
4. kolo 2019/20 
 

 
 

SF Festglas - Akademik '96 "A" 9:1 (5:0) 
 

dátum: 5.10.2019 
čas: 12:00 

miesto: ŠH FTVŠ 
góly: Jozef K. 4, Juraj A. 2, Peter M., Miloš C., Adrián B. 

asistencie: Jozef K. 3, Dušan K. 2, Adrián B. 2, Miloš C., Branislav P. 
 
 zostava 

 Mário P. 
Miloš C., Peter M. Branislav P., Juraj A. 

Jozef K., Adrián B., Dušan K. 
(Pavel B., Peter B.) 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 

Zostrih zaujímavých momentov zápasu na http://sport.video/futsal 
 
Na sobotný zápas sme sa pozbierali v celkom dobrej zostave, a to ešte s Máriom v bráne. 

Našťastie necestoval na chalupu a mohol prísť pomôcť, zapotiť sa v našej bráne. A na našu 
radosť sa mu darilo. Aj dostávať hráčov súpera do zúfalosti. Prvú väčšiu šancu mal súper, priamy 
kop z hranice bránkoviska riešiť nemusel. Lopta šla tesne nad našu bránu. 

Potom sme však nabrali vietor do plachiet my. Súper sa stiahol na svoju polovicu a 
vyčkával. My sme medzitým mohli dávať góly, ale nedali sme. Tesne vedľa pálil Juraj, potom 

Duškove, či Dodove šance vyrazil súperov brankár Mišo, s ktorým sme sa stretli a čo to popili 
aj na turnaji v Sokolniciach v júli. Vyzeralo to iba na čakanie na prvý gól. 

A ten prišiel po chybe súpera. Po vyhodení lopty brankárom súper stratil loptu, teda 

prihral Dodovi priamo na nohu, ten si potiahol a zo strednej vzdialenosti strelou k pravej žrdi 
otvoril bohatý gólový účet zápasu. V piatej minúte zápasu. Vtedy už súper pochopil, že na bod 

nesiahne, ak nedajú gól, vyšiel teda zo svojej obrannej ulity. Dostal sa do dvoch sľubných 
príležitostí, na konci ktorých boli skvelé Máriove zásahy, musel sa trochu ponaťahovať a ísť k 
zemi. 

priebeh zápasu 
5' 1:0 

9' 2:0 
10' 3:0 

18' 4:0 
20' 5:0 

24' 6:0 
25' 7:0 

28' 8:0 
32' 8:1 

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/sf-festglas-vs-akademik-96-a-904028366
https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/sf-festglas-vs-akademik-96-a-904028366


V deviatej minúte prišla 
naša odpoveď na ofenzívne 

provokácie v podobe druhého 
gólu. Duško potiahol, dostal sa 

už do zlého uhla, z pravej strany 
zakončil, odrazená lopta od 
obrancu sa dostala do 

bránkoviska k voľnému Citrónovi 
a ten poľahky zasunul loptu tam, 

kde ju vidíme najradšej. O 
minútu sme ju tam videli opäť. 
Aďo založil protiútok na našej 

strane, posunul na ľavo Dodovi, 
ten na druhú stranu Cicovi a ten 

trafil do čierneho. V štvrtine 
zápasu sme viedli už o tri góly. 

Neviem či logicky, ale po 

takomto priebehu sme akosi 
poľavili, klesla ostražitosť. 

Výsledkom bolo, že Mário musel 
opäť prepotiť dres, ukázať niečo 

zo svojej výstavnej skrine zákrokov. Štyri minúty pred koncom polčasu sa to asi definitívne 
zlomilo. Mário vychytal tutovku súpera. Pekná akcia súpera, keď nám po pravom krídle zabehol 
hráč a ocitol sa sám pred Máriom. Prvý strelecký pokus telom kryl a potom na zemi na trikrát 

loptu ukoristil do svojej náruče. Hneď na to vychytal protiútok súpera, na dvakrát skvelým 
vybehnutím a čítaním hry. Bravó Mário. 

