
25. kolo 2018/19 
 

 
 

SF Festglas - ŠK Slovan Bratislava "C" 4:8 (1:6) 
 
dátum: 14.4.2019 
čas: 14:50 

miesto: ŠH FTVŠ 
góly: Jozef K. 2, Juraj A., Branislav P..  

asistencie: Jozef K., Zoltán L., Juraj A., Peter B. 
 

zostava  

Karol Sz.  
Zoltán L., Peter B., Pavel B., Branislav P.  

Juraj A., Jozef K., Alexander P.  
(Peter M.)  

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

Zostrih zaujímavých momentov zápasu na http://sport.video/futsal 
 
Nedeľa bola pre mnohých náročná, teda hlavne pre tých, ktorí už pred 

zápasom jeden zápas odohrali, proti starším hráčom v L40. O Slovane nemá zmysel 
polemizovať, evidentne najlepší tím v súťaži s neuveriteľným skóre. K titulu zatiaľ 

kráča bez prehry a iba s jednou jedinou remízou. Tím, ktorý zreje, ktorého základy 
sú v Slov-Maticu a podľa mojich informácií, o rok už opäť ako Slov-Matic FOFO. 
Uvidíme. 

Tento zápas veľa ukázal, súdržnosť kolektívu, obetu v krízových situáciách, 
keď hrozí, že máme byť bez striedania na zápase. Mnohí prídu pomôcť, zmenia si 

plán, nemá význam hľadať termín kvôli jednému hráčovi. Po dlhšej dobe sa naša 
požiadavka k termínu zápasu (podávame širší časový interval) stretla s reálnym 
časom a dňom jeho výkopu. Žiaľ, zbytočne. Keďže sme chceli, aby Tomáš mohol 

prísť do brány. Neprišiel, nebol fit. Mário bol na chate, Marek mal zápas v 
Bernolákove, Duško v práci a keď k tomu prirátam štyroch zranených a skutočnosť, 

že Pajdo hral zápas L40, ktorý končil v čase začiatku tohto zápasu na opačnej 
strane mesta, nazbierali sme sa v úctyhodnom počte. Som hrdý na tento kolektív. 

Takže sme zápas odohrali v neštandardnej zostave, v bráne s Karolom. Dokonca prišiel 

aj Alex, ktorého privítal po príchode Karol s tým, že vkladáme do neho veľké nádeje. Alex je 
naša strelecká hviezda, ktorá nastupuje v tejto sezóne špeciálne iba proti Slovanu. Teda jeho 

rezerve a tá nenechala nič na náhodu. Od začiatku diktovali jeho hráči tempo zápasu. Po pár 
nevýrazných šanciach sme inkasovali v štvrtej minúte prvý gól. Karol na polovici ihriska stratil 
loptu pri snahe o prihrávku a z prečíslenia dvoch proti nemu a Pecemu sme prehrávali. 

Po góle prišli aj naše šance, tesne vedľa brány pálil Juraj, následne tesne minul bránu 
Dodo. Obaja hrali s chuťou, škoda že sa netrafili do súperovej brány častejšie. Dobrú šancu 

súperovi pripravil Pece, keď ho o loptu pripravil brániaci hráč a z protiútoku nerozvlnili našu sieť 
len vďaka zlej finálnej prihrávke. Ale v polovici polčasu sa to zlomilo dvomi rýchlymi gólmi. 
Najprv Alex sprevádzal súperovho hráča, ktorý pridal turbo a strelou do horného rohu prekonal 

Karola po druhý raz. Minútu na to z brejku padol tretí gól do našej brány. Lipi stratil loptu v 
hĺbke súperovej polovice a prečíslenie skončilo zakončením do opustenej brány. 

Na tretí gól sme dokázali ešte reagovať. Po peknej akcii, ktorá začala autom na našej 
polovici, potiahol loptu Karol, prihral do rohu Dodovi a ten posunul loptu nabiehajúcemu Jurajovi 

do bránkoviska. A ten prestrelil súperovho brankára. Prebiehala trinásta minúta zápasu. 
Kontaktný gól mal o minútu na nohe Dodo, proti však bola žrď. Dodo ju trafil ešte dvakrát. 

Potom však prišli tri 

rýchle góly v závere polčasu. 
Medzi nimi sme mali pekné 

šance, ale súperov brankár, 
resp. brána boli proti tomu, aby 
sme sa tešili. Najprv Lipi 

nezahral až tak dôrazne na 
bránkovej čiare, pretlačil sa tam 

súperov hráč a pri Karolovej 
ľavej žrdi pretlačil loptu do našej 
siete. Potom po našej šanci, keď 

sme nedokázali ani druhú 
dorážku usmerniť za brankárov 

chrbát, vybehol aj Karol a 
inkasovali sme. Opäť z 
prečíslenia, do opustenej brány. 

