
27. kolo 2018/19 
 

 
 

SF Festglas - Semic Bratislava "B" 5:1 (4:0) 
 
dátum: 4.5.2019 
čas: 11:30 

miesto: ŠH FTVŠ 
góly: Marek R. 3, Jozef K. 2  

asistencie: Juraj A., Jozef K., Marek R. Pavel B. 
 

zostava  

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

Juraj A., Marek R., Karol Sz., Jozef K.  
(Peter M.)  

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Zostrih zaujímavých momentov zápasu na http://sport.video/futsal 
 
V predposlednom kole súťažného ročníka sme narazili na stálicu futsalovej Bratislavy. 

Medzi ne sa už kľudne môžeme rátať aj my, tiež je to už pekný kus histórie. Čo sa úspechov 

týka, to sme výrazne pozadu. Veď v súťaži hráme iba s ich „B“-čkom a v úvodnej časti súťaže 
sme ťahali za kratší koniec. Zrodila sa vtedy, v ôsmom kole, najtesnejšia možná prehra, padol 

iba jeden gól. V sedemnástej minúte zápasu. Keď vo futsale dostanete iba jeden gól a prehráte, 
máte po zápase zmiešané pocity. Po odvete sme však mali pocity oveľa lepšie našťastie my. 

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/sf-festglas-vs-semic-bratislava-ii-904010833
https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/sf-festglas-vs-semic-bratislava-ii-904010833


Opäť sa zostava doladila až v 
deň zápasu, dopoludnia. Nakoniec 

opäť prišiel kto mohol a to sa mi páči 
najviac. Je to ako držať „kinderko“ a 

až keď ho otvoríš, zistíš čo v ňom máš. 
A vždy ťa to poteší. O to viac, keď ešte 
k tomu aj vyhráš. Pod toto naše 

kolektívne víťazstvo sa najväčšou 
mierou opäť podpísal Marek, ktorý bol 

minimálne o triedu lepší od ostatných 
hráčov a koncentrovaný výkon 
Tomáša. Tréningové vybiehanie na 

súperovu polovicu zamenil za výborný 
výkon vo svojom bránkovisku, ktorý 

privádzal hráčov súpera do zúfalstva. 
Nakoniec však v samotnom závere 
predsa inkasoval jeden gól.  

Úvod zápasu sa niesol v duchu 
nepresných zakončení. Lopty lietali 

tesne vedľa oboch brán. Prvú 
vážnejšiu situáciu riešil včasným vybehnutím Tomáš, následne sme sa mohli tešiť my. Marek 

vysunul Pala, ten nezakončil asi ako chcel, lopta sa dostala myslím k Jurajovi a ten zblízka, z 
uhla prestrelil bránu. Semic v tejto časti hry pôsobil kompaktnejším dojmom, my sme však 
mali situáciu pod kontrolou. Predovšetkým Tomáš. V polovici polčasu Marek pekne vysunul 

prihrávkou pomedzi obrancov Doda, ten však sám pred brankárom mieril nepresne. To už sa 
dostal do prevádzkovej teploty Marek a často hrozil prienikmi a dostával sa do zakončenia. 

V dvanástej minúte bol faulovaný, súper dostal žltú a pykal aj gólovo. Postaral sa o to 
Marek sám, keď z priameho kopu poslal loptu pomedzi brankárove nohy. Brankár vyšiel do 
múru a Marek to zahral lišiacky, ako snajper. A to bol z jeho strany iba začiatok.  

O minútu neskôr sme strelili druhý gól, keď mu predchádzalo dobré Dodove čítanie hry, 
vystihol na polovici ihriska súperovu prihrávku, potiahol, narazil si s Jurajom, ten mu vrátil do 

bránkoviska a Dodo už do odkrytej brány nezaváhal. Brankár vybehol proti Jurajovi, ten však 
nezakončoval, prihral Dodovi. 