Nedáš, dostaneš. Padlo to do súperovej siete. Po rohu, ktorý zahrával Aďo zakončoval 
Dodo, poľahky skoro z hranice bránkoviska k ľavej tyči. A v samotnom závere tesne zakončoval 
Aďo, aby sa nakoniec dočkal. V poslednej minúte výborne zabojoval na súperovej polovici 

Duško, získal loptu a pred bránkoviskom nezakončil, ale posunul Aďovi a ten poslal loptu do 
súperovej brány. Po prvom polčase krásnych 5:0 pre nás. 

V druhom polčase už súper začal odpadávať, hlavne Dodo hral s veľkou chuťou. Hneď v 
úvode vysunul Juraja, tomu však zakončenie zachytil brankár. V štvrtej minúte sa rozbehol 
Dodo, Pajdo mu poslal dlhý pozdrav v podobe pasu, Dodo spracoval loptu pred bránkoviskom 

a prízemnou strelou k 
vzdialenej tyči dáva na 6:0. A 

o minútu opäť Dodo. Gólová 
situácia ako z kopiráku, s 
Aďom po rohu. Dodo si 

nabehol na prihrávku a 
zavesil presne. Miša v bráne 

išlo rozhodiť, veľmi zle to riešil 
súper s bránením aj pri tomto 
našom rohu. Sedem gólov za 

25 minút. To sme už dávno 
nezažili, ak vôbec. 

Ale museli sme byť 
neustále v strehu. Po našich 
zbytočných chybách v 

rozohrávke sme niekoľkokrát 
museli prinútiť Mária byť 

ostražitý. Zakončenia šli 
väčšinou tesne vedľa brány. V 
ôsmej minúte, po asi 

najkrajšej akcii zápasu, strelil 
náš ôsmy gól Juraj, Loptu 

potiahol Dodo, posunul ju za 



seba naslepo na Duška, ten mu ju vrátil na pravú stranu a Dodo z prvej na opačnú stranu 
Jurajovi a ten do prázdnej brány s úsmevom a pokojom rozširuje náš gólový účet. 

Do listiny strelcov sa nakoniec zapísal aj súperov hráč. Po našej strate lopty pred 
súperovým bránkoviskom, myslím že to bol Aďo, z protiútoku dvoch na jedného nemal Mário 

šancu. Bodlom zo strednej vzdialenosti do ľavého horného rohu. Milimetrové zakončenie, pekný 
gól. 

Posledné gólové slovo sme mali symbolicky my. Opäť po krásnej kombinácii na 

konečných 9:1. Aut zahrával Aďo cez celú šírku na Juraja, ten si narazil s Dodom, nabehol pred 
bránkovisko a nekompromisne zakončil. Celkom pohodovo získané tri body. S prehľadom, aj 

keď rezervami v mnohých situáciách, ale tentoraz to na súpera stačilo. Tentoraz, o týždeň je 
iný víkend, iný súper. Po tomto kole si však treba užiť pohľad na tabuľku a kanadské bodovanie. 
V tabuľke aktuálne trónime na prvej priečke, a v bodovaní je na špici usmiaty Dodo. 

 
 

 
ostatné výsledky 4. kola:  
AC Bells - FPV 23 6:1 

Dobraklima.sk - Praetors mEleven "B" 3:8 
1.FC Pressburg "A" - Čekan Mekenroff 1897 "B" 4:1 

Hurricanes - TJ Juhcelpub Kojoti 3:3 
PKE-M Imooptik "B" - FCK Minimax Bratislava "B" 4:2 

Predators "B" - Racing Club "A" 6:2 
ŠK Karpatská - AFC Horden 3:1 
Wild Boys 02 "B" - FOFO Bratislava 1984 "B" 3:3 

 
 
 

 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   

• 10.10.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej hale učilišťa vo 

Vlčom hrdle 
• 12.10.2019 (sobota) o 14:00 výkop zápasu piateho kola proti TJ Juhcelpub 

Kojoti v ŠH Domu športu 
• 17.10.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej hale učilišťa vo 

Vlčom hrdle 
• 20.10.2019 (nedeľa) o 12:20 výkop zápasu šiesteho kola proti "B" nužstvu 

Praetors mEleven v ŠH FTVŠ 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.futsalbratislava.sk/1ba


 
 
ZÁPASY:        TRÉNINGY:   

 
 

 
 

 
  



STAV na účte:                      2 153,48 €  

STAV príručnej pokladne:      781,07 €    

 
  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: 9.10.2019 

http://sffestglas.sk/TB2019.pdf

