
  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

5. kolo 2021/22 
 

 

SF Festglas - Dobraklima.sk 7:3 (3:0) 
 
 

dátum: 9.10.2021 

čas: 13:20  

miesto: ŠH FTVŠ 

góly: Jozef K. 3, Roman B. 2, Branislav P., Bonaventura L. 

asistencie: Simon S. 2, Jozef K. 2, Karol Sz., Roman B., Branislav P. 

 
 

 zostava  

Karol Sz. 

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

Jozef K., Roman B., Simon S. 

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

priebeh zápasu 
 
9' 1:0 

11' 2:0 

12' 3:0 

28' 3:1 
28' 4:1 

37' 5:1 

37' 5:2 

38' 6:2 

40' 6:3 
40' 7:3 

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/sf-festglas-vs-dobraklimask-904049402


 

 Po minulotýždňovom ťažkom a 

vyrovnanom zápase s rezervou Minimaxu 
sme sa trochu schladili, prišla na rad 

dobrá klíma. A jej hráči, ako si pamätám, 

na zápas neprichádzajú vo veľkom počte. 

Problém so zostavou mal aj Dodo v šatni 

vo štvrtok po tréningu, nakoniec prišiel aj 

Palo, ktorý už chodiť hrávať s mladými 
nechce, dokonca sa podarilo aj Simonovi. 

Nakoniec v závere prvého polčasu musel 

odísť z rodinných dôvodov. Proste 

zloženie opäť vystužené hráčmi 40+. 

Samozrejme s Karolom v bráne. Ten si to 

vychutnáva v ostatnom čase. 
 Hneď v úvodnej minúte vytiahol skvelý 

zákrok, nebol prvý a ani posledný. Od 

začiatku sme mali miernu prevahu, len 

sme ju nevedeli pretaviť vo víťazný gól. 

Roman párkrát otestoval pohotovosť súperovho brankára strelami z diaľky, Karol opäť často 

operoval mimo svoje bránkovisko. Gól padol až v deviatej minúte. Karol vyhodil na Simona na 

polovicu ihriska, ten riskantnou pätičkou vysunul Pajda, ktorý jednoducho loptu potiahol bližšie 
k bránkovisku a chladnokrvne zavesil. 

 O dve minúty sme už viedli o dva góly, opäť gólovú prihrávku servíroval Simon, tentoraz 

Dodovi pred bránkovisko. Dodo si obhodil obrancu a zo stredu bránkoviska presne zakončil. O 

minútu to spravil rovnako, tentoraz ho našiel Karol, ktorý vyhodil loptu cez celé ihrisko. Po 

našom treťom góle súper zvýšil aktivitu, často hral s piatimi hráčmi v poli, mal niekoľko šancí, 

všetky však skončili na Karolovi. Vychytal. V posledných sekundách polčasu sa pohral s loptu 
Pajdo na súperove polovici, vyústil z toho protiútok troch na jedného, zakončenie však išlo 

mimo našu bránu. 

 Začiatok druhého polčasu kopíroval záver prvého. Karol čaroval rukami, nohami, súper 

zatlačil s ich brankárom na našej polovici. Po pár minútach sme sa prebrali, prevzali aktivitu. 

Boni vyslal tri strely v krátkej chvíli, najväčšiu šancu mal z tej tretej, keď po Romanovej 

prihrávke z metra prepálil nad súperovu bránu. Logicky potom prišiel trest. Gól na 1:3. Pajdovu 

prihrávku vystihol v strede ihriska súperov hráč, potiahol, vystrelil k ľavej žrdi a gólu nezabránil 
už ani vracajúci sa Palo, ani Karol v bráne. 

 Našťastie v tej istej minúte (28.) sme 

zareagovali, ako sa patrí. Po pár 

prihrávkach sa dostal k lopte Dodo, na 

ľavej strane našiel Romana a ten svojou 

ľavačkou nezaváhal. Takže opäť sme viedli 
o tri góly. Súper sa snažil, Karol bol 

pokojný a pohotový, my sme tým pádom 

mali šance vyrážať do protiútokov. Jednu 

súperovu rozohrávku vystihol Dodo, vracal 

sa už iba s ich brankárom, ale do prázdnej 

brány nezakončil. 
 V závere už zjavne súperovi dochádzali 

sily, aj sa pohádal, z čoho sme ťažili. 

Vytvorili si množstvo šancí, ktoré sme v 

hlavnej roli s Dodom pozahadzovali. 

Niekedy aj nemožné. Niektoré situácie 

keby sme riešili inak, dopadli by 

pravdepodobne gólom. 
 Až tri minúty pred koncom zápasu sa 

nám to podarilo. Roman vystihol 

rozohrávku ešte na polovici súpera, 



potiahol loptu, obohral obrancu súpera, aj vybiehajúceho brankára. Prihral osamotenému 

Bonimu pred bránkovou čiarou a ten už nezaváhal, vedel kam lopta patrí. V priebehu minúty 

padli ešte dva góly. Najprv našu obranu vycvičil súper a na zakončenie spred bránkoviska už 
nezareagoval ani Karol. Odpoveďou bola pekná akcia na jeden dotyk, finálnu prihrávku Dodovi 

do bránkoviska poslal Pajdo. Razom bolo 6:2. 

