
1. kolo 2019/20 
 

 
 

SF Festglas - Dobraklima.sk 4:3 (1:1) 
 
dátum: 14.9.2019 
čas: 13:00 

miesto: ŠH Dom športu 
góly: Jozef K. 2, Branislav P., Dušan K. 

asistencie: Dušan K. 2, Juraj A., Tomáš Sz. 
 

zostava  

Tomáš Sz. 
Miloš C., Peter M., Branislav P., Peter B. 

Juraj A., Dušan K., Jozef K. 
(Karol Sz.)  

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

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

V polovici septembra to prišlo, rozbehol sa nový ročník našej ligy. V lete sme niektorí 
leňošili menej, niektorí viacej. Aspoň sme sa však väčšina stretávali vonku, na umelej tráve, 

raz za týždeň. Tak pohodovo, veď je leto, treba relaxovať. Blížiace sa zápasy ukážu, ako na tom 
sme. Už ide o body. O tie prvé sme sa popasovali s nám dobre známou Dobrouklimou.sk, féroví 

chalani. 
V prvých dvoch minútach sme si vypracovali dve sľubné šance, pri tretej si loptu zle 

posunul Pajdo, čím založil protiútok súpera. Zakončenie prečíslenia dvoch na Citróna zneškodnil 

výborne Tomáš. Bola to taká opatrná hra z oboch strán, my sme boli o niečo aktívnejší smerom 
dopredu. 

Prvú najväčšiu šancu v zápase mal Juraj, keď súperov hráč pri rozohrávke nastrelil 
spoluhráča, k odrazenej lopte sa dostal Juraj, lopta však tesne minula bránu. Hneď na to, Dodo 
nastrelil hornú žrď brány. V tejto fáze zápasu sme mali neskutočne veľa gólových príležitostí. 

Nespomeniem všetky, Pajdo sám pred bránkoviskom po Jurajovej prihrávke, Dodo tesne vedľa, 
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Pajdo do brankára. Po rohu sám Pajdo v bránkovisku, zakončenie do brankára. V desiatej 
minúte Cico vysunul Duška, zakončenie opäť končí na hrdinovi prvého polčasu. 

Ten však nakoniec v jedenástej minúte kapituloval. Citrón zachytil v strede ihriska 
prihrávku súpera, posunul loptu Duškovi, ten Dodovi na opačnej strane a Dodo strelil náš prvý 

gól sezóny. V zakončení sme sa trápili, šance boli, ale nepadalo nám to. Súper sa snažil, ale 
držali sme si ho na dištanc. Ako blesk z jasného neba prišiel vyrovnávajúci gól. Milimetrová 
kolmá prihrávka a zakončenie z prvej povedľa ľavej nohy Tomáša, ktorý si trochu vybehol z 

brány. Ťažko ho však z gólu viniť. 
Po inkasovanom góle sme pokračovali v kolotoči premárnených šancí, Pece do brankára, 

Dodo nedokázal vyrazenú loptu poslať z bránkoviska do brány, Pajdo nepresne. Tri minúty pred 
koncom prvého polčasu krásne vysunul do gólovej šance Citrón Doda, ten však sám pred 
brankárom páli vysoko nad bránu. Prvý polčas sme súpera doslova prevalcovali, avšak iba na 

šance. Na góly to bolo nerozhodne. 
Úvod druhého polčasu nám vyšiel, mohli sme dať gól. Pekne sa na čiare uvoľnil Juraj, 

prihral Pajdovi do bránkoviska, ten však iba opečiatkoval hornú žrď. Súper sa stiahol a my sme 
sa snažili dobíjať brániacu sa štvoricu hráčov. Žiaľ, spravili sme pár chýb, čo bola voda na mlyn 
pre súpera. Jeho prečíslenia však skončili mimo brány, dobre sme vzadu bránili. 

V piatej minúte vyskúšal zo strednej vzdialenosti svoju ľavačku Duško, brankár však jeho 
strelu vyrazil pred seba. Následne súperovu akciu zachytil Tomáš, loptu si hodil do ihriska a 

namieril si to na súperovu polovicu. Dal si dlhú loptu, obranca ju odkopol priamo do jeho tváre, 
odnieslo si to trochu viečko a aj si pri páde podvrtol koleno. Zápas však dochytal, aj keď na 

jeho konci tŕpol aj on. 
Súper sa začal tlačiť viac dopredu, dostával viacej šancí, nie vždy sme sa vzorne vracali 

všetci štyria. S pribúdajúcim časom predovšetkým niektorí útočníci (nemenujem) príliš 

dôverovali svojmu brankárovi. V siedmej minúte nám to tam padlo. Vybojovali sme loptu pred 
našim bránkoviskom výborná Duškova práca. Vysunul Pajda, ten si zasekol, posunul loptu 

Jurajovi, ten mu ju vrátil a Pajdo nás poslal do vedenia pod druhý raz v zápase. Dostali sme sa 
opäť do pohody. Zahadzovali šance. Najväčšiu mal asi Dodo, jeho teč pred brankárom sa neujal 
a z následnej dorážky Duškovu strelu z hranice bránkoviska brankár reflexívne vyrazil na roh. 

