
  
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
1. kolo 2020/21 

 
 

Čekan Mekenroff 1897 "B" - SF Festglas 3:3 (2:1) 
 

dátum: 19.9.2020 
čas: 9:40  

miesto: ŠH Dom športu  
góly: Jakub K., Branislav P., Jozef K. 

asistencie: Karol Sz., Miloš C., Juraj A. 
žltá karta: Branislav P. 
 

 zostava  
Tomáš Sz. 

Branislav P., Miloš C., Bonaventura L., Peter B. 
Jozef K., Karol Sz., Jakub K., Juraj A. 

(Zoltán L.) 

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

 
 Tento rok je zlý, zvláštny. pliaga pochádzajúca z ďalekej Číny výrazne ovplyvnila naše 
životy. Šport nevynímajúc. Bratislavské súťaže sa dohrávali v zvláštnom móde, skončili sa 

vlastne až na konci júla a tak zápasová prestávka netrvala tak dlho ako zvyčajne. I napriek 
tomu náš herný prejav v úvodnom zápase nebol ideálny. 

priebeh zápasu 
8' 1:0 

18' 1:1 

19' 2:1 

24' 3:1 

37' 3:2 

37' 3:3 

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/cekan-mekenroff-1987-b-vs-sf-festglas-904041587


Treba povedať, že vo štvrtok boli na zápas prihlásení iba štyria. Tomáš nakoniec po 
nočnej prišiel chrániť našu svätyňu, milo prekvapil nový vedúci mužstva, ktorý vlastne sa dva 

týždne liečil, dokonca absolvoval aj test na COVID-19. Našťastie negatívny. A doplnili sme to 
staršími hráčmi. Takže všetko na jednotku. 

Len ten začiatok. Strácali sme zbytočne lopty, vystavovali súpera do šancí. Dokonca sme 
striedali ako somári. V jednom momente sme boli piati v poli, za čo videl Pajdo žltú kartu, keďže 
vbehol na ihrisko ako posledný hráč. To som za dlhé roky nezažil. Našu prvú mal Pajdo, keď ho 

pekne vysunul Ďuri. Snažil sa vpredu pomôcť. Šance mal aj Kubo, po chorobe zoslabnutý Dodo 
sa zjavne strelecky trápil skoro celý zápas. Druhú tutovku maj Pajdo po Karolovom vysunutí, 

lopta šla tesne vedľa. 
V ôsmej minúte sme inkasovali prvý gól. Zbytočný môžem povedať. Cico s Karolom 

vysoko chceli napádať, súper sa trochu so šťastím dostal za ich chrbát a sám pred Tomášom 

pohodovo zavesil do našej brány. Súper bol rýchly, my sme boli nebezpeční skôr z protiútokov. 
Z jedného prepálil po Karolovej prihrávke bránu Cico. Z dvoch metrov. Boni z priameho kopu 

pálil tesne nad bránu. Šance boli, góly nepadali, ale pýtali sme si ho. 
Vyrovnať mohol Pajdo, ktorému loptu Tomáš vyhodil a sám pred brankárom loptu napálil 

do neho. Dve minúty pred koncom prvého polčasu sme vyrovnali. Opäť to začal Tomáš. Zachytil 

strelu, loptu si vyhodil a šiel dopredu spolu s Jakubom a Karolom. Loptu poslal na Kuba na 
pravej strane, ten Karolovi na druhú, ten mu ju vrátil a Kubo zaknihoval náš prvý gól v novej 

sezóne. 
Naša radosť netrvala dlho, do Minúty sme opäť prehrávali. Tomáš loptu vykopol, tá sa 

vrátila na našu polovicu a po zlom bránení sme inkasovali. Dodo nešiel proti hráčovi, stiahol sa 
na hranicu bránkoviska a súper to využil umnou strelou k pravej tyči. 

V druhom polčase sme mali tutovku. Do prečíslenia dvoch na jedného šiel Pajdo, nenahral 

však Dodovi, ale zakončil. Nepresne. Naopak, inkasovali sme tretí gól. Kubo zobral súperovi 
loptu, zbytočne sa púšťal do súboja, v ňom stratil loptu a súperov kapitán si ju pekne hodil k 

bránkovisku a presne vystrelil. Nepomohol už ani Pajdo. 
Skúšali sme hrať aj s Tomášom v poli. Pajdo dvakrát napálil konštrukciu brány, nedarilo 

sa. Dodo zahodil aj pekné vysunutie od Boniho, keď sa dostal sám pred brankára. Päť minút 

pred koncom zápasu, po šanci súpera, sme si vypýtali oddychový čas. Na ihrisko šiel za Tomáša 
Karol, verili sme, že to dáme. A práve po jeho prihrávke strelil náš druhý gól, úplne 

chladnokrvne do horného rohu brány, Pajdo. Asi z desiatich metrov prekvapil predovšetkým 
brankára. Tento gól by si zaslúžil kandidatúru na gól roka, minimálne gól mesiaca. 