Súper akosi odpadol, mal zjavne slabšiu chvíľku, ktorá ho stála tri góly v priebehu 

siedmych minút. Najprv Marek v samostatnom nájazde zakončoval tesne vedľa brány, aby nám 
následne ponúkol nepriamy kop. Po druhej malej domov brankárovi. Prvú realizáciu si Marek 

musel zopakovať, brankár vybehol príliš skoro z múru. Potom to tam však padlo nádherne. 
Dodo len loptu „pohladil“ a Marek technicky prehodil všetkých päť brániacich hráčov súpera a 
lopta skončila v sieti. Páni, klobúk dole. To si dovolí a hlavne takto zrealizuje len málokto. 

Aby toho do polčasu nebolo málo, tak sa Marek opäť predviedol v plnej futsalovej kráse. 
Najprv Peceho odkop pretavil do nájazdu, zakončil však tesne nad. Potom po Tomášovej 

prihrávke opäť zrýchlil, nezakončil však, počkal si na reakciu brankára a posunul loptu na 
zbiehajúceho Doda, ktorý z hranice bránkoviska streli náš štvrtý gól. 

V druhom polčasu súper pridal na obrátkach, ale nestačilo to. Tomáš zatiahol „roletu“. 

Čo prešlo poza našu obranu, to s prehľadom riešil v náš prospech. My sme druhý polčas hlavne 
bránili a vyrážali do protiútokov. Jeden taký zakončoval Juraj, v druhej minúte, nepresne. Pekne 

mu loptu naservíroval Marek. Šesť minút pred koncom zápasu siahol súper k výmene brankára 
za hráča a začali to skúšať proti nám piati v poli. Túto fázu sme ustáli celkom dobre, ubránili 
sme to. 



Pridali sme však niečo navyše. 
Po jednej nepresnej prihrávke súpera 

Palo zahral aut na polovici ihriska a 
naplnilo sa, čo sa často stáva. Daj 

Marekovi loptu a sleduj čo s ňou 
vyvedie. Predral sa, teda doslova 
prebehol cez súperovu polovicu, 

vystavil troch hráčov do role štatistov 
a presne zakončil. Do konca zápasu 

ostávali len dve minúty. A to ešte 
jednu šancu spálil Dodo, z polovice 
minul prázdnu bránu súpera.  

Keď už to vyzeralo, že odídeme 
zo zápasu s čistým kontom, inkasovali 

sme. Súperov útočník si potiahol loptu 
od polovice ihriska a pri zakončení sa 
lopta jemne obtrela o nohu 

brániaceho Pala a skončila tam, kde je 
všetci neradi vidíme. Ale tento gól 

nám už radosť nepokazil a ako 
opakujem už posledné kolá, nikto sa nezranil a zápas sa niesol v duchu fair-play. I keď jeden 

moment na začiatku zápasu trochu z tohto vybočil, ale potom to už bolo tak, ako by to malo 
byť. A skutočnosť, že sme vyhrali, to je už „iba“ čerešnička na torte. Rovnako aj definitívne 
piate miesto, o ktoré sa v tomto zápase bojovalo. Prehrou súper už stratil teoretickú šancu nás 

ešte predbehnúť. 
 

ostatné výsledky 27. kola:  
AC Bells - FC CFFCFC 2:4 
Dobraklima.sk - Budweiser 1:0 

AFC Horden - Predators "B" 4:4 
TV COM Hurricanes - TJ Juhcelpub Kojoti 4:4 

FCK Minimax Bratislava "B" - FK Inter Bratislava 3:4 
Omnikor Wild Boys 02 "C" - FC Rusovce 6:4 
PKE-M Bratislava "B" - Akademik '96 "A" 3:5 

Racing Club "A" - FPV 23 4:0 
Rehab Klinik Baraberi "B" - ŠK Slovan Bratislava "C" 2:2 
 
 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   

• 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 
• 16.5.2019 (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 2019:  http://sffestglas.sk/TB2019.pdf 

 

 

 

 

   Príručná pokladňa 

 

 

 
Sálový futbal FestGlas 

  (http://www.sffestglas.sk)  
        IČO 30857546 

            č.ú.: 2628074362/1100 
 

 dátum tlače: 9.5.2019 

http://sffestglas.sk/TB2019.pdf

