
 10. kolo 2019/20  
 
 
 

SF Festglas - Racing Club "A" 6:1 (2:1) 
 

dátum: 24.11.2019  
čas: 16:20  

miesto: ŠH Mladosť  
góly: Marek R. 2, Zoltán L., Peter B., Dušan K., Miloš C. 

asistencie: Marek R. 2, Juraj A., Miloš C., Karol Sz., Peter B. 
žltá karta: Marek R.. 
 

 zostava  
Karol Sz. 

Zoltán L., Miloš C., Peter B., Pavel B. 
Juraj A., Dušan K., Marek R., Adrián B. 

(Peter M., Branislav P., 

Jozef K., Tibor L.) 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 

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

Podobný zápasový obraz si pamätám z minulého roka. Komplet dve štvorky a ďalší štyria, 
či piati hráči nehrali. Špeciálne na to však bolo, že nám chýbali obaja naši brankári. Tomáš si 

balil v tom čase veci na nočnú zmenu a Mário už bol na ceste z Prahy domov. Neviem či nebol 
zametať stopy po našom výlete spred dvoch týždňov. Po zranení členka to skúsil Marek, veľmi 
pomohol. Cítiť bolo aj navrátilca Lipiho, ktorý dal v jesennej časti prednosť rodnému klubu z 

Rohoviec, kde ani jeseň nedohral. Pre zranenie, ktoré utrpel v divokom zápase so Zlatými 
Klasmi. 

Keďže sme nemali brankára, Karol i napriek rannému zápasu Ligy 40 prišiel do našej 
svätyne. A bol to pre mužstvo výborný ťah. Na lavičke ostal sedieť, teda stáť Citrón, ktorý určil 
zostavy a sám nenastúpil, ostal ako deviaty hráč do poľa v prípade potreby pripravený naskočiť 

do hry. Výborne však všetkých povzbudzoval a rozdával pokyny. Myslím, že v mužstve nemá 
nikto takú autoritu ako on. 

priebeh zápasu 

8' 1:0 
12' 2:0 
19' 2:1 

31' 3:1 
35' 4:1 

37' 5:1 

40' 6:1 

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/sf-festglas-vs-racing-club-904031396
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Na tribúne ostal náš aktuálne 
najlepší strelec, vynechal ďalší zápas 

a nemohol pridať ďalšie body do 
štatistík. Určite s napätím sledoval 

Karola, ktorý bol viacej mimo 
bránkoviska ako v ňom. Proste sme 
to prevažnú časť zápasu hrali tak, že 

Karol sa presúval na súperovu 
polovicu ako piaty a platný hráč, 

výborný rozohrávač, odosielateľ 
presných prihrávok. Tak hneď v 
úvode napríklad „nabil“ Duškovi na 

pravej strane a ten opečiatkoval 
pravú tyč. 

Súper sa zo začiatku stiahol, 
aj vďaka zvolenému štýlu hry sme 
mali prevahu. V druhej minúte pekne 

potiahol loptu Juraj, chcel nahrať do 
bránkoviska nabiehajúcemu Lipimu, 

ale brankár prihrávku nohou 
zachytil. Súper tiež nebol bezzubý, ale prvá jeho šanca prišla až vo štvrtej minúte, strela tesne 

vedľa brány. Potom sa Marek pošmykol na lopte v strede ihriska, z čoho bolo prečíslenie, 
ktorému bránil iba Cico a samozrejme Karol v bráne. Aj toto šlo našťastie nad bránu. Cico, 
nazývaný aj ako rýchla myš pripravil na druhej starne šancu Marekovi, ten pálil tiež tesne vedľa. 

Prvý gól padol nakoniec až v ôsmej minúte. Rozohrávač Karol posunul loptu Marekovi do 
pravého rohu ihriska, ten ju nasmeroval na Lipiho do bránkoviska a navrátilec na palubovky v 

páde trafil pravý horný roh súperovej brány. Mali sme tlak, často sme boli piati do hry, s 
rozumom, vedeli sme si všetci nahrať a dostať sa do dobrých šancí. Do takej sa dostal aj Cico, 
sám pred brankárom, nepretlačil loptu do siete. Ani Juraj, ktorý sa tam natlačil do bránkoviska, 

škoda. 
Udrel aj súper, našťastie neefektívne. Karol prvú strelu vyrazil a do dorážky sa výborne 

vložil Lipi a loptu dostal mimo nebezpečia. V dvanástej minúte sme zvýšili náskok na dva góly. 
Marek získal loptu na súperovej polovici, pred bránkoviskom nahral na ľavú stranu Pecemu a 
ten posla loptu z uhla do siete. Súperov brankár o minútu na to musel vyraziť nad bránu Palovu 

strelu asi z deviatich metrov. Pokračovali sme v tlaku, karol opäť priklepol Duškovi, jeho 
zakončenie vyrazil nohami brankár. Technickým prehodením brankára sa mohol predviesť Lipi, 

lopta šla tesne nad bránu. Po Karolovej prihrávke zakončoval tesne vedľa brány. 
Päť minút pred koncom sme mohli inkasovať. Karol už bol prekonaný, na bránkovej čiare 

zachraňoval, loptu zachytil Marek. Súper začal hrať viacej ofenzívne, snažil sa vrátiť do zápasu. 