Aby toho nebolo málo, v 
samotnom závere prvého 

polčasu sme inkasovali na 6:1, 
opäť z prečíslenia, tentoraz traja 
na dvoch. 

Zostrih%20zaujímavých%20momentov%20zápasu%20na%20http:/sport.video/futsal
Zostrih%20zaujímavých%20momentov%20zápasu%20na%20http:/sport.video/futsal


Prvý polčas sme 
vzhľadom na priebeh hry a naše 

šance prehrali nespravodlivo 
vysokým gólovým rozdielom. V 

druhom polčase to bolo o niečo 
lepšie. Ten sme síce vyhrali, ale 
na zisk čo i len bodu to bolo 

pramálo. Nedali sme gól ani do 
prázdnej brány cez celé ihrisko, 

ani jeden z troch pokusov v 
druhom polčase nebol úspešný. 
Ale viac sme sa tlačili dopredu, 

podporovaný ofenzívne 
ladeným Karolom. Bojovali sme, 

ale po zbytočnej Peceho chybe, 
keď prišiel v našom rohu o loptu 
v súboji proti dvom hráčom, 

sme dostali siedmy gól. Ale 
neupadli sme na duchu. 

Do konca zápasu ostávalo 
desať minút. V úvode 

záverečnej štvrtiny sme zahodili 
nemožné, keď sme založili protiútok traja na jedného, Juraj však pálil tesne vedľa brány. O 
chvíľu sme si však napravili chuť. Karol zabojoval na našej polovici, potiahol loptu, našiel Lipiho 

a ten v bránkovisku našiel Doda, ktorý dal náš druhý gól v zápase. Šance boli na oboch 
stranách, hral sa tvorený futsal. Karol, aj keď nie je brankár, vytiahol v zápase pár skvelých 

zákrokov, jeho náprotivok tiež. Záver patril však nám, vypracovali sme si viacej gólových 
príležitostí. Padlo nám to tam však až v predposlednej minúte. Opakovane si loptu vymenil na 
polovici Karol s Pecem, ten našiel v rohu Juraja, ten podobne ako Lipi pri druhom góle, našiel 

v bránkovisku Dodo a ten prekonal súperovho brankára. 
Trochu nám radosť z gólu o pár sekúnd súper pokazil. Pol minúty pred záverečným 

klaksónom. Opäť z prečíslenia, lopta sa dostala za Karolov chrbát, odtiaľ pohodlne od súperovho 
hráča do prázdnej brány. Záverečné slovo sme mali našťastie my. Upravili sme trochu výsledok, 
aby nevyzeral tak kruto v náš neprospech. Pajdo potiahol, prihral Pecemu a ten mu cez Dodove 

nohy loptu vrátil pred bránu. Pajdo už nezaváhal, upravil na konečných 4:8. Dve sekundy pred 
koncom zápasu.  

Do konca sezóny ostáva odohrať už iba tri zápasy. V tomto nedeľnom zápase sme dosiahli 
métu, nepísaný cieľ, streliť viac alebo aspoň sto gólov. Kráčali sme a kráčame v sezóne od 
zápasu k zápasu a ako vedúci mužstva stanovujem posledný cieľ, nezraniť sa už, dohrať súťaž 

bez zranení a udržať si aktuálne piate miesto v aktuálnej tabuľke. 
 

ostatné výsledky 25. kola:  

Rehab Klinik Baraberi "B" - FC Rusovce 6:2 
Dobraklima.sk - Akademik '96 "A" 4:4 

TV COM Hurricanes - Predators "B" 1:5 
AC Bells - FK Inter Bratislava 0:4 

Budweiser - TJ Juhcelpub Kojoti 4:3 
FC CFFCFC - Semic Bratislava "B" 0:3 

AFC Horden - FPV 23 2:3 
FCK Minimax Bratislava "B" - Omnikor Wild Boys 02 "C" 6:3 

PKE-M Bratislava "B" - Racing Club "A" 5:1 
 



najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   

• 25.4.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v 
športovej hale učilišťa vo Vlčom hrdle 

• 27.4.2019 (sobota) o 12:20 výkop zápasu siedmeho 
kola nadstavbovej časti proti FK Inter Bratislava v ŠH FTVŠ 

• 2.5.2019 (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:                      1 771,54 €   (z 2% sme získali 2.355 €) 

STAV príručnej pokladne:      772,07 €    

 

 

 
 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: 18.4.2019 
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