 V predposlednej minúte zápasu ešte stihol súper znížiť po rozohrávke priameho kopu, 

zakončoval brankár do odkrytej brány. Trochu sme to nezvládli. Posledný gól padol s klaksónom, 

Roman vybojoval loptu na polovici ihriska a šiel do prečíslenia s Dodom, vymenili si loptu a j 

keď zakončenie brankár vystihol, lopta už prešla za bránkovú čiaru, čo znamenalo náš siedmy, 
posledný gól zápasu. A keďže súper dal iba tri, pripísali sme si ďalšie tri body do tabuľky. Ide 

to však ako na hojdačke, s tými našimi výsledkami. 

 

 

      ostatné výsledky 5. kola:  
FTJ Juhcelpub Kojoti - FOFO Bratislava WB 1984 "B" 
Banana Boys - FCK Minimax Bratislava "B" 0:4 
AC Bells - FC Rusovce 4:3 
AFC Horden - Hurricanes 1:2 
Ovečky - Fresh and Funny 3:8 
SFC Silver Ružinov - Praetors mEleven "B" 2:4 
ŠK Karpatská - FPV 23 2:2 
FC Tifosi - AK 47 Chaos "B" 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

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

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


 

 
 
 

 5. kolo 2021/22  
 

 

Rehab Klinik Baraberi - SF Festglas 2:3 (1:1) 

 
 

dátum: 10.10.2021 

čas: 16:20 

miesto: ŠH FTVŠ 

góly: Pavel B., Tibor L., Ján N. 

asistencie: Ján N., Bonaventura L.  

 
 zostava  

Mário P. 

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

Ján N., Juraj A., Tibor L., Peter B. 

(Alexander P.) 

 

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

 V nedeľu sme nastúpili proti jednému z kandidátov na víťaza našej ligy. S Barabermi, s 

tradičným súperom, s ktorým sa už roky stretávame a myslím, že zápasy sú nielen celkom 

vyrovnané, ale hlavne férové. Bez nejakých konfliktov. Pred týždňom sme inkasovali riadnu 

nádielku gólov od iného favorita súťaže a asi aj preto večer pred zápasom poslal Karol na našu 

online skupinku fotografiu toriet prichystaných na oslavu narodenín dcéry s poznámkou, že ak 
vyhráme, prinesie nám ich. A to netušil, čo sa na ihrisku odohrá. 

 Baraberi nás krstili v Lige 40. Rok predtým v 22 zápasoch nestratili ani bod. Prvý bod 

sme im uchmatli my, hneď v prvom našom vystúpení v tejto súťaže. Bol to vtedy heroický 

výkon z našej strany, teraz sme to chceli zopakovať. Hlavne sa nenechať zlomiť, keďže nám to 

veľmi nejde, tak sme chceli aspoň zabojovať. V šatni bolo pred zápasom ticho, ktoré sa dalo 

krájať. Čakali sme, či príde Mário a to sme nevedeli, že bude hrdinom zápasu. Keď prišiel, hneď 

sa nálada zlepšila, lebo nikto z nás si veľmi netrúfal do brány pri takom súperovi. 
 Pozitívom bol aj fakt, že prišiel aj Tibor, po dlhšom čase na zápas, nielen ako divák. Jano 

s Ďurom boli na tom lepšie ako Alex, ktorý kvôli lýtku asi ešte potrebuje pár dní na doliečenie 

sa. Ale prišli sme pekne, kompletné 

dve štvorky. Zo začiatku sme sa 

hlavne bránili, Baraberi sa zahrievali 

pri svojich nacvičených signáloch, my 
sme sa v nich snažili po čase 

zorientovať. Po roku, dlhom čase bez 

súťaže. Mário bol v strehu, čo šlo na 

bránu, pochytal, zneškodnil. Teda len 

do desiatej minúty. To si Cibo po 

prihrávke posunul loptu na dvakrát 
pred našim bránkoviskom a vystrelil 

k pravej žrdi, prestrelil aj Mária. To 

nám zjavne pomohlo, lebo po štvrtine 

zápasu sme vyšli z obrannej ulity a 

začali viac pokúšať šťastie aj na 

súperovej polovici. 

 V trinástej minúte sa nám 
podarilo vyrovnať. Jano bojoval v 

priebeh zápasu 
 
 

priebeh zápasu 

10' 1:0 

13' 1:1 
23' 1:2 

24' 1:3 

35' 2:3 

https://sport.video/futsal/liga-40-140000026/rehab-klinik-baraberi-40-vs-sf-festglas-40-904049473


súboji jeden na jedného o loptu. Zo súboja vyšiel ako úspešnejší a posnