
26. kolo 2018/19 
 

 
 

FK Inter Bratislava - SF Festglas 4:4 (0:2) 
 
dátum: 27.4.2019 
čas: 12:20 

miesto: ŠH FTVŠ 
góly: Marek R. 3, Pavel B.  

asistencie: Juraj A. 2, Pavel B., Dušan K. 
 

zostava  

Mário P.  
Karol Sz. Peter B., Pavel B., Branislav P.  

Juraj A., Marek R., Dušan K.  
(Peter M.)  

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

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

Veľkonočné sviatky nám predelili nadstavbovú časť súťaže. Oddych padol určite všetkým 
vhod a po zápase so Slovanom, ktorý sme prehrali, na nás čakal Inter. Ďalší známy bratislavský 
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futbalový klub, i keď s futsalom to je trochu 
na inej úrovni. Ale je to v podstate jedno, 

prišli sme si zahrať. Sezóna sa 
nezadržateľne blíži k svojmu koncu. 

Inter, ktorý je jedným z ašpirantov na 
postup do vyššej ligy, keďže na horných 
priečkach si už dlhodobo zasadli mnohé „B“, 

či „C“ mužstvá ktoré postúpiť nemôžu. V 
základnej časti sme suverénne zápas 

zvládli, tak sme si verili. Mali sme brankára 
a hlavne Mareka. Jeho genialita sa ukázala 
hlavne v prvom polčase, kým si ho súper 

nezačal zdvojovať. Keby neprišiel na zápas 
rovno z tréningu, určite by to mal súper 

ťažšie. Ale hral super, dal naše prvé tri góly. 
Prvý hneď v úvodnej minúte zápasu. 

Pred polovicou mu posunul Juraj loptu, 

Marek sa zbavil jedného brániaceho hráča a 
pomedzi ďalších dvoch trafil pekne k 

vzdialenej tyči. Súper sa snažil tiež hneď od začiatku, my sme však dobre blokovali a ako sa 
vraví, čo prešlo, mal Mário pod kontrolou. Druhý gól dal Marek v šiestej minúte, keď mu 

tentokrát posunul loptu Palo. Rozkolísal brániaceho hráča a následne cez neho vystrelil pod 
brvno asi z desiatich metrov. Brankár len zaplával rukami a lopta skončila za jeho chrbtom po 
druhý raz. 

Zbytok prvého polčasu už gól nepadol, aj keď šance boli na oboch stranách. Marek žiaril, 
keď mal loptu, my sme sa mohli prizerať. Minútu po druhom góle nastrelil žrď, hral s veľkou 

chuťou. Nielen zakončoval, ale aj ponúkal loptu do šancí. Vpredu ho podporoval Duško s 
Jurajom. Hráči súpera boli rýchli, v prvom polčase sme ich kombinácie ešte s prehľadom 
zvládali. Pred koncom polčasu súper zahrával roh, loptu zachytil Mário, posunul Marekovi a 

tomu ďalší gól po behu s loptou cez celé ihrisko unikol len o chlp. Brankár zachytil jeho snahu 
prehodiť si loptu na ľavú stranu a obranca stihol loptu odkopnúť. 

Úvod do druhého polčasu bol pre nás veľkou katastrofou. To čo sa nám podarilo vytvoriť 
a udržať si prvých dvadsať minút, sme za minútu stratili. V krátkom úseku sme inkasovali dva 
góly. Po pár sekundách dlhá nahrávka cez polovicu ihriska, Palo loptu podcenil, si myslel že je 

sám pri tyči a púšťal ju. Bol tam však súperov hráč, ktorý len jemne vložil nohu do trajektórie 
lopty a tá skončila za Máriovým chrbtom. Do minúty padol druhý gól, z rýchleho prečíslenia. 

Súperov brankár dostal od obrancu loptu, vyhodil ju do prečíslenia, nestihli sme sa vrátiť a z 
rovnakého miesta, ten istý hráč súpera vyrovnal. Začali sme odznova, od vyrovnaného stavu. 

