
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
3. kolo 2021/22 

 

 

AFC Horden - SF Festglas 2:9 (1:4) 
 

dátum: 26.9.2020 
čas: 18:00  
miesto: ŠH Dom športu 

góly: Jozef K. 3, Roman B. 2, Marek R. 2, Ján D., Simon S. 
asistencie: Jozef K. 3, Marek R. 3, Simon S. Bonaventura L., Roman B. 

 
 zostava  

Mário P. 

Bonaventura L., Miloš C., Zoltán L., Peter B. 
Jozef K., Simon S., Roman B., Marek R. 

(Branislav P.) 
 

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

priebeh zápasu 
 

4' 0:1 

10' 0:2 

17' 0:3 

19' 0:4 

20' 1:4 

21' 1:5 

23' 1:6 

25' 1:7 

27' 2:7 

29' 2:8 

37' 2:9 

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/afc-horden-vs-sf-festglas-904048959


 Po prehre s AC Bells v predchádzajúcom kole sme chceli bodovať, logicky. So súperom sa 
poznáme už roky, je nevyspytateľný, ale na nedeľný zápas prišiel len s jedným hráčom na 

striedanie. To nám uľahčilo situáciu a veľmi pomohla prítomnosť Mareka, ktorý bol hnacím 
motorom našich akcií. Debut v našom drese mal Roman, ktorý potvrdil svoje kvality a hneď 

strelil dva góly. Po dlhšej odmlke sa ukázal aj Lipi a aj základný kameň našej defenzívy, Mário. 
Super. 
 Ako som spomínal, súper mal na lavičke jedného náhradníka, my sme boli kompletné dve 

formácie. Po zahrievacích minútach sme po peknej akcii strelil prvý gól zápasu. Mário vyhodil 
Dodovi, ten prihral do šestky nabiehajúcemu Romanovi, ktorý nezaváhal. Prvý gól v drese SFF 

a prvý gól zápasu. Následne sa dostal do šance súper, skvelý Mário zasiahol na zemi. 
 V piatej minúte prišlo k nešťastnému momentu, keď Marek neúmyselne spôsobil súperovmu 
hráčovi zranenie. Pre tržnú ranu nad obočím sa dlhšie nehralo a nevedeli sme, či vôbec 

dohráme. Nakoniec zranený hráč dopozeral zápas z lavičky, tým pádom súper dohrával bez 
striedania. 

 V desiatej minúte sa po Simonovom aute pekne uvoľnil pred bránkoviskom Marek a prestrelil 
brankára. Postupom času sme zvyšovali svoju prevahu, predsa bez striedania sa ťažko hrá 
futsal. Logicky sme mali viacej z hry, viac šancí. Boni opečiatkoval spojnicu, mnoho striel išlo 

mimo vďaka zodpovednej defenzíve súpera. Príležitostné protiútoky kryl spoľahlivo Mário. 
 Tretí gól prišiel až tri minúty pred koncom prvého polčasu. Ale akcia to bola pekná. Zle 

zahratý roh súpera, loptu zachytil Dodo, posunul Romanovi, ten vysunul Mareka, ktorý prihral 
do bránkoviska nabiehajúcemu Dodovi a razom sme viedli o tri góly. Najprv sme nevyužili peknú 

kombináciu Boniho s Dodom, bol z toho iba aut. Z neho Boni rozbehol už gólovú akciu, keď si 
nabehol po aute do bránkoviska, narazil si s Dodom a ten sa nemýlil, vsietil náš štvrtý gól. Po 
rozohrávke v strede ihriska sme ešte pár sekúnd pred koncom polčasu inkasovali gól. 

 Začiatok druhého polčasu patril nám a v krátkom čase, za štyri minúty tri góly a bolo 
rozhodnuté o víťazovi zápasu. Hneď v úvode Lipi vysunul po pravej strane Mareka a ten prihral 

na opačnú stranu zbiehajúcemu Janovi do bránkoviska a ten pohodlne svoju šancu pretavil na 
náš piaty gól. Šiesty padol o minútu, keď rozohrávku súpera zastavil v strede ihriska Dodo 
poslal loptu Romanovi, ten si počkal, pohral sa s loptou a vrátil ju Dodovi v najlepšej chvíli, ten 

už pohodlne skóroval do odkrytej brány. Siedmy gól už dal Roman. Marek bleskurýchlo vyviezol 
loptu z hĺbky našej polovice, prihral Dodovi k bránkovej čiare. Ten si položil brankára a prihral 

