
  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

4. kolo 2021/22 
 

 

FCK Minimax Bratislava "B" - SF Festglas 3:2 (1:1) 
 

dátum: 2.10.2021 

čas: 10:30  

miesto: ŠH FTVŠ 

góly: Juraj A., Ján D. 

asistencie: Jakub K., Roman B. 
 

 zostava  

Karol Sz. 

Roman B., Bonaventura L., Peter B. 

Jakub K., Juraj A., Adrián B., Ján D. 

 

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

 S Minimaxom sme odohrali vždy zaujímavé zápasy, už dlhé roky sa poznáme. Veru, už to 

bude 16, či 17 rokov. Zo starej gardy už veľa hráčov nenastúpilo, život prinesie mnohé zranenie, 

priebeh zápasu 
 
10' 0:1 

11' 1:1 

21' 2:1 

32' 3:1 
38' 3:2 

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/fck-minimax-bratislava-b-vs-sf-festglas-904049111


ktoré bránia pokračovať v halových športoch, či prídu iné dôvody. Na tento zápas už nastúpilo 

kvarteto hráčov pod 40 rokov, čo nám dávalo nádej na úspech. Nevydalo .... 

 Do brány sa postavil Karol, vzadu odohral celý zápas Roman, podotýkam, že super výkon. 
Po úvodnom oťukávaní sa sme súpera prekvapili. V hre s piatimi hráčmi na súperovej polovici 

pekne našiel Karol Kuba a ten na zadnej žrdi Ďura, ktorý poslal loptu do súperovej brány. Žiaľ, 

do minúty loptu lovil z brány Karol. Súperov hráč si hodil na polovici ihriska loptu medzi Ďura 

a Aďa, potiahol a podobne ako Kubo predtým, našiel voľného hráča na vzdialenej žrdi. Ten už 

len pohodlne zasunul loptu tam, kde ju súper rád videl. 

 Súper mal miernu prevahu, lepšie sa videl na ihrisku, ukazoval sa. My to necvičíme na 
tréningu, my sme ako živel. Hráme, čo nám súper dovolí. A to je chyba mnohokrát. Aj keď 

súper dobre bránil, vypracovali sme si aj my šance. Prvý polčas skončil nerozhodne. 

 Neviem načo nám je prestávka, my by sme mali hrať bez nej, lebo opäť tesne po nej dal 

súper gól. To už zo zápasu odstúpil Kubo, ktorý už pokračovať nemohol kvôli prieduškám, ledva 

dýchal. Ďalší kto mal zdravotné problémy bol Ďuro, ten ledva došlapával na nohy, vyklusával 

zbytok zápasu a Boniho s jeho prechladnutím ani nespomínam. Ale späť k tomu gólu. Hneď z 
rozohrávky z polovice ihriska sa prečíslenie len tak často nevidí. Prihrávka vpravo. Aďo sa na 

druhej strane nevrátil s útočníkom, ten dostal loptu, obhodil si ho a vystrelil. Trafil medzi 

Karolove nohy. Katastrofálny vstup do druhého polčasu. 

 V polovici druhého polčasu sme dostali rozhodujúci gól. Si myslím. Pekná akcia na polovici 

ihriska, narážačka uvoľnenie sa, otočka pri Romanovi a strieľaný center na vzdialenú tyč na 

nabiehajúceho Jana. Tomu od polovice nestíhal Pece, ani Aďo nepomohol. 

 Kontaktný gól prišiel neskoro. Dve minúty pred koncom zápasu. Roh zahral Roman, Pece mu 
loptu vrátil a jeho strieľaný center do 

bránkoviska usmernil Jano do 

súperovej brány. Záver sme skúsili 

opäť s Karolom vpredu. Skoro sa nám 

podarilo vyrovnať. V samom závere 

Boniho dve strely z bránkoviska, síce 
trochu z uhla,  zneškodnil súperov 

brankár. A treba podotknúť, že nielen 

tie, ale pochytal toho dosť. Klobúk dole. 

 Aj pred rozhodcami a ako po zápase 

Kongo napísal, treba pochváliť aj Aďa. 

Za výkon hlavne v druhom polčase. 

Škoda, že to neskončilo remízou. 
Chýbalo trochu šťastia, prípadne jeden 

zdravý hráč navyše. Roman hasil plnou 

minutážou, klobúk dole. Dalo by sa 

potom možno, tentoraz sa nepodarilo 

..... 

 
 

      ostatné výsledky 4. kola:  
FOFO Bratislava WB 1984 "B" - AK Vorvane 10:4  
FPV 23 - SFC Silver Ružinov 6:3 
Fresh and Funny - Banana Boys 6:2    
Hurricanes - AC Bells 9:2 
FC Rusovce - ŠK Karpatská 4:3     
Dobraklima.sk - AFC Horden 4:1     
Praetors mEleven "B" - FC Tifosi 3:3 
AK 47 Chaos "B" - TJ Juhcelpub Kojoti odl. 

 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

Viac 

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

 
 
 

 4. kolo 2021/22  
 
 

SF Festglas - Wild Boys 1:6 (1:2) 
 

dátum: 3.10.2021 

čas: 13:00 

miesto: ŠH FTVŠ 

gól: Juraj A. 
asistencia: Miloš C.  

 

 zostava  

Mário P. 

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

Ján N., Juraj A., Alexander P., Branislav T. 

(Milan D., Tibor L.) 
 