V nasledujúcej minúte sme sa mohli dostať do vedenia, Marek pekne pätou posunul na 

Duška a jeho strelu z výbornej pozície súperov brankár vyrazil na roh. Čo sa nepodarilo jemu, 
to sa podarilo Marekovi keď si vymenili role. Duško posunul, Marek napriahol a trafil ľavý horný 

roh súperovej brány. Brankár nemal šancu. Opäť sme viedli. 
Potom prišla „hluchá“ desaťminútovka. Teda čo sa gólov týka. Herne to bolo vyrovnané, 

šance na oboch stranách, rovnako aj dobré bránenie, brankári v strehu. V poslednej 

päťminútovke to však prišla gólová erupcia v podobe troch gólov. Najprv sme ostali ako obarení, 
keď sme opäť v priebehu necelej minúty inkasovali dva góly a súper sa ujal vedenia, nakoniec 

sme však v závere vydreli aspoň jeden bod. 
Vyrovnanie prišlo po našej chybe pri bránení, rýchlonohý útočník dostal v strede ihriska 

priestor, otočil sa smerom k našej bráne, otvoril sa mu priestor, nevedno prečo, a spred 

bránkoviska prestrelil Mária. Ten ešte loptu zachytil rukou, ale tá si to po odraze nasmerovala 
za bránkovú čiaru. Do vedenia sa dostal po spornej situácii, keď sme zahrávali roh, súper 

nedodržal vzdialenosť od lopty, nikto však rozhodcu na to neupozornil zdvihnutím ruky a tak 
rozhodca nechal hru pokračovať. Súper loptu zobral hneď v rohu ihriska a šiel do prečíslenia. 
Traja na jedného, na Karola ktorý čakal na zahratie rohu pri stredovom kruhu. Ten však už 

Máriovi nestihol pomôcť, prehrávali sme po druhý raz v zápase.  
Strhla sa vlna nevôle voči rozhodcovi, ale neprávom. Rozhodca sám od seba nemusí 

upozorniť hráčov na vzdialenosť od miesta zahrania autu, či rohu. Začali sme hrať s Duškom v 



poli. Snažili sme sa o vyrovnanie. Podarilo 
sa. Marek posunul loptu do rohu ihriska 

Jurajovi a ten našiel pri vzdialenej žrdi Pala, 
ktorý jeho prihrávku zužitkoval na 

vyrovnanie. Potom prišiel nešťastný 
moment, keď strelec tretieho gólu súpera 
šiel tak dôrazne za loptou v snahe 

odcentrovať. V páde ju v rohu ihriska ešte 
poslal do nášho bránkoviska, ale pri tom sa 

šmykol a zastavil hlavou na kovovej 
konštrukcii tribúny. Dosť si rozbil pri tom 
hlavu a areál FTVŠ opúšťal v sanitke. 

Našťastie po svojich.  
Ostávalo do konca niečo cez 50 

sekúnd a moc sa nám do hry nechcelo. 
Takéto úrazy možno k športu patria, ale 
nemuseli by sa stávať. V závere ešte Marek 

nastrelil opäť žrď súperovej brány a ešte 
jednu šancu, ale nevydalo .... Zápas sa 

skončil zmierlivou, myslím zaslúženou remízou. Bolo na čo v zápase pozerať. 
 

ostatné výsledky 26. kola:  
Omnikor Wild Boys 02 "C" - Rehab Klinik Baraberi "B" 3:5 
Akademik '96 "A" - TV COM Hurricanes 3:0 

TJ Juhcelpub Kojoti - Dobraklima.sk 2:2 
FC Rusovce - FC CFFCFC 5:3 

FPV 23 - Budweiser 2:4 
Predators "B" - PKE-M Bratislava "B" 3:8 
Racing Club "A" - AFC Horden 1:3 

Semic Bratislava "B" - AC Bells 7:1 
ŠK Slovan Bratislava "C" - FCK Minimax Bratislava "B" 5:2 
 
 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   

• 2.5.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej 

hale učilišťa vo Vlčom hrdle 
• 4.5.2019 (sobota) o 11:30 výkop zápasu predposledného 

kola sezóny proti "B" mužstvu Semicu v ŠH FTVŠ 
• 9.5.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej 

hale učilišťa vo Vlčom hrdle 
• 12.5.2019 (nedeľa) o 15:40 výkop zápasu posledného kola sezóny proti FC 

CFFCFC v ŠH Domu športu 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

Viac informácií na https://www.futsalbratislava.sk/1ba 
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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: 2.5.2019 
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