Romanovi na druhú stranu bránkoviska a ten už zakončoval do prázdnej brány. 
 Náš gólový koncert prerušil až Pece, vlastným gólom. Mário nemal šancu. Strieľaný center 
do bránkoviska si zrazil do brány. Mali sme však všetko pod kontrolou. V polovici druhého 

polčasu sa strelecky zapísal Simon. Marek 
mu prihral pred bránkovisko, loptu si ešte 

zastavil a zavesil do pravého horného rohu. 
 Po mnohých nepremenených šanciach sme 
sa už strelecky presadili iba raz, tri minúty 

pred koncom zápasu. Opäť mala celá akcia 
Marekov rukopis. Roman z autu našiel 

Mareka, ten loptu poslal Dodovi na druhú 
stranu, ktorý mu ju vrátil a Marek už 
pohodlne zakončoval. Desiaty gól sme už 

nedali, ani z takých šancí ako mal v závere 
Roman, keď minul z tesnej blízkosti bránu. 

Súperovi patrí ku cti boj až do poslednej 
chvíle, aj keď bez striedania. Bojoval, snažil 
sa dohrať a veľa gólov neinkasovať. Vyhrali 

sme, to je základ, body sú doma. 
 

 
ostatné výsledky 3. kola:  
Ovečky - FOFO Bratislava WB 1984 "B" 3:5 FC Tifosi - FPV 23 4:1 

AC Bells - Dobraklima.sk    Fresh and Funny - FCK Minimax Bratislava "B" 1:2 
SFC Silver Ružinov - FC Rusovce 0:8  TJ Juhcelpub Kojoti - Praetors mEleven "B" 

ŠK Karpatská – Hurricanes    AK Vorvane - AK 47 Chaos "B" 2:4 



 
 

 
 
 

 

 
 

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

 
 

 

 3. kolo 2021/22  
 
 

SF Festglas - Relax 3:1 (2:1) 
 

dátum: 26.9.2021 
čas: 13:50 

miesto: ŠH Dom športu 
góly: Branislav P., Ján N., Juraj A. 
asistencie: Bonaventura L., Mário P., Alexander P.  

 
 zostava  

Mário P. 
Branislav P., Bonaventura L., Miloš C., Peter B. 

Ján N., Juraj A., Alexander P. 

(Pavel B., Milan D.) 
 

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

 Až posledný septembrový víkend sme nabehli do rozbehnutej súťaže. Ako posledný tím 
sme nemali do nedele odohratý ani jeden zápas. A bolo to vidno, chýbala zápasová prax. Iné 
je sa baviť futbalom počas tréningu, iné bojovať o súťažné body. 

 Mali sme však šťastie, že súper prišiel v oklieštenej zostave, s jedným hráčom na 
striedačke. My sme ich mali až troch a aj to dosť zavážilo čo sa výsledku týka. Hralo sa c dosť 

vlažnom tempe. Jana bolel chrbát, Juraja achilovka, Pajdo bol po chorobe, našťastie prišiel 

priebeh zápasu 
 

10' 0:1 

12' 1:1 

20' 2:1 

39' 3:1 

https://www.futsalbratislava.sk/2020/1ba
https://sport.video/futsal/liga-40-140000026/sf-festglas-40-vs-relax-40-904048936https:/sport.video/futsal/liga-40-140000026/sf-festglas-40-vs-relax-40-904048936


Mário do brány. Pomohol. Najprv zlikvidoval dobrú šancu súpera v siedmej minúte y vytlačil na 
roh. Následne mohol skórovať Jano, mieril však tesne vedľa. 

V desiatej minúte sme však inkasovali gól. Jano bol na začiatku prečíslenia, jeho 
prihrávku zachytil súper, ktorý šiel do prečíslenia dvoch na jedného a na jeho zakončenie k 

ľavej žrdi Mário nedočiahol. Gól nám prskol studenú vodu do tváre, trochu nás prebral. 
Čoskoro mohol vyrovnať Alex, ale podarilo sa to až po nasledujúcom rohu. Alex prihral 

Pecemu, jeho strelu vyrazil brankár nohou, odrazenú loptu napálil do brvna Boni. Tá sa vrátila 

do bránkoviska, odkiaľ ju už Pajdo dokázal usmerniť do siete. 
Rýchlo sme vyrovnali. Našťastie, lebo sme sa trápili. Viazli prihrávky, kombinácia. Na 

ihrisku sme sa často hľadali. Občas sme sa blysli peknou akciou, ale tých akcií bolo ako šafránu. 
Súper umne bránil a hral to logicky na vyhadzované dlhé lopty na vysunutého hráča. V 
samotnom závere prvého polčasu sme opäť mali dôvod mať ruky nad hlavou. Opäť po rohu, 

tentoraz si na loptu vybehol Mário a jeho strelu do bránkoviska, kde číhal Jano a pätou zmenil 
trajektóriu strely a lopta skončila za bránkovou čiarou. 

