmi 

nepáral, veril si, vyrážal do rýchlych protiútokov. Snažili sa o prečíslovanie, ale ich zakončenie 

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/sf-festglas-vs-pke-mystery-ii-904006280
https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/sf-festglas-vs-pke-mystery-ii-904006280


nebolo príliš presné a dôrazné. Po 
prvých minútach nás z ospalého 

tempa začal postupne dostávať 
Marek, po jednej jeho prihrávke 

zasahoval súperov obranca, lopta 
išla tesne vedľa opustenej brány.  

Mali sme sľubné šance, 

Jurajove, či Citrónove zakončenie 
kryli brániaci hráči súpera. Kým 

vládali, snažili sa o rýchly presun 
pred našu bránu. Pred ňou to 
kontroloval Tomáš celkom v 

pohode, až na jednu zrážku so 
súperom, ostal mu pekný opuch 

na píšťale ako pamiatka na ten 
stret v sklze. Gólové suchoty 
uzavrela vyložená šanca Lipiho z 

tesnej blízkosti, keď ho pekne 
našiel Karol. V jedenástej minúte 

sme sa dočkali. Po tejto zahodenej 
šanci chytajúci hráč súpera zle 

vyhodil loptu, Juraj si ju spracoval na polovici ihriska, potiahol, zaprel sa do lopty a tá sa ocitla 
v súperovej bráne. 

Súper skúšal pokiaľ vládal. My sme hrali vlažne, naše šance sme nepremieňali, častejšie 

sme však stratili loptu pred zakončením alebo finálnou prihrávkou. Minútu pred koncom 
súperovu tutovku po zakončení z rohu najprv vyrazil Tomáš, aby dorážka skončila tesne nad 

bránou. O pár sekúnd sa súperov hráč pretlačil pred svojim bránkoviskom cez Tibora, lopta sa 
dostala k ďalšiemu a bol z toho gólový protiútok dvoch na jedného. Posledný ostal Karol, čo je 
veľmi nezvyčajné. Veľmi sme sa niekedy tlačili dopredu. Bolo to spôsobené situáciou, ktorú som 

spomínal v úvode. Súper teda vyrovnal, peknou strelou k pravej tyči a remízou skončil prvý 
polčas. Aj keď jednu tutovku mal Pajdo. Pripravil mu ju Marek, zbavil sa dvoch hráčov a poslal 

kolmicu do bránkoviska, Pajdo však tesne minul bránu. 
Našťastie nám to v úvode druhého polčasu padlo a po dvoch góloch sme sa dostali do 

istej pohody. Najprv si išiel do narážačky s Marekom Karol, Marek však vysunul Pajda, ktorý si 

pekne loptu hodil doprava a prekonal súperovho brankára z hranice bránkoviska. Náš tretí gól 
dal Juraj, ktorého Tibor našiel nikým nekrytého na hranici bránkoviska. Juraj sa s loptou otočil 

a tá sa pomedzi nohy brankára 
dostala až za jeho chrbát. To 
prebiehala piata minúta a bola 

zjavné, že súper fyzicky 
odchádza.  

Mohol sa však postaviť na 
nohy, keď po Lipiho faule na 
hranici bránkoviska kopal 

súperov brankár pokutový kop, 
tzv. „šestku“. Tomáš strelu 

vystihol, čo nás nakoplo a o pár 
sekúnd sme dali štvrtý gól. Lopta 
sa najprv pri rozohrávke súpera 

od Peceho dostala k Marekovi, 
ten zapol turbo, potiahol do 

súperovho bránkoviska, odkiaľ sa 
nemýlil. Asistencia bola pripísaná 
Jurajovi. A potom to šlo ako v 

zime na saniach. Súper už veľa 
vody nenamútil, ani sa mu 

nedivím. 



V polovici druhého polčasu po peknej kombinácii cez Karola, Mareka a Pajda potiahol 
Marek do bránkoviska, nahral osamotenému Pajdovi na ľavú stranu a ten v páde zakončil k 

opačnej žrdi. Lopta síce nebola prudká, ale došla na miesto určenie. O minútu ubránili akciu 
súpera, Citrón posunul Tomášovi a ten vykopol na osamoteného Karola pred súperovým 

bránkoviskom. Karol sa rozhodol počkať a nevrátiť sa, vyšlo mu to. Loptu spracoval a umiestnil 
loptu technickou strelou pod brvno. Viedli sme už 6:1 a nikto nepochyboval, že máme tri body 
doma. 

Šesť minút pred koncom zápasu sme predviedli ďalšiu peknú akciu, kde opäť nechýbal 
Marek. Prihral Karolovi, ten naspäť Citrónovi, celé si to zopakovali cez bránkovú čiaru, aby 

nakoniec siedmy gól dal Citrón. Na konci sme trochu poľavili, inkasovali minútu pred koncom. 
Situáciu sme mali pod kontrolou, Tibor sa aj vrátil s hráčom, len dal Tomášovi slabú „domov“. 
Lopty sa zmocnil súper, Tomáš na zemi, čo bol všetko základ pre druhý gól v našej sieti. Tento 

nedostatok sme prekryli ešte jedným gólom hneď po rozohraní v strede ihriska. Marek loptu 
potiahol, prihral v bránkovisku Citrónovi a ten sa nemýlil, ukončil naše zápasové gólové hody. 

Zahrali sme si, zastrieľali, máme tri body. To je pozitívum. Súper nás veľmi nepreveril, 
keďže prišil v počte v akom prišiel, to už nie je náš problém. My však musíme byť obozretnejší 
a dôslednejší pri rozohrávke, darilo sa až v druhom polčase, keď súper nevládal. Po základnej 

časti nám patrí pekné piate miesto, je na čom stavať.  
 

 
ostatné výsledky 18. kola:  

AC Bells - FC Rusovce 3:3 
Dobraklima.sk - Predators "B" 4:2 

FC CFFCFC - TV COM Hurricanes 2:2 
FCK Minimax Bratislava "B" - FK Inter Bratislava 3:1 

FPV 23 - Budweiser 1:5 
AFC Horden - TJ Juhcelpub Kojoti 1:5 

Omnikor Wild Boys 02 "C" - Akademik '96 "A" 15:4 
Rehab Klinik Baraberi "B" - ŠK Slovan Bratislava "C" 3:3 

Semic Bratislava "B" - Racing Club "A" 2:5 
 

 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   

 21.2.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej 

hale učilišťa vo Vlčom hrdle 
 28.2.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej 

hale učilišťa vo Vlčom hrdle, súperom bude Matadors 
 7.3.2019 (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:                      1 936,54 €   (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: 21.2.2019 
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