O dve minúty z protiútoku dvoch na Peceho mohol súper vyrovnať, pekne sa však vrátil 
Juraj a Tomáš krížnu prihrávku do bránkoviska vystihol. To sme často hrali proti piatim hráčom 

súpera v poli. V dvanástej minúte súper rozohrával roh, lopta smerovala na ich brankára v 
strede ihriska. Veľmi dobre atakoval Duško, získal loptu, posunul ju Dodovi a ten poľahky poslal 
loptu do opustenej brány. Následne sa dostal do šance aj Cico, sám pred brankárom zakončoval 

tesne vedľa. Podobne aj súper o pár minút. 
Šesť minút pred koncom polčasu spálil tutovku súper. Pekne si to rozohral na našej 

polovici, naša obrana bola rozhodená, zakončenie však išlo ďaleko mimo Tomášovej brány. 
Tomáš následne vyhodil cez celé ihrisko Duškovi, ten sa pohral s obrancom a napálil k vzdialenj 
žrdi. Viedli sme pohodovo o tri góly. Potom však prišiel útlm, strata koncentrácie alebo prílišné 

sebavedomie. Ťažko povedať. Súper nás zatlačil na našej polovici a tri minúty pred koncom 
zápasu znížil. Priamy kop skončil na pravej žrdi, odrazenú loptu neposlal súperov hráč priamo 

do brány, lopta sa do nej dostala po odraze od Citrónovej nohy. Keď prepáli dve minúty pred 
koncom Juraj súperovu bránu, nebolo to to najhoršie. Chvíľu na to Duško výborne získal loptu 
na našej polovici a šiel sám s Dodom na brankára. Posunul Dodovi, ten miesto zakončenia mu 

ju chcel vrátiť, ale prihrávka bola nepresná. Nedáš, dostaneš. Z prečíslenia dvoch na Cica to už 
vyzeralo nádejne, Tomáš loptu vyrazil, ale dorážka už skončila za jeho chrbtom. Nakoniec sme 

sa triasli o výsledok až do poslednej sekundy. Zo stredu ihriska, po rozohrávke po góle, si to 
Duško namieril dopredu a stratil loptu. Taktickejšie by bolo dať ju dozadu a tých dvadsať sekúnd 
ju podržať vzadu. Nie, nestalo sa, bol z toho ešte roh a následná skrumáž v bránkovisku. 

Našťastie to tam už súperovi nepadlo. Proste slabšie konce zápasov z našej strany, slabšia 
koncentrácia. 

Podľa priebehu hry, zápasu, by nikto nepochyboval o víťazovi. Skomplikovali sme si to 
však v samotnom závere. Tešíme sa však z prvých gólov, mnohých pekných kombinácií a hlavne 
z troch bodov. Netreba mať však hore nos, súper mal v podstate len jedného hráča na lavičke, 

druhý veľmi nestriedal. My sme mali troch, našťastie. Myslím, že naši útočníci dostali dosť 
zabrať. 

 



ostatné výsledky 1. kola:  
Akademik '96 "A" - Wild Boys 02 "B" 1:13 

FOFO Bratislava 1984 "B" - Predators "B" 10:2 
FPV 23 - AFC Horden 3:2 

Hurricanes - ŠK Karpatská 1:3 
TJ Juhcelpub Kojoti - PKE-M Imooptik "B" 1:5 
FCK Minimax Bratislava "B" - 1.FC Pressburg "A" 1:2 

Praetors mEleven "B" - AC Bells 3:1 
Racing Club "A" - Čekan Mekenroff 1897 "B" 3:3 

 
 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   

• 19.9.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej hale učilišťa vo 

Vlčom hrdle 
• 22.9.2019 (nedeľa) o 19:10 výkop zápasu druhého kola proti známemu 

Hurricanes v ŠH Mladosť 
• 26.9.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej hale učilišťa vo 

Vlčom hrdle 
• 29.9.2019 (nedeľa) o 16:00 výkop zápasu tretieho kola proti ŠK Karpatská 

v ŠH Dom športu 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

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

 
 
 
  



STAV na účte:                      2 399,87 €  

STAV príručnej pokladne:      771,07 €    

 
  z 2% sme v roku 2019 získali 1.916 € 

 

 
 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: 19.9.2019 
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