A ešte v tej istej minúte sme dokázali vyrovnať. Cico zachytil rozohrávku súpera na ich 

polovici, prihral Ďurimu, ten do bránkoviska Dodovi a ten prelomil strelecké prekliatie v zápase. 
Keďže ďalší gól už nepadol, rozišli sme sa zmierlivo. A myslím, že zaslúžene. Nezaslúžili sme si 

prehru, podobne ani súper. Základ je, že sme neprehrali a pripísali sme si prvý bod. Ideme 
ďalej. 
 

ostatné výsledky 1. kola:  
Banana Boys - FOFO Bratislava 1984 "B" 2:8 

Racing Club "A" - ŠK Karpatská 2:8 
AK 47 Chaos "B" - Wild Boys 02 4 FUN Futsal Team "B" 1:2 
Dobraklima.sk - AC Bells 3:11 

FPV 23 - FCK Minimax Bratislava "B" 0:1 
Fresh and Funny - FC Rusovce 6:1 
AFC Horden - Praetors mEleven "B" 3:0 

 
 
 

 
 
 

Viac informácií na https://www.futsalbratislava.sk/2020/1ba 

 

 

https://www.futsalbratislava.sk/2020/1ba


 
 
 

 1. kolo 2020/21  
 
 

SF Festglas - Rehab Klinik Baraberi 0:0 (0:0) 
 

dátum: 20.9.2020 
čas: 18:30  
miesto: ŠH FTVŠ  

žlté karty: Tibor L., Bonaventura L. 
 

 zostava  
Mário P. 

Miloš C., Bonaventura L., Pavel B., Peter B. 

Tibor L., Ján N., Juraj A. 
(Milan D.) 

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

 

 A máme to za sebou. Prvý zápas v spoločnosti starších a skúsenejších futsalistov. 
Myšlienka rozšíriť svoje obzory aj v Lige 40 vznikla asi pred tromi rokmi. Len nás bolo málo 

„zrelých“. Teda ja osobne presluhujem túto hranicu o veľa rokov. Ale dali sme konečne 
mužstvo dokopy, predovšetkým z vlastnej „liahne“ a posilnili, dúfam, vhodnými typmi. 
Myslím, že hanbu sme si nespravili a mnohí novici v Lige 40 zistili, že ani v tejto súťaži 

nebudú ľahké zápasy. 
Osud však chcel, že súperom v náš prvý zápas bol majstre z minulej sezóny, ktorý v 

súťaži nestratil ani jeden jediný bod. Ale s Barabérmi sa poznáme, vedeli sme do čoho ideme. 
Nepodarilo sa prísť v plnej zostave, ale krst ohňom sme zvládli myslím. 

 Favoritom boli samozrejme Barabéri, tak to na ihrisku aj zo začiatku vyzeralo. Prvú 
štvrtinu súper okupoval našu polovicu, po nacvičených signáloch obstreľoval našu bránu. V 
nej však stál výborný Mário. Na čo sme boli obetavým bránením prikrátky, tam zasiahol on. 

Mal niekoľko bravúrnych zákrokov. Nám sa podarilo dostať sa do niekoľkých protiútokov. A 
boli sľubné. Súperov brankár bol tiež veľmi úspešný. Nielen Cico, ktorého strelu výborne 

vykryl. Či Ďuriho hlavičku z bránkoviska. 
 Šance pribúdali na oboch stranách. Tú našu, asi najväčšiu, mal Jano v závere prvého 
polčasu. Po Boniho aute Mário nakopával do bránkoviska, brankár loptu len vyrazil a Jano 

reflexívne zakončoval z bezprostrednej blízkosti. Avšak len do brankára. 
 Druhý polčas nezačal najlepšie. Za dve minúty sme mali tri trestné chyby. Z nich sú 