V predposlednej minúte prvého polčasu sa mu to aj podarilo. V akcii dvoch na dvoch. Prihrávka 
šla pomedzi Jurajove nohy, proti hráčovi vybehol aj Cico a tak sa lopta ocitla na osamotenom 

hráčovi na hranici bránkoviska. Ten to napálil iba na žrď, ale odrazenú loptu hlavou poslal od 
našej siete druhý z útočníkov bežiaci proti odrazenej lopte. 

Druhý polčas sme začali opäť lepšie. Niekoľkokrát sa predviedol Marek svojou loptovou 

technikou. Na druhej strane boli nebezpečné tykadlá tiež. Bolo niekoľko pekných súbojov o 
loptu. V prvej polovici sa bojovalo, či nakloníme misky váh na svoju stranu, či súper vyrovná. 

Na konci prvej polovice druhého polčasu sme boli tí šťastnejší my. Šťastie bolo, že máme 
jedného z najlepších hráčov v lige a že mohol nastúpiť. Len na svoj štvrtý zápas v sezóne. 

Najprv Marek vycvičil obranu súpera, posunul dozadu Duškovi na strelu, do ktorej vložil 

nohu súperov hráč a obaja s bolestivými grimasami išli striedať. Zápas sme kontrolovali s 
piatimi hráčmi v poli. Pekne sme hrali, vedeli si presne nahrať, žiadny stres. Štyri minúty pred 

koncom Juraj zahrával aut na Mareka, ktorý sa na hranici bránkoviska zbavil brániaceho hráča, 
otočil sa trafil horný roh brány. Záver zápasu, podobne ako jeho začiatok sme mali prevahu. 
Duško pálil nad bránu, Cico posunul Duškovi, ten sa v bránkovisku nepresadil. Ďalší gól visel 

na vlásku. 
Tri minúty pred koncom pekná narážačka Cica s Jurajom, Cico páli len do brankára. Ale 

dve minúty pred koncom tam predsa padlo. Karol zachytil zakončenie súpera, loptu vyhodil na 



Mareka, ten z vlastnej polovice vyviezol 
loptu, hodil si ju medzi dvoch brániacich 

hráčov a presne vystrelil, k pravej žrdi. 
Po našom piatom góle mal k 

šiestemu blízko Aďo, ale hodil si to ďaleko. 
Šiel sám na brankára, ale nesprávne 
odhadol vzdialenosť. Z protiútoku sme 

mohli inkasovať, ale do strely na bránu sa 
postavil Pece a zblokoval ju na roh. Úplný 

záver už bol v našej réžii. Najprv Duško 
sám pred brankárom nezakončil k našej 
spokojnosti, získal však roh. Po ňom mal 

Juraj šancu, nastrelil to však iba do 
brankára. Z následného autu posunul loptu 

Duškovi, tomu sa lopta zasekla pod 
nohami, nevystrelil, prihral na pravú stranu 
Pecemu a ten zakončil do prázdnej brány. 

Presne, ale ešte pred bránkovou čiarou ju 
do brány dokopol Cico. Pre istotu .... 

Zápas dobrý, mali sme ho skoro celý pod kontrolou. Hold skúsenosti, techniku brankára 
v rozohrávke, obetavosť a pilier ako Marek v strede poľa, to je základ úspechu nášho mužstva. 

Je nás veľa, každý zápas je iný, zostava sa mení od zápasu k zápasu. Stále však chceme 
vyhrávať a baviť sa na ihrisku. 

 

 
ostatné výsledky 10. kola:  
Dobraklima.sk - AFC Horden 3:2 
Akademik '96 "A" - FPV 23 2:1 
TJ Juhcelpub Kojoti - FCK Minimax Bratislava "B" 1:2 

PKE-M Imooptik "B" - Predators "B" 4:4 
Praetors mEleven "B" - FOFO Bratislava 1984 "B" 1:8 

ŠK Karpatská - AC Bells 1:5 
Hurricanes - Čekan Mekenroff 1897 "B" 1:5 
Wild Boys 02 "B" - 1.FC Pressburg "A" 1:5 

 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   

• 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 
• 5.12.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej hale učilišťa vo 

Vlčom hrdle 
• 8.12.2019 (nedeľa) o 18:50 výkop zápasu dvanásteho kola proti Hordenu v ŠH 

Domu športu 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 
 

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

 
 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STAV na účte:                     2 204,10 €  

STAV príručnej pokladne:      -24,93 €    

 

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: 28.11.2019 
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