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Hurricanes - SF Festglas 1:10 (0:5) 
 
dátum: 22.9.2019 
čas: 19:10 

miesto: ŠH Mladosť 
góly: Marek R. 4, Jozef K. 2, Juraj A. 2, Branislav P., Adrián B. 

asistencie: Jozef K. 5, Marek R. 2, Branislav P., Peter M., Juraj A. 
 
 zostava   

Mário P.  
Peter M., Marek R., Branislav P., Peter B.  

Juraj A., Jozef K., Adrián B.  
(Karol Sz.)  

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

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

Tak ako čas nezastavíš, nezastavíš ani starnutie. Roky pribúdajú a v niektorých 
mužstvách už prišlo, v niektorých príde k zmene. Starší buď pomaly zanevrú na futsal alebo sa 

„posunú“ do ligy veteránov, Ligy 40. A takáto zmena nastala aj u nášho nedeľného súpera. Ich 
starší hráči, mladší od niektorých z nás, sa presunuli do Ligy 40. Nastúpil proti nám tridsiatnici, 

ak sa to tak dá povedať. V čase výkopu boli len dvaja v šatni, začalo sa hrať až osem minút po 
začiatku. Aj to súper hral iba s tromi hráčmi v poli. Neviem čo sa stalo, Sv. Jur hral zápas v 
sobotu, chalani mohli stíhať.  

A tak sme začali od úvodu zápasu presilovkou, ale hneď v prvých sekundách sme mohli 
inkasovať, keď sa pred súperovým bránkoviskom pošmykol s loptu Citrón a zakončenie 

prečíslenia skončilo v istých Máriových rukách. Samozrejme sme mali tlak, ktorý vyústil v prvý 
gól až v druhej minúte. Dodo našiel Mareka na hranici bránkoviska, jeho strelu brankár iba 
vyrazil a loptu do siete dorazil Juraj. Gólu sa už prizerali ďalší traja hráči súpera pred tribúnou. 
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Skôr ako stihli naskočiť do zápasu 
videli ešte druhý gól, keď loptu na 

polovici vystihol Juraj, prihral 
Pajdovi a druhý Dodov pokus o 

zakončenie skončila lopta v 
súperovej sieti.  

V úvode sme si pripravili 

menší náskok a pokračovali už vo 
vyrovnanej hre, čo sa počtu 

hráčov na ihrisku týka. Mali sme 
však celozápasovú prevahu. V 
piatej minúte napálil loptu Marek 

do brvna, na opačnej strane Mário 
zodpovedne bránil našu svätyňu, 

vybehnutím z brány zablokoval 
snahu o zakončenie súpera.  

Súper sa postupne 

spamätal z toho, že je na zápase a 
hra bola v strednej časti polčasu 

vyrovnaná. V jedenástej minúte si 
však pekne nabehol na Marekov 

aut Citrón, na pravej strane a nikým nebránený sa dostal do sľubného zakončenia, súperov 
brankár však loptu vyrazil na roh. O tri minúty krásna akcia, na ktorej konci bol Pajdov gól 
hlavou z bránkoviska. Najprv si samotný zakončovateľ potiahlo loptu, chcel si naraziť s Dodom, 

tomu sa však lopta zaplietla pomedzi nohy, nakoniec ju však poslal krížnou prihrávkou na Pajda 
a ten sa šikovne hodil do prihrávky, ako šťuka do vody. A bolo 3:0. 

V závere polčasu sa predviedla aj naša najnovšia posila Aďo, ale ku gólu či asistencii 
chýbali milimetre. Až dve minúty pred koncom prvého polčasu Mário vyhodil na Doda cez celé 
ihrisko a Dodo sám pred bránkoviskom pekným lobom prehodil brankára, 4:0. Aby toho do 

polčasu nebolo málo, v posledných sekundách zažiaril Marek. Aďo založil akciu, posunul 
Citrónovi, ten vrátil dozadu Marekovi, ktorý z veľkej diaľky vymietol ľavý horný roh súperovej 

brány. 
V druhom polčase pokračovala naša mierna prevaha, aj keď už súper začal viacej myslieť 

na ofenzívu. V tretej minúte najprv Marek po individuálnej akcii zakončuje tesne vedľa, aby sa 