dve veľmi sporné. Tibor za sotenie dostal oprávnene žltú, ale Boni za to, že sa spýtal 
rozhodcu na predošlý zákrok hneď žltá karta. V polovici polčasu som už zobral oddychový čas, 
lebo už to bolo ako v úli. Nemal som pocit, že majú rozhodcovia rovnaký meter, resp. že vidia 

všetko tak ako majú. 
 Myslím, že sme sa vyrovnávali súperovi. Peknú loptu poslal asi v polovici polčasu Boni 

na Tibora, za obranu. Jeho lob cez brankára len tesne minul bránu. Ani Palo nebol ďaleko od 
gólu. Z priameho kopu mu loptu posunul Boni a zakončenie tiež tesne minulo roh brány. Hrali 
sme obetavo, vracali sa zodpovedne, tak to má byť. V záverečných minútach nás súper 

vytlačil. Aj keď sme boli pod tlakom, hrali sme fair-play, priznávali sa k tečom po strelách, 
nehádali sa. 

 Asi päť minút pred koncom jede signál z rohu súperovi nevyšiel, šli sme do prečíslenia. 
Jano s Ďurim na jedného hráča. Jano to zobral na seba, zakončoval však tesne vedľa brány. O 
šanciach súpera takticky pomlčím, mali ich dosť. Ale hrali sme zodpovedne, každý jeden. Až 

do konca. Tu teda radšej zaklamem. Našťastie predčasný nevynútený odchod z ihriska náš 
súper nepotrestal. V závere to Barabéri skúšali s piatimi hráčmi v poli. Nevyšlo im to. Naopak, 

mohli sme dať gól. Janovej strele z polovice ihriska zabránila Cibova ruka v pokračovaní v 

https://sport.video/futsal/liga-40-140000026/sf-festglas-40-vs-rehab-klinik-baraberi-40-904041700


pôvodne zamýšľanej trajektórii. Myslím, že to bola ruka, Jaro však ukázal, že sa hrá ďalej. 
Dlho sa už však nehralo, gól nepadol a tak sme mohli oslavovať svoj prvý bod v Lige 40. 
 

ostatné výsledky 1. kola:  
Botafogo - FK Jozef Tiso 6:4 
FOFO Admiral OLD - Relax 6:1 
FC Garfield - Salámi 2:5 

Juve - Budweiser - Hurricanes 1:11 
Noavista - Apollo OZCH Slovnaft 2:2 
Semic OLD - Biskupice 6:4 

Tonic - SHBS 2:0 
Wild Boys - Namana 3:4 
 

 

Viac informácií na https://www.futsalbratislava.sk/2020/liga-40 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   

• 24.9.2020 (štvrtok) od 19:30 do 20:30 tréning v športovej hale učilišťa vo 
Vlčom hrdle 

• 26.9.2020 (sobota) o 10:40 výkop zápasu druhého kola novej sezóny 1.BA 

ligy v ŠH FTVŠ, súperom nám bude FPV 23 
• 27.9.2020 (nedeľa) o 9:00 výkop zápasu druhého kola nového mužstva v 

L40 v HANT aréne, súperom nám bude Wild Boys 40 
• 1.10.2020 (štvrtok) od 19:30 do 20:30 tréning v športovej hale učilišťa vo 

Vlčom hrdle 
• 4.10.2020 (nedeľa) o 8:50 výkop zápasu tretieho kola novej sezóny 1.BA 

ligy v ŠH Domu športu, súperom nám bude Racing club "A" 
• 4.10.2020 (nedeľa) o 13:10 výkop zápasu druhého kola nového mužstva v 

L40 v ŠH FTVŠ, súperom nám bude Juve - Budweiser 40 
• 8.10.2020 (štvrtok) od 19:30 do 20:30 tréning v športovej hale učilišťa vo 

Vlčom hrdle 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

https://www.futsalbratislava.sk/2020/liga-40


ZÁPASY:         
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRÉNINGY:   
 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STAV na účte:                         683,10 €  

STAV príručnej pokladne:        93,07 €    

 
z 2% sme v roku 2019 získali 1.916 € 

 
 pohyby na účte za posledné obdobie: 

výpis z účtu za celý kalendárny rok 2020:   

http://sffestglas.sk/TB2020.pdf 

 

   Príručná pokladňa 

 

Sálový futbal FestGlas 

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

            č.ú.: 2628074362/1100 
 

 dátum tlače: 25.9.2020 

http://sffestglas.sk/TB2020.pdf

