
priebeh zápasu 

2' 0:1 
18' 1:1 
19' 2:1 

26' 3:1 
32' 3:2 

40' 4:2 
 

 7. kolo 2019/20  
 
 
 

FOFO Bratislava 1984 "B" - SF Festglas 4:2 (2:1) 
 

dátum: 26.10.2019  
čas: 11:30  

miesto: ŠH FTVŠ 
góly: Pavel B., Adrián B. 

asistencie: Dušan K. 2 
žltá karta: Miloš C., Pavel B. 
 

 zostava  
Tomáš Sz. 

Miloš C., Peter B., Pavel B., Peter M. 
Branislav P., Adrián B., Juraj A., Dušan K.  

(Karol Sz.) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

Zostrih zaujímavých momentov zápasu na http://sport.video/futsal 
 
V sobotu nás čakal náročný súper, už to nebol Slov-matic, nebol to Slovan, ale stále je 

to staré známe FOFO, s ktorým sa osobne stretávam už 20 rokov. Bohatá história vzájomných 
zápasov, aj keď „iba“ s „B“ alebo „C“ mužstvami, ale vzájomné zápasy mali pre nás vždy 

zvláštny náboj. Tentoraz to bolo o to zaujímavejšie, že sme do zápasu vstupovali ako líder 
súťaže bez prehry. A musím hneď na začiatku povedať, že tá nula v kolónke prehier už po 
zápase nesvieti. 

Súper nenechal nič na náhodu, postavil proti nám troch „áčkarov“, my sme hrali s tým 
čo sme mali. Keďže boli hlásené mnohé absencie, prišiel sa do šatne pozrieť aj Palo, s vecami. 

Bolo nás sedem do poľa, tak sa prezliekol. Prišiel, videl, dal hneď v prvej minúte gól, ale 
nevyhrali sme. Prihrával mu do bránkoviska z ľavej strany Duško, ktorý si v zápase natrhol 
priečny brušný sval a po ňom skončil na pohotovosti. K zraneniu skoro prišiel aj Pajdo, po faule, 

po ktorom sme mali hrať presilovku. Po jasnom faule zozadu, zašliapnutím členka, mala byť 
minimálne žltá karta. Hráč súpera už jednu v zápase predtým dostal. Ale ani jeden z rozhodcov 

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/fofo-bratislava-1984-b-vs-sf-festglas-904029944
https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/fofo-bratislava-1984-b-vs-sf-festglas-904029944
https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/fofo-bratislava-1984-b-vs-sf-festglas-904029944
https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/fofo-bratislava-1984-b-vs-sf-festglas-904029944


asi nemal odvahu vytiahnuť kartu. 
Pritom pár minút predtým dostal Cico 

žltú kartu za férovejší súboj na polovici 
ihriska, nie pri snahe o strelu. Málokedy 

ma tak vytočia rozhodnutia rozhodcov, 
ale radšej nekomentujem. Samotný 
zápis zo zápasu je ukážkou povrchnosti 

alebo neschopnosti. Úplne iný priebeh 
hry, nesprávny polčasový výsledok. 

Nemal som ho chuť dodatočne 
reklamovať, je to vlastne jedno. Prehrali 
sme.  

Celé to začalo našim rýchlym 
gólom, keď po ňom logicky opraty 

zápasu pevne chytil do svojich rúk náš 
súper. Zatlačil nás pred bránkovisko, 
nebezpečne zakončoval. My sme 

zodpovedne a koncentrovane bránili, 
odolávali tlaku. Jednu zo striel zastavila 

iba Tomášova ľavá žrď. My sme sa dostávali v prvom polčase do šancí len ojedinele. V podstate 
sme okrem gólu mali len sporadický protiútok, zakončenie nemastné neslané. Vracali sme sa, 

blokovali sme strely, Tomáš bol na svojom mieste, keď niečo prešlo poza nás. Niektorí hráči 
súpera už prejavovali známky frustrácie, vyzeralo to pre nás nádejne, stačilo možno ešte raz 
gólovo udrieť. 

