
priebeh zápasu 
2' 1:0 

8' 2:0 
18' 3:0 
25' 3:1 

27' 3:2 
32' 3:3 

38' 3:4 
39' 4:4 
40' 5:4 

 13. kolo 2019/20  
 
 
 

1.FC Pressburg "A" - SF Festglas 5:4 (3:0) 
 

dátum: 14.12.2019  
čas: 12:20  

miesto: ŠH FTVŠ  
góly: Jozef K. 2, Juraj A., Adrián B. 

asistencie: Peter B., Adrián B., Jozef K., Juraj A. 
Žltá karta: Adrián B. 
 

 zostava  
Tomáš Sz. 

Miloš C., Peter B., Branislav P., Marek R. 
Juraj A., Jozef K., Adrián B. 

(Peter M., Pavel B.)  

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

Zostrih zaujímavých momentov zápasu na http://sport.video/futsal 
 
V sobotu nás čakal ťažký zápas. O súperovi sme veľa nevedeli, iba Aďo aj Marek vraveli, 

že sú veľmi šikovní. Čo si pamätám ja, za mužstvo s takýmto názvom čisto prešporským, hrával 
ešte Andrej, ktorý bol jedným z rozhodcov tohto zápasu. Ten už s nimi nehráva, pôsobí s 

banánovými chlapcami v nižšej lige. Súper bol rýchly, plno mladých hráčov v Marekovom veku. 
Aj keď sme prehrali, hanbu sme si nespravili a neboli sme k víťazstvu ďaleko. Načahovali sme 

sa po troch bodoch, až sme sa pokĺzli a body nám pretiekli prstami ako piesok. 
Z našej strany zápasu predchádzal problém so zostavou. Bolo nás sedem hráčov do poľa, 

čakali sme siedmeho. Fero sa neozval, Palo odpísal, že príde minimálne pozrieť a tak Karol 

neprišiel, ostal v práci. Palo však miesto FTVŠ prišil do Domou športu a tak výkop nestihol a už 
sa ani neprezliekol. Ani nestihol prvý gól, v ktorom mal prsty Aďo. Vzadu s Marekom, ktorý mu 

posunul loptu a miesto odkopnutia si šiel vzadu naraziť s Jurajom a až potom odkopol. Avšak 
len do stredu ihriska, priamo na súperovho hráča. Ten poslal z prvej loptu do bránkoviska, kam 

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/1fc-pressburg-a-vs-sf-festglas-904033017
https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/1fc-pressburg-a-vs-sf-festglas-904033017
https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/1fc-pressburg-a-vs-sf-festglas-904033017
https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/1fc-pressburg-a-vs-sf-festglas-904033017


si nabehol ďalší súperov hráč, 
ktorého mal pokryť Aďo. Ten ostal 

sám a ,loptu usmernil do opačnej 
strany Tomášovho pohybu.  

Úplne zbytočný gól nebol 
jediný. Ten prvý sme dostali hneď v 
druhej minúte. To sme ešte na 

ihrisku spali, potrebujeme sa 
schádzať skôr pred zápasom, viacej 

sa venovať rozcvičke a nie vhupnúť 
studení do zápasu. Asi ani v nových 
teniskách hrať nie je ideálne. Pocítil 

to Marek, ktorému sa hlavne v prvom 
polčase dosť šmýkalo. Chvíľu po 

inkasovanom góle sme však mohli 
vyrovnať. Marek vysunul Aďa, ten v 
samostatnom nájazde na brankára 

neuspel, v najdôležitejšej chvíli keď 
už sa zdalo, že obíde brankára bol 

atakovaný obrancom a spadol. 
V prvom polčase mal viacej z hry súper. Bol akčnejší, pohyblivejší. My sme mali šance 

hlavne z protiútokov. Asi v piatej minúte sme išli dvaja na jedného, Dodovi však lopta trochu 
ušla a súperov brankár dobre zakročil. Podobne úspešný bol aj v ďalšej našej akcii, Aďovu strelu 
kryl. V ôsmej minúte Aďo zbytočne držal loptu v strede ihriska, dobehli k nemu dvaja hráči, 

loptu stratil po nepresnej prihrávke Marekovi, ešte sa ju snažili vybojovať s Marekom, ale 
súperov hráč bol šikovnejší a vysunul úplne voľného spoluhráča smerom k Tomášovi. A ten si 

nášho gólmana pekne obišiel a poslal loptu do prázdnej brány. 
Dvojgólové manko nás prinútilo sa viacej hýbať. Začali pribúdať šance aj na druhej 

strane. Marek z rohu pálil rovno do brankára. Potom dobre Tomáš čítal hru, vysunul Doda, ten 

si zatancoval so súperovou obranou, jeho zakončenie z hranice bránkoviska však skončilo na 
brankárovej nohe. Naopak na druhej starne zazvonila konštrukcia našej brány, Tomáš mal 

ďalšie dobré zákroky. 
Akcia Doda s Jurajom skončila strelou tesne vedľa brány. Začali sme byť oveľa 

nebezpečnejší ako v úvode zápasu. Tomáš opäť vyviezol loptu, prihral Dodovi, proti nemu opäť 

