
 9. kolo 2019/20  
 
 
 

FPV 23 - SF Festglas 4:2 (0:1) 
 

dátum: 16.11.2019  
čas: 13:10  

miesto: ŠH FTVŠ  
góly: Dušan K., Jozef K. 

asistencia: Peter B. 
žlté karty: Dušan K., Juraj A. 
 

 zostava  
Tomáš Sz. 

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

(Marek R., Adrián B.) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

Zostrih zaujímavých momentov zápasu na http://sport.video/futsal 
 
Dobre naladení po spoločnom víkende v Prahe sme vedeli, že nás nečaká ľahký zápas. 

Ligové súťaže vo veľkom futbale skončili a mnoho mužstiev bude mať o niečo vyššiu kvalitu, 
podobne bol na tom asi aj náš sobotný súper. Žiaľ, náš Marek, ktorý by bol rozdielovým hráčom, 

sa zranil na tréningu v stredu a uvidíme, kedy bude môcť pomôcť mužstvu. Druhý mladík Aďo 
zase musel pauzovať kvôli grafickej úprave svojej nohy a tak obaja len sedeli na lavičke a ostali 
zaskočení z nášho bezduchého výkonu. 

Po úvodnom oťukávaní sa musel v tretej minúte zasahovať Tomáš, v piatej sme sa však 
mohli tešiť my. Juraj získal loptu, dobre posunul loptu na Doda, ale jeho zakončenie súperov 

brankár kryl. Podobne hneď z prečíslenia aj Tomáš. V siedmej minúte to nakoniec padlo. Teda 
Duškovi, z priameho kopu. Asi z desiatich metrov parádne k ľavej tyčke. 

Po úvodnom góle mal súper dve tutovky na vyrovnanie. Najprv nastrelil žrď a potom 

strieľaný center do bránkoviska, pre naše šťastie, neskončil v našej sieti. V tejto fáze to bolo z 
našej strany ešte dobré, snažili sme sa, výsledkom bola nastrelená žrď na druhej strane ihriska, 

priebeh zápasu 
7' 0:1 

21' 1:1 
28' 2:1 
33' 3:1 

34' 4:1 
38' 4:2 
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zakončoval Juraj z pravej strany. 
Potom Duško pekne vybojoval 

loptu na polovici ihriska, prihral 
Cicovi a ten mu ju vrátil do 

streleckej pozície, trafil však tesne 
vedľa. Nechýbalo veľa a mohlo 
opäť platiť, nedáš, dostaneš. Z 

prečíslenia troch na dvoch mohlo 
byť vyrovnané. Zakončenie spred 

bránkoviska Tomáš kryl bravúrne. 
Už sa zdalo, že lopta poletí 
pomedzi jeho nohy, stihol však 

stiahnuť nohy a ísť ku zemi. V 
prvom polčase Tomáš mal 

niekoľko dobrých zákrokov, my 
sme mali dať ešte jeden gól a bolo 
by to určite iné. V posledných 

piatich minútach prvého polčasu 
sme mali ešte tri dobré šance. 

Jurajovu strelu brankár vyrazil. 
Dlhý pas od Tomáša Dodo pekne 

spracoval, poradil si s brankárom, jeho zakončenie cez obrancu však v sieti neskončilo, ani 
následná Cicova strela, keď sa k nemu lopta odrazila v bránkovisku. A aby toho nebolo málo, 
ani Duškovi sa nepodarilo dať ďalší gól, keď dobre vybehol na hranicu bránkoviska súperov 

brankár. 
Čo sa stalo po prestávke v našich hlavách, to by bol dobrý námet pre psychológa. Viacerí 

sme neboli zjavne vo svojej koži. Nabudený šancami z konca prvého polčasu sme asi chceli dať 
silou-mocou druhý gól. Nakoniec sme ho dostali, len pár sekúnd po začiatku druhého polčasu. 
Palo zahral aut neregulárne, lopta bola v pohybe, na našej polovici. Rozhodca nám ju zobral a 

z tohto autu sme inkasovali vyrovnávajúci gól. Pekný oblúčik na opačnú stranu, k našej lavičke 
a odtiaľ nikým nekrytý hráč z voleja prekonal Tomáša. Nestihli sme zareagovať na odobratý 

aut, Citrón sa nestihol presunúť k nabiehajúcemu hráčovi, ktorý pekne zakončil. A ako po 
zápase poznamenal Marek, tu sme sa už úplne rozsypali. Neviem prečo. 

Súper hral výborne a zodpovedne zozadu, vyrážal do protiútokov často s tromi hráčmi, 

my sme zle bránili, nevracali sme sa príliš často, čo bola voda na mlyn pre súpera. Jeho hráči 
nielen hrali zodpovedne, ale aj často striedali, čerstvé sily na ihrisku rozhodli zápas v svoj 

prospech. Duškovi sa už prestalo dariť, bolo vidno nervozitu o zakončení. Naopak, súper nás 
pritlačil, opäť skúšal pevnosť konštrukcie našej brány. Zatiaľ stála dobre. 