Na začiatok druhého polčasu nastúpil súper oddýchnutý, dvakrát pohrozil a potom sa 
opäť stiahol. Šetril sily, my sme pokúšali šťastie, žiaľ trápili sme sa. Pajdo dostal trochu dlhú 
prihrávku od Alexa, chýbali centimetre a bol by sám pred brankárom úspešnejší. A nebol to 

jediný prípad, keď sme si dali trochu dlhšiu prihrávku. Mário občas pomohol hrou mimo 
bránkoviska, mali sme väčšinu času hru pod kontrolou. 

Desať minút pred koncom sme mali dobrú šancu. Protiútok traja na dvoch. Alexovu strelu 
brankár vyrazil a jeho dorážka už presná nebola. Mohol však prihrať, na čo mohol pokojnejšie 

reagovať Boni. Trvalo chvíľu, kým sme sa upokojili a prišli aj šance. Janovu, či Boniho strelu 
vyrazil po prečísleniach súperov brankár. Nevedeli sme trafiť do čierneho, až sa podarilo. 

Necelé dve minúty pred koncom zápasu mal dobrý zákrok Mário, veľa nevidel cez hradbu 

tiel, ale vyrazil loptu na roh. To už hral súper s brankárom v poli. Po rohu vyhodil Mário loptu 
na súperovu polovicu, tú síce zachytil súper, ale zmocnil sa jej Ďuro a po narážačke s Alexom 

skóroval. 
Súper ešte myslel na zvrat, ale jeho 

rozohrávku zastavil Pece, hlavou prihral 

Pajdovi, ten si loptu nadhodil a poslal na 
súperovu bránu. Súperov hráč ju však 

zastavil v poli rukou, za čo si vyslúžil 
červenú kartu. Z následného priameho kopu 
posunul Pajdo loptu Pece a jeho strelu pod 

brvno vytlačil brnkár na roh. Z neho šla ešte 
lopta na Mária a ten strelou cez celé ihrisko 

skoro prekvapil v posledných sekundách 
svoj náprotivok. Zápas sme teda vyhrali 
dvojgólovým rozdielom. Nebol to zážitok pre 

oči. Určite nie, bolo to dúfam len naše 
zahrievanie sa na začiatku súťaže a ďalšie 

zápasy budú z našej strany presvedčivejšie 
čo sa predvedenej hry týka. 

 

ostatné výsledky 3. kola:  
Rehab Klinik Baraberi - Futsal Club Matador 5:4 

FOFO Admiral OLD - Apollo OZCH Slovnaft 2:4 
Hurricanes - FK Jozef Tiso 4:0 
Juve - Budweiser - Botafogo 4:4 

Noavista - Tonic 2:3 
Salámi - Semic OLD 3:4 
FC Semic - FC Garfield 11:0 

SHBS - Namana 1:8 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   

• 30.9.2021 (štvrtok) od 19:30 do 20:30 tréning v športovej hale učilišťa vo 

Vlčom hrdle 
• 2.10.2020 (sobota) o 10:30 výkop zápasu štvrtého kola 1.BA v ŠH FTVŠ, 

súperom nám bude starý známy FCK Minimax Bratislava "B" 
• 3.10.2021 (nedeľa) o 13:00 výkop zápasu štvrtého kola Ligy 40 v ŠH 

FTVŠ, súperom nám bude Wild Boys 40 
• 7.10.2021 (štvrtok) od 19:30 do 20:30 tréning v športovej hale učilišťa vo 

Vlčom hrdle 

• 9.10.2020 (sobota) o 13:20 výkop zápasu 1.BA (5. kolo) v ŠH FTVŠ, 
súperom nám bude stará známa Dobraklima.sk 

• 10.10.2021 (nedeľa) o 16:20 výkop zápasu Ligy 40 (5. kolo) v ŠH FTVŠ, 
súperom nám budú rovesníci, Baraberi z Rehab Klinik 

• 14.10.2021 (štvrtok) od 19:30 do 20:30 tréning v športovej hale učilišťa 
vo Vlčom hrdle 

 

 

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


STAV na účte:                      2 658,16 €  

STAV príručnej pokladne:          8,07 €    

 
z 2% sme v roku 2019 získali 1.850 € 

 
 pohyby na účte za posledné obdobie: 

výpis z účtu za celý kalendárny rok 2021:   

http://sffestglas.sk/TB2021.pdf 

 

   Príručná pokladňa 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

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

        IČO 30857546 
            č.ú.: 2628074362/1100 

 

 dátum tlače: 30.9.2021 

http://sffestglas.sk/TB2021.pdf

