
28. kolo 2018/19 
 

 
 

FC CFFCFC - SF Festglas 6:4 (2:3) 
 
dátum: 12.5.2019 
čas: 15:40 

miesto: ŠH Dom športu 
góly: Juraj A. 2, Marek R., Jozef K. 

asistencie: Jozef K., Dušan K., Marek R., Karol Sz. 
 

zostava  

Tomáš Sz.  
Peter M., Karol Sz., Peter B., Pavel B., Branislav P.  

Juraj A., Marek R., Dušan K., Jozef K.  
  
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

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

V základnej časti sme zápas s FC CFFCFC alias Arsenalom zvládli celkom úspešne. Keďže 
šlo o posledný zápas sezóny, chceli sme vyhrať a výhrou ju ukončiť. Verili sme si, bolo nás dosť, 
aj keď nie úplne zdravotne fit. Doliečenie zo zápasov si vyžiada nejakú dobu, aj preto sme radi, 

že sa tento zápasový kolotoč zastavil, skončila sa súťaž. 
Prvú veľkú šancu zápasu mal súper už v druhej minúte, keď nepokrytý útočník v 

bránkovisku z tesnej blízkosti bránu len prestrelil. Hrali sme vlažne. Dovolili sme súperovi 
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prechádzať stredom ihriska ako nôž 
maslom. A tak už od štvrtej minúty musel 

vytiahnuť výborný zákrok Tomáš. My sme 
pohrozili až v piatej minúte, samozrejme 

kým iným ako Marekom. Pálil tesne vedľa.  
V siedmej minúte sme sa však už 

radovali. Peceho aut z vlastnej polovici 

vysunul Doda, pekne sa zbavil obrancu a 
ešte lepšie nabehol pred bránkovisko Marek. 

Ten dostal loptu, vyzvŕtal brankára a poslal 
loptu do prázdnej brány. Ešte v tej istej 
minúte sme mohli pridať druhý gól. V 

prečíslení si Marek opakovane s Dodom 
vymenil loptu, Dodo by možno spravil lepšie 

keby už z bránkoviska neprihrával a 
ulakomil sa na zakončenie. Marekovi už v 
zakončení zabránil obranca súpera. 

Potom však mohol súper vyrovnať. Po 
Palovej prihrávke súperovi na našej polovici vyplynuli dva strelecké pokusy. Tomáš to však 

ustál. Celkovo sme zle bránili, pozične veľmi zle. V jedenástej minúte sme si už mysleli, že sa 
vezieme na skvelej vlne. Ďalšia pekná kombinácia. Duško si loptu narazil s Karolom, jeho 

zakončenie skončilo na pravej žrdi. Na odrazenú loptu mal najlepší čuch Juraj a zvýšil náš 
náskok na dva góly. Keď o tri minúty pridal náš tretí gól Dodo, už sme sa videli na výslní, 
neviem, možno niekto v bufete, či doma. Marek výborne vybojoval loptu na polovici ihriska a s 

Dodom šli na brankára dvaja. Marek sa rozhodol nahrať Dodovi a ten nezaváhal. 
Po tomto góle sa situácia na ihrisku výrazne zmenila. My sme začali snívať asi o ďalších 

góloch, na druhej strane súper pridal na obrátkach a nám ostali nakoniec len oči pre plač. Tri 
minúty pred koncom polčasu to najprv súper skúšal z priameho rohu, avšak nepresne. Následne 
súperov útočník zobral Karolovi loptu na polovici ihriska a z protiútoku dvoch hráčov súpera na 

Citróna znížil na rozdiel dvoch gólov. Karol sa ešte vrátil, ale gólu nezabránil.  
Minútu na to ďalšia spálená šanca, aby v súvislom tlaku na našu bránu sa podarilo 

súperovi streliť kontaktný gól. Pece vzadu zaspal. Útočník za ním pekne naznačil pohyb do 
bránkoviska, aby si následne odbehol a z prvej adresovanú prihrávku trafil z uhla presne do 
našej brány. Nešlo nám. A to mohol súper do polčasu vyrovnať, zachránila nás Tomášova žrď. 

Následne Pece zahral na Juraja aut krížom cez ihrisko, jeho nájazd na bránu brankár vyrazil 
dobrým pohybom. 

Druhý polčas začal oveľa lepšie súper. My sme v poli podriemkavali a mohli ďakovať 
Tomášovi, že bol v strehu. Hrali sme smerom dozadu veľmi laxne a málo dôrazne. Súper to 

využíval, dokázal si vytvoriť mnoho 

sľubných šancí. Dokonca z metra 
prestrelil bránu, asi v piatej minúte 

druhého polčasu. To mala byť pre nás 
výstraha. My sme ju však ignorovali 
alebo len prehliadli. Ťažko povedať, ale 

bola to chyba. To už teraz všetci vieme. 
Do pohody nás mohol v piatej 

minúte opäť dostať Marek, aj tomu sa 
však vysmiala žrď súperovej brány a k 
odrazenej lopte sa nikto z nás 

nedostal. Po Peceho vysunutí to skúšal 
Duško. Mieril zo strednej vzdialenosti 

medzi brankárove nohy, ten však stihol 
padnúť na kolená a loptu vyraziť. 
Potom boli brejky na oboch stranách. 