úspešne vybehol súperov brankár. V nasledujúcej našej akcii opäť Dodo zakončuje len do 
brankára. Šance boli na oboch stranách, gól bol na spadnutie. Dve minúty aj padol, žiaľ opäť 

do našej brány. Súper zahral aut v strede ihriska, lopta šla potom cez Aďa z našej ľavej strany, 
a strela z ostrého uhla cez Mareka skončila v našej sieti. Myslím, že prekvapila nielen nás 
hráčov, ale hlavne Tomáša. V závere polčasu nám ešte mohol trochu zlepšiť náladu Dodo, ale 

opäť bol proti nemu skvelý súperov brankár. 
Počas prestávky sme sa povzbudili, boli sme optimisti, veď sme mali celý polčas na to, 

aby sme niečo so zápasom spravili. Aj sa nám to podarilo nakoniec. Aj keď ten koniec bol dosť 
trpký pre nás. Náš stroj rozbehli mladíci, Marek s Aďom. Prvý gól mohol dať druhý menovaný, 
keď ho Pajdo pekne našiel za súperovou obranou. Nepodarilo sa však. Súper hral dobre, bol 

všade, aj tam kde sme dúfali, že nebude. Dodo sa zaknihoval ďalšiu strelu do štatistík, ďalší 
dobrý zákrok brankára súpera. Po ňom si vymenil pár hlučnejších slov so synom na tribúne, 

ktorý bol rovnako zúfalý zo streleckej neefektívnosti. Možno o niečo viacej ako jeho otec. 
V piatej minúte druhého polčasu sa mu to však podarilo a určite mi padol kameň zo 

srdca. Predtým však mohol dať štvrtý gól súper, či Marek z uhla znížiť. Veľa šancí bolo na oboch 

stranách. Nakoniec to padlo aj súperovi do brány. Trochu kuriózne po hlavičke. Pece poslal 
Dodovi do bránkoviska loptu na hlavu a ten ju usmernil k ľavej tyčke. O dve minúty pekne 

našiel Aďo Juraja za obranou súpera, Juraj sa otočil a zakončil presne. Strelil kontaktný gól a 
naše kútiky úst posunul o pár milimetrov vyššie. Začali sme si veriť viacej a chceli streliť 
vyrovnávajúci gól čo najskôr. Nabádali sme sa však k opatrnosti, ešte bolo dlhých 13 minút do 

konca zápasu. Času ešte dosť. 
Samozrejme stále hrozilo, že odstaneme štvrtý gól. A šance na to súper mal. Ale aj my, 

Dodo pálil vedľa, Pajdo v šanci pri zakončení z otočky spadol. Krásna akcia v našom podaní 



prišla v dvanástej minúte. Dodo s pekne 
narazil s Marekom, obehol aj brankára, 

avšak už nemohol zakončiť z uhla, loptu 
si zasekol a prihral Aďovi. Ten prestrelil, 

pomedzi brankára a obrancu poslal loptu 
do siete. Vyrovnali sme nie práve 
najlepšie rozbehnutý zápas. Dokonca 

sme stav otočili v náš prospech ! Dve 
minúty pred koncom pekným oblúčikom 

cez polovicu ihriska našiel Juraj Doda, 
ten sa pohral s loptou aj obrancami pred 
bránkoviskom, hodil si do ich 

protipohybu a presnou strelou k tyčke 
nás dostal do vedenia. Veľmi nádejného. 

Celá naša lavička vyskočila. Pár sekúnd 
na to sa ocitol po Marekovom vysunutí v 
nájazde sám pred brankárom, zakončil 

však tesne vedľa brány.  
Veľká smola, lebo sa potvrdilo 

staré známe pravidlo. Do necelej minúty sme inkasovali vyrovnávajúci gól. Súper už hral s 
brankárom v poli, rozohral aut v strede ihriska, preniesol hru na našu ľavú stranu a odtiaľ, z 

rohu ihriska prešla prihrávka na opačnú žrď cez troch hráčov, aj Tomáša. Tesne popri bránkovej 
čiare. Súperov hráč pri tyčke ju len opečiatkoval, Tomáš na zemi. Odrazenú loptu nakopol do 
Juraja, tá sa odrazila do stredu brány a tam ju už ďalší súperov hráč dopravil tam, kde ju neradi 

vidíme. 
Do konca zápasu ostávala len jedna, posledná minúta. Počas nej sme mali dve šance, 

ktoré sme zakončili tesne vedľa, nakoniec sme však kapitulovali. Z ničoho nič. Pri autovej čiare 
sa predral súperov hráč cez Pajda, ktorý padol. Potiahol loptu do bránkoviska a nahral dozadu 
na strelu spoluhráčovi. Dodo loptu nevystihol a z následnej strely sme inkasovali gól, ktorý nás 

stále mrzí. Nemusí nás mrzieť však v tomto zápase iba ten. Môže nás mrzieť celý prvý polčas, 
hrali sme ako keby sme z postele vyliezli. V druhom to bolo veľmi dobré, chýbal len kúsok k 

trom bodom, ešte menší k remíze, ktorá by bola určite spravodlivejšia. 
 
 

ostatné výsledky 13. kola:  
AC Bells - Dobraklima.sk 8:5 

FPV 23 - FOFO Bratislava 1984 "B" 1:4 
AFC Horden - Akademik '96 "A" 3:1 
FCK Minimax Bratislava "B" - ŠK Karpatská 2:3 

Racing Club "A" - Praetors mEleven "B" 2:4 
 

 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   

• 19.12.2019 (štvrtok) od 19:00 do 20:00 tréning v športovej hale učilišťa vo 
Vlčom hrdle 

• 22.12.2019 (nedeľa) o 16:10 výkop dohrávky ôsmeho kola proti rezerve FCK 
Minimax Bratislava v ŠH Domu športu 

• 2.1.2020 (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:                     1 792,10 €  

STAV príručnej pokladne:        21,07 €    

 

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, cez sviatky bude doriešené.....) 

 

   Príručná pokladňa 

 

 
Sálový futbal FestGlas 

  (http://www.sffestglas.sk)  
        IČO 30857546 

            č.ú.: 2628074362/1100 
 

 dátum tlače: 19.12.2019 
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