V ôsmej minúte druhého polčasu zle vybehol do prihrávky na polovici ihriska Duško, 

súper sa uvoľnil a z prečíslenia troch na dvoch sme inkasovali. Cico dvoch pokryť nemohol a 
lopta skončila za chrbtom Tomáša. Súper bol na koni a my sme sa trápili. Peknú akciu po peknej 

krížnej prihrávke od Doda zakončil z tesnej blízkosti nepresne Cico. Nešlo nám to. Hrali sme 
kŕčovito. Tretí gól sme inkasovali úplne hlúpy. Rozohrávame na vlastnej polovici, Cico prihráva 
Jurajovi, jeho predbehne súperov hráč, je z toho rýchla kontra a zakončenie do prázdnej brány. 

O minútu neskôr ďalší gól a my sme zrelí na biely uterák. Najprv Duško stratil loptu na 
súperovej polovici a protiútok troch na Citróna v obrane skončil ešte dobre, Tomáš vyrazil na 

roh. Tu už začal Dodo vyčítať kopiace sa chyby. Neskôr prišlo aj k menšiemu konfliktu medzi 
nimi, po ktorom Duško odišiel dobrovoľne do šatne. Zápas nedohral. 

Roh skončil pre nás dobre, Tomáš loptu vystihol a hodil si ju dopredu. Ďaleko však 

nezašiel. Dva metre za bránkoviskom mu ju zobral súperov hráč a na dvakrát prekonal Citróna 
stojaceho v bráne. A razom sme prehrávali o tri góly. Do konca zápasu ostávalo ešte necelých 

šesť minút, ale v psychickom rozpoložení, v akom sme po tomto góle boli, nepomôže ani 
oddychový čas, skôr oddychový víkend. 

Zápas sme už len dohrali, kozmeticky ho skrášlili, dali druhý gól dve minúty pred 

konečným hvizdom. Tomáš sa opäť vybral na „výlet“ na druhú stranu ihriska, tentoraz to 
skončilo úspešnejšie. Posunul loptu Pecemu na pravú stranu a jeho prihrávka na Doda, na 



opačnú stranu, bola nakoniec 
gólová. Dodo pekne trafil do 

odkrytej brány. Možno by loptu 
zasiahol aj Tomáš, ten bol však v 

behu faulovaný a došmýkal sa 
skoro až do súperovej brány. 

Ťažko sa hodnotí takýto 

zápas. Vyzeralo to akoby nám 
chýbala iskra, zanietenie. Akoby si 

súper mal dať sám pár gólov a my 
zišli z ihriska ako víťazi. Ale to sa 
nestalo, súper nás predčil v 

pohybe, dôraze. Že sme hrali zle, o 
tom ani vravieť netreba, treba sa 

poučiť a už nikdy, nikdy hrať takto 
a ešte sa aj medzi sebou pohádať. 
Súper nikdy nie je drevený, v 

sobotu hral veľmi dobre, 
disciplinovane a s chuťou. Tá 

chýbala skôr nám a možno aj nohy 
sme mali drevené. 

 
 
 

ostatné výsledky 9. kola:  
Praetors mEleven "B" - ŠK Karpatská 

Čekan Mekenroff 1897 "B" - Dobraklima.sk 2:3 
1.FC Pressburg "A" - PKE-M Imooptik "B" 1:8 
FOFO Bratislava 1984 "B" - TJ Juhcelpub Kojoti 8:1 

AFC Horden - Wild Boys 02 "B" 1:7 
FCK Minimax Bratislava "B" - Akademik '96 "A" 2:3 

Predators "B" - AC Bells 3:8 
Racing Club "A" - Hurricanes 3:3 

 

 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   

• 21.11.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej hale učilišťa vo 
Vlčom hrdle 

• 24.10.2019 (nedeľa) o 16:20 výkop zápasu desiateho kola proti "A" mužstvu 

Racing Clubu v ŠH Mladosť 
• 28.11.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej hale učilišťa vo 

Vlčom hrdle 
• 30.11.2019 (sobota) o 13:10 výkop zápasu jedenásteho kola proti "B" mužstvu 

Čekan Mekenroff 1897 v ŠH FTVŠ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STAV na účte:                      2 139,10 €  

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 

 

(ešte tá hotovosť nie je zaevidovaná v príručnej pokladni) 

 

   Príručná pokladňa 

 

Sálový futbal FestGlas 
  (http://www.sffestglas.sk)  

        IČO 30857546 
            č.ú.: 2628074362/1100 

 

 dátum tlače: 21.11.2019 
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