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

 

 Druhý náš zápas v rozbehnutej lige teda nedopadol najlepšie. Súper bol síce zvučného 

mena, s bohatými skúsenosťami, skoro 20 ročnou históriou (skoro ako naše SFF) a 

extraligovými skúsenosťami (to má u nás len Tibor). A tie si mnohí hráči nesú aj do Ligy 40. Už 
aj tu sa niekedy ťažko vyrovnáva s hráčmi, ktorí len v priebehu súťaže dosiahnu 40 rokov a 

majú síl na rozdávanie. 

priebeh zápasu 
 

 
priebeh zápasu 

2' 0:1 

14' 0:2 

15' 1:2 
27' 1:3 

30' 1:4 

30' 1:5 

39' 1:6 

https://www.futsalbratislava.sk/2020/1ba
https://sport.video/futsal/liga-40-140000026/sf-festglas-40-vs-wild-boys-40-904049164


 Wild Boys sme v našom premiérovom ročníku, nedokončenom, porazili tesne 1:0. 

Tentoraz nám to vrátil aj s úrokmi. Prišli sme síce deviati do poľa, ale zápas sme dohrávali piati, 

až šiesti. Proste lazaret na pohľadanie. 
 Škoda že sme prvý gól dostali tak rýchlo, hneď v prvej minúte. Mário vyhodil loptu, jeho 

náprotivok Miro ju zachytil, vyhodil na svojho kapitána, ten potiahol a prudkou strelou vymietol 

pravý horný roh Máriovej brány. Ten sa v zápase veru nenudil, my sme sa snažili o vyrovnanie, 

ale nedarilo sa. Chýbala lepšia finálna prihrávka alebo presnejšie zakončenie. Súper výborne 

bránil, vykrýval priestor, nebol čas na vymýšľanie. 

 Tak aj bolo. Šesť minút pred koncom prvého polčasu zaváhal Palo, súper mu zobral loptu 
pred jeho bránkovisko a po rýchlom prečíslení na tri prihrávky sme prehrávali o dva góly. Gól 

do prázdnej brány. Našťastie o minút sme sa opäť dostali do zápasu. Po pekne kombinácii cez 

Jana, Cica a Ďuro asistoval Cico a Ďuro sa vďaka dobrej práci Jana v bránkovisku dostal k lopte 

a doklepol ju do brány. 

 Škoda, že to bol náš jediný gól v zápase. Nielen v prvom polčase. V tom sme sa ešte 

držali ako tak. V druhom to bolo horšie. Neviem, či nám chýba zápasová prax, tie naše tréningy 
sú len futsalom o zábave. Postupom času nás súper čoraz viacej „rozoberal“. Vďaka Máriovi 

sme držali na rozdiel jedného gólu. Aj keď občas súper zahodil tutovku, ale tretí gól pridal až v 

siedmej minúte druhého polčasu. Dosť kuriózny. Mário si nevšimol súperovho hráča za Cicom. 

Hodil mu loptu, ale súperov útočník prihrávku vystihol, hodil si loptu pred bránkovisko, položil 

si Mária a zakončil. 

 Najprv sme totálne spackali protiútok troch na dvoch. Dokonca sme to dokázali aj traja 

na jedného. To horšie len prišlo v polovici druhého polčasu. V priebehu minúty sme inkasovali 
dva góly. Najprv Pajdo tečoval súperovu strelu z diaľky, Mário už na ňu nedočiahol a nabiehajúci 

si súperov hráč do bránkoviska ju doklepol do brány. Následne po rozohrávke zo stredu ihriska 

sme si dvakrát prihrali, loptu stratili a z protiútoku dvoch n jedného inkasovali piaty gól v 

zápase. 

 Proste zúfalstvo do neba 

volajúce. Jedinou obhajobou môže byť 
výborný výkon súpera. Mal väčšinu 

zápasu pod kontrolou. Nehral to na 

náhodu, vedel o sebe na ihrisku. My 

sme boli na ihrisku často stratení ako 

Janko a Marienka v lese. Niekedy sme 

vykukli z hustého lesa, príliš často sme 

však robili chyby a inkasovali. „Divoši“ 
nás mali proste na lopate a neskončili 

v peci ako stará ježibaba. 

 Záverečný klinec do rakvy alebo 

úder lopárom po hlave. Po našej akcii 

loptu zachytil brankár súpera, rozohral 

ďalší rýchly protiútok a Mário opäť 
mohol byť iba štatistom. Nepomohli 

sme mu, nestíhali sme. Boli sme už na 

tom zle, traja z nás v priebehu druhého 

polčasu už nemohli pokračovať v zápase, pre zranenie. 
 
 

ostatné výsledky 4. kola:  

Apollo OZCH Slovnaft - FC Semic 2:8 

Botafogo - Salámi 7:2 

Futsal Club Matador - Hurricanes 6:7 

FC Garfield - Noavista 2:3 

Namana - Juve - Budweiser 6:2 

Relax - Tonic 2:1 

Semic OLD - FOFO Admiral OLD 4:3 

FK Jozef Tiso - SHBS 0:5 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   

• 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 

• 16.10.2020 (sobota) o 11:30 výkop zápasu 1.BA (6. kolo) v ŠH Domu 

športu, súperom nám bude dlhoročný rival, mužstvo Hurricanes 

• 17.10.2021 (nedeľa) o 17:10 výkop zápasu Ligy 40 (6. kolo) v ŠH Domu 

športu, súperom nám bude dlhoročný rival, mužstvo Hurricanes 

• 21.10.2021 (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:                      2 651,16 €  

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: 7.10.2021 

http://sffestglas.sk/TB2021.pdf