Dve minúty pred koncom prvého polčasu sme však inkasovali. Po priťuknutí útočníka na 
strelu obrancovi Danovi. Na tú bol už Tomáš prikrátky. O to smutnejší záver to bol, čo sme 

dostali ešte v poslednej minúte druhú facku. Po súperovom rohu si odtlačil jeho útočník Cica 
na hranici bránkoviska rukou a potom už poľahky zakončil. V samotnom závere mal ešte šancu 
na vyrovnanie Palo, keď mu loptu pätou prisunul Aďo, ale strela šla tesne mimo súperovej 

brány. Polčas sme tak prehrali tesne, v samotnom jeho závere. 
Aj úvod druhého polčasu patril nášmu súperovi, zaslúžene. Mal dobré šance, aj keď to 

boli väčšinou strely zo stredných vzdialeností, ktoré tesne „lízali“ našu bránu. Nám to nešlo, aj 
keď sme sa v druhom polčase začali viacej osmeľovať smerom dopredu. Bolo to málo čo sme 
predviedli. V šiestej minúte prišla ďalšia studená sprcha, a nebol to „Ice Bucket Challenge“, bol 

to akoby gól do vlastnej brány. Citrón posunul loptu dozadu na Tomáša, ten si ju posunul na 
stred ihriska, ale jeho prihrávku vystihol opäť skúsený Dano a pohodlne do prázdnej brány 

zvýšil na 3:1. 
Stále sme verili, že dáme 

kontaktný gól. Bojovalo sa, padli aj 

žlté karty, nepadli vždy keď mali, ale 
kto mu sa už vracať nebudem. Jednu 

naša akcia skončila na Palovi, keď sa 
k strele dostal Aďo a Palo v 
bránkovisku sa nestihol uhnúť. Osem 

minút pred koncom zápasu sa nám 
to našťastie už podarilo. Súper šiel 

do protiútoku, zle si prihral v závere 
akcie. Keď sa už zdalo, že lopta 
skončí v aute, dobehol ju rýchly Aďo, 

potiahol s Duškom na jedného 
obrancu. Duško mu požičanú loptu 

vrátil a Aďo nás zakončením z uhla 
vrátil do zápasu. 

Hneď to bolo veselšie. 

Striedavo sme odvolávali Tomáša z 
brány s tým, že sa musíme pokúsiť o 

vyrovnanie. Ale FOFO to proste vie, 



nič nám nedovolili ich hráči, nevytvorili sme si žiadnu sľubnú príležitosť. Nakoniec sme dostali 
gól. Duško sa snažil o zasekávačku po Pajdovej prihrávke, o loptu došiel a tá o chvíľu letela do 

našej opustenej brány. Ešte sa obtrela o Duškovu hlavu, ale už jej nikto nedokázal zmeniť 
trajektóriu a tak sme sa na lavičke len chytili za hlavy, privreli oči a šli sa pozdraviť so silným 

súperom. 
57, 46, 46, 43, 41, 39, 37, 37 a konečne niečo mladšie, 22. A to je náš Aďo. Zápas mal 

svoj náboj, dostalo sa nám pochvaly od divákov, aj od vedúceho mužstva Martina, ktorý nás 

po zápase prišiel pozdraviť do šatne. Sme proste jedna komunita, niektorí hráči súperov hrajú 
ako o život, hlavne tí mladší, my to hráme pre zábavu. Je to super, baví nás to, ide nám to 

nielen na tréningoch s taktickými poradami. Ale proste na takýchto súperov treba trochu viacej 
mladšej krvi. Neplačem nad stavom, ten je dobrý myslím, baví nás to a prvá prehra prišla vhod, 
pred prestávkou a už teraz sa tešíme na spoločný výjazd do Prahy.  

 
 

 
ostatné výsledky 7. kola:  
Čekan Mekenroff 1897 "B" - PKE-M Imooptik "B" 1:5 

AFC Horden - AC Bells 6:4 
1.FC Pressburg "A" - Predators "B" 8:2 

FPV 23 - Dobraklima.sk 1:4 
FCK Minimax Bratislava "B" - Hurricanes 7:6 

TJ Juhcelpub Kojoti - ŠK Karpatská 2:0 
Praetors mEleven "B" - Akademik '96 "A" 7:1 
Racing Club "A" - Wild Boys 02 "B" 3:9 
 
 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   

• 31.10.2019 (sobota) o 11:30 výkop zápasu siedmeho kola proti FOFO 

Bratislava 1984 "B" v ŠH FTVŠ 
• 7.11.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej hale učilišťa vo 

Vlčom hrdle 
• 8.11.2019 (piatok) ráno odchod na "výjazd" do Prahy 

• 14.11.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej hale učilišťa vo 
Vlčom hrdle 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

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

 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STAV na účte:                      1 938,80 €  

STAV príručnej pokladne:         9,07 €    

 

 
 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: 31.10.2019 

http://sffestglas.sk/TB2019.pdf
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