My sme mali šancu lepšiu. Tomáš 
vybehol s loptou na súperovu polovicu. 

S ním šiel Karol a Juraj na jedného 



obrancu. A nič. Skončilo to nepresnou prihrávkou na Karola. Nemal už priestor na zakončenie, 
brankár dobre vybehol. O minút na to sme zahodili nemožné. Pekná akcia. Juraj potiahol, našiel 

v bránkovisku Pala a ten z metra nedal. Brankár sa stihol presunúť od bližšej tyčky a vyraziť 
loptu. Tu niekde sa lámal chlieb. V závere tretej štvrtiny zápasu. Väčšia jeho časť však ostala 

súperovi. A vychutnal si ho, aj nás. 
Po spálenej tutovke prišiel trest. Súperov brankár vysunul na krídle svojho spoluhráča, 

ktorý sa uvoľnil cez Citróna a poslal loptu do vzdialeného horného rohu brány. Pekné 

zakončenie, na ktoré bol Tomáš prikrátky. A bolo vyrovnané. V tejto chvíli na nás padla asi 
všetka kliatba a zviazala nám nohy a paralyzovala myslenie.  

Z jedného protiútoku sa zranil Dodo. Nedohral ani Pece, hrať nechcel ani Pajdo keďže 
nás predtým bolo viac. Nakoniec sme dohrávali ako sme dohrávali. Hrali sme to ešte hrošie ako 
na konci prvého polčasu. Úplne sme súperovi otvorili stred ihriska, nevracali sme sa dozadu ani 

s obrancami súpera. Výsledkom bol ukážkový gól na 3:4, keď na našej polovici ostal iba Palo a 
dvaja hráči súpera. Tentoraz sa Duško nevrátil s jedným z týchto hráčov a Palo s Tomášom boli 

vystavený do role štatistov. 
V týchto chvíľach bolo vidno, že sme sa ako kolektív totálne rozpadli. Každý si hral akoby 

svoje. Výsledkom boli ďalšie dva, zlepené góly tri minúty pred koncom zápasu. Najprv Karol 

nedostal ideálnu loptu po Citrónovom pase, tú následne cez Juraja pretlačil súperov hráč, aby 
z prečíslenia zakončovali opäť do prázdnej brány. Ten druhý, šiesty v našej sieti, vyplynul z 

našej snahy, až bezhlavej, o strelenie gólu. Za Tomáša šiel na ihrisko ako piaty hráč Karol. 
Zatlačili sme súpera na chvíľu, Pajdo si chcel naraziť s Citrónom čakajúcom v rohu ihriska. 

Pripravili sme sa o loptu a tá po opísaní trajektórie cez celé ihrisko skončila opäť v našej sieti. 
V podstate tretí gól do prázdnej brány. 

V závere sme už iba dokázali korigovať výsledok na konečný stav zápasu. Stále piati v 

poli. Duško vrátil loptu dozadu Karolovi, ten našiel pri vzdialenej tyčke číhajúceho Juraja, ktorý 
prihrávku pretavil do nášho posledného gólu v sezóne, ktorú sme ukončili prehrou. Škoda. 

Oveľa krajšie lúčenie so sezónou by bolo, keby sme neprehrali. Prvá štvrtina zápasu nám celkom 
vyšla, potom to však bola katastrofa. Nepremenené vyložené šanca a potom prišiel trest, 
vyrovnanie, strata tímového ducha a nakoniec trochu zahanbujúca prehra. Takto som si na 

ihrisku rozlúčku so sezónou nepredstavoval.  
 

ostatné výsledky 28. kola:  
FK Inter Bratislava - Rehab Klinik Baraberi "B" 3:6 
Predators "B" - Racing Club "A" 4:4 

FC Rusovce - AC Bells 12:1 
ŠK Slovan Bratislava "C" - Omnikor Wild Boys 02 "C" 5:0 

Akademik '96 "A" - AFC Horden 4:6 
Budweiser - TV COM Hurricanes 1:3 
FPV 23 - Dobraklima.sk 8:0 

TJ Juhcelpub Kojoti - PKE-M Bratislava "B" 4:2 
Semic Bratislava "B" - FCK Minimax Bratislava "B" 3:1 
 
 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   

• 16.5.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej hale učilišťa vo 

Vlčom hrdle 
• 23.5.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej hale učilišťa vo 

Vlčom hrdle 
• 30.5.2019 (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:  

 



HISTORICKÉ ŠTATISTIKY:  

  



STAV na účte:                      1 696,54 €   (z 2% sme získali 2.355 €) 

STAV príručnej pokladne:      776,07 €    

 

 

 
 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: 15.5.2019 

http://sffestglas.sk/TB2019.pdf

