
22. kolo 2018/19 
 

 

FCK Minimax Bratsilava "B" - SF Festglas 1:3 (0:1) 
 

dátum: 23.3.2019 
čas: 11:00 

miesto: ŠH FTVŠ 
góly: Jozef K. 3 

asistencie: Branislav P., Karol Sz. 
žltá karta: Karol Sz. 
 

zostava  
Mário P.  

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

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Zostrih zaujímavých momentov zápasu na http://sport.video/futsal 
 
Minimax je „značka“ nielen v 

bratislavskom futsale, s ktorou sa stretávame už 

vyše 15 rokov. Mnohí sa poznáme, vieme o sebe, 
vzájomne sa rešpektujeme. Niekedy sa však 

objaví niečo, čo vás prekvapí, stalo sa žiaľ v 
tomto zápase. Zbytočné emócie, keď sme sa 
pred zápasom bavili, že si ideme schuti zahrať. 

Nikomu už vlastne o nič nejde.  
Do brány našťastie mohol ísť Mário, čo sa 

ukázalo pre nás veľkou devízou. Tomáš mal 
zmenu, žiadosť o termín nevyšla. Ešte väčším 
bonusom bol pre nás príchod Mareka rovno z 

tréningu. A my starší, pokročilí a hlavne 
skúsenejší sme to nejako doplnili. Našťastie 

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/fck-minimax-bratislava-ii-vs-sf-festglas-904007887
https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/fck-minimax-bratislava-ii-vs-sf-festglas-904007887


prišiel Palo, keďže Duško mal zase slabšiu 
chvíľku a vypnutý mobil v deň zápasu. I 

napriek tomu, že sme si v piatok písali, že 
príde na zápas. 

Ten sa niesol v jarnej, žltej 
atmosfére. Tri odtiene žltej. Žltí 
rozhodcovia, súper v inom odtieni žltej a 

my v treťom. Ale nerobilo nám to 
problémy. Nabudúce budeme mať dôvod 

nehrať vo vestách, bol to taký dobrý 
precedens. Prvú šancu mal súper, 
zakončenie šlo tesne vedľa Máriovej 

brány. Potom dal gól skoro Palo, našťastie 
trafil pri odkope lopty iba Máriove brvno a 

nedal si „vlastenca“.  
My sme mali v úvode možnosť 

zahrávať dva priame kopy po fauloch na 

Mareka. Ani jeden nevyšiel podľa našich 
predstáv, Citrónovi stála v ceste hradba 

tiel. Hra bola celkom vyrovnaná, až v dvanástej minúte padol prvý gól. Po peknej akcii, keď 
Marek pätičkou posunul loptu Pajdovi, ten adresoval presnú prihrávku Dodovi na pravú stranu 

a Dodo sa sám pred brankárom nemýlil. 
Po ďalšom priamom kope Peceho zakončenie brankár vyrazil. Šance sa striedali na oboch 

stranách, v oboch bránach podávali brankári dobré výkony. V závere prvého polčasu sme mali 

dobrú šancu, keď súperov brankár vyrážal Dodovu strelu po narážačke s Karolom. 
Šancu sme mali hneď v úvode druhého polčasu, keď Marek zahral aut krížom cez 

bránkovisko na Peceho, ten hlavou tesne minul bránu. Nedáš, dostaneš. Pár sekúnd po našej 
šanci sa súperov hráč pretlačil cez Mareka v strede ihriska a z protiútoku to tam súperovi padlo, 
teda do našej brány. Bolo vyrovnané. 

 Náznak šance prišiel opäť. Dodo rýchlo vystriedal, Karol mu adresoval z autu cez celé 
ihrisko pekný pas, Dodo mieril tesne vedľa. A potom prišlo k zbytočnému zákroku hráča súpera 

v sklze na Mareka. Ten našťastie posvykočil, inak by prišiel asi k úrazu. Prebiehala piata minúta 
druhého polčasu a bol to už štvrtý odpískaný zákrok toho istého hráča na Mareka. Prišlo k 
hádke, padali karty, od nás si to za protesty odniesol Karol, ktorý si bránil spoluhráča. Všetko 

zlé je na niečo dobré, hneď z rozohrávky sme dali druhý gól. Pajdo zahrával, posunul loptu na 
Karola a ten technicky, jemnou loptou našiel Doda na hranici bránkoviska. Dodo jemne loptu 

nadvihol hlavou a tá skončila až za chrbtom súperovho brankára. 
Radosť bola, ale ešte v nás doznieval hnev zo situácie, ktorá gólu predchádzala. Súper 

pritlačil, hrali sme obetavo, hlavne kapitán Citrón so sebazaprením, s natiahnutým trieslom po 

jednom z obranných zákrokov. Čo prešlo poza naše chrbty, to mal pod kontrolou Mário.  
Pár minút pred koncom sme mohli zvýšiť svoj náskok, keď opäť zabojoval Marek, na 

druhej strane bránkoviska našiel Juraja, ten však pri zakončení tesne minul prázdnu bránku 
súpera. To už hral súper s piatimi hráčmi, teda s brankárom v poli. Nás zachraňoval náš brankár. 
Po dvojnásobnom zásahu nás spasila žrď. Bolo blízko k vyrovnaniu. Súper to skúšal, my sme 

bránili a Mário čaroval až do konca. V samotnom závere ešte dokončil načaté Dodo, dobre 
atakoval na polovici ihriska, vybojoval loptu, potiahol si na súperovu bránu a dal svoj tretí gól 

v zápase do prázdnej brány. Súperov brankár sa už nestihol včas vrátiť. 
Každé víťazstvo nad súperom ako Minimax poteší. Aj keď vlastne o nič nejde. Pri 

záverečnom podávaní rúk ešte prišlo k hádke, emócie však všetci aktéri nakoniec ustáli. Škoda 

toho jedného momentu, bol by to možno úplne iný zápas. Predpokladám, že aj súpera ten 
moment, po ktorom prišlo ku „kartovačke“ trochu rozhodil z tempa. Ideme teda ďalej, pred 

nami sú tri najlepšie mužstvá súťaže. Ideme si opäť zahrať a zabojovať tak, aby sme si neurobili 
hanbu.  
 

ostatné výsledky 22. kola:  

Rehab Klinik Baraberi "B" - AC Bells 8:4  FPV 23 - Akademik '96 "A" 2:1 
Omnikor Wild Boys 02 "C" - FC CFFCFC 6:2 AFC Horden - Dobraklima.sk 2:4 



 
Predators "B" - TJ Juhcelpub Kojoti 2:11 

Racing Club "A" - Budweiser 2:4 
FC Rusovce - FK Inter Bratislava 8:0 

PKE-M Bratislava "B" - TV COM Hurricanes 1:2 
ŠK Slovan Bratislava "C" - Semic Bratislava "B" 5:1 
 

najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   

• 28.3.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej 

hale učilišťa vo Vlčom hrdle 
• 30.3.2019 (sobota) o 11:00 zápas štvrtého kola 

nadstavbovej časti proti Rehab Klinik Baraberi "B" ŠH FTVŠ 

• 4.4.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej 
hale učilišťa vo Vlčom hrdle 

• 7.4.2019 (nedeľa) o 8:10 zápas piateho kola nadstavbovej 
časti proti Omnikor Wild Boys 02 "C" ŠH Domu športu 

 

 
 
 
 

 

 
 

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

 
 

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


ZÁPASY:  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
TRÉNINGY:  



STAV na účte:                      1 836,54 €   (z 2% sme získali 2.355 €) 

STAV príručnej pokladne:      756,07 €    

 

 

 
 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: 28.3.2019 

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