o pár sekúnd tešil z ďalšieho gólu. Po druhej malej domov sme mali výhodu nepriameho kopu, 
k lopte sa postavil Dodo s Marekom. Dodo loptu len pohladil a Marek ju poslal tam kde bola v 

tomto zápase pričasto, do súperovej brány. K ľavej žrdi. 
Nasledujúce dve, tri minúty ukázal súper, že to vie. Dosť nám zavaril pred bránkoviskom, 

z čoho rezultovali tri rohové kopy a dve skrumáže v bránkovisko. Dokázali sme však poslať 

loptu do bezpečia. Najlepšou odpoveďou na tieto situácie bol gól v súperovej sieti, na 7:0. Na 
vlastnej polovici rozohrával Pajdo, posunul Marekovi a ten prihrávkou cez polovicu ihriska našiel 

Juraja v bránkovisku a ten len usmernil loptu do brány. 
O minútu neskôr opäť Marek v hlavnej úlohe, roztancoval brániaceho súperovho hráča a 

zakončil strelou zo strednej vzdialenosti opäť do ľavého horného rohu brány. Už to bolo divokých 

8:0. S pribúdajúcim časom dával častejšie vedieť o svojich kvalitách Mário, skvelé vybehnutia, 
pokoj v bráne, prehľad. Všetko čím brankár potrebuje disponovať. 

Mali sme šance, hlavne Dodo, strely povedľa brány, ale dôležité sú góly. Deviaty pridal 
Aďo, svoj prémiový v našom drese. Päť minút pred koncom zápasu. Prihrávkou cez celé ihrisko 
našiel Doda, sám si nabehol na prihrávku a strelou do pravého horného rohu strieľa náš ďalší 

gól. Trochu sme v tejto fáze poľavili. Mám pocit, že posledných päť minút sa už nikomu nechcelo 
striedať. 

Okrúhlu desiatku sa nám podarilo dosiahnuť tri minúty pred koncom po peknej akcii. 
Marek najprv zachytil súperovým brankárom vyhodenú loptu na našej polovici, kolmica na 
Doda, ten mu loptu vrátil (Marek prebehol skoro celé ihrisko medzitým) a strelou pomedzi 

brankárove nohy sme sa tešili v zápase naposledy. 
 Súper sa ešte v závere nadýchol a snažil sa o strelenie čestného gólu. Po peknej akcii už 

bol aj Mário prekonaný, súper však z otočky netrafil prázdnu bránu, len žrď. Málo vídané. Ale 



nakoniec sa mu to však podarilo. V 
samotnom závere, keď súperov 

útočník bol Máriom vytlačený zo 
streleckého uhla, ten však našiel v 

strede stojaceho spoluhráča, nikým 
nekrytého a ten poľahky poslal loptu 
do odkrytej brány.  

Škoda toho gólu, Mário si 
zaslúžil čisté konto za ten výkon, 

podržal tím a my sme hrali celkom 
dobre, v hlavnej úlohe s excelentným 
Marekom. Fajn, pripísali sme si ďalšie 

tri body, pomohol nám aj súper 
svojim nedisciplinovaným prístupom 

k zápasu, čo sa týka nástupu naň. 
Veľa sme nekazili a hlavne sa po 
ťažkých štvrtkových tréningoch po 

prvý raz prezentoval na zápase 
Adrián. A hneď aj strelil gól, paráda. 

 
 

 
ostatné výsledky 2. kola:  
AFC Horden - Racing Club "A" 5:1 

ŠK Karpatská - Čekan Mekenroff 1897 "B" 2:5 
AC Bells - FOFO Bratislava 1984 "B" 4:13 

1.FC Pressburg "A" - FPV 23 6:3 
Dobraklima.sk - Akademik '96 "A" 4:2 
PKE-M Imooptik "B" - Praetors mEleven "B" 2:0 

Predators "B" - FCK Minimax Bratislava "B" 0:6 
Wild Boys 02 "B" - TJ Juhcelpub Kojoti 5:4 
 
 
 

najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   

• 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 

• 3.10.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning 
v športovej hale učilišťa vo Vlčom hrdle 

• 5.9.2019 (sobota) o 12:00 výkop zápasu 
štvrtého kola proti "A" mužstvu Akademiku '96 v ŠH FTVŠ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 
 
 

 
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: 26.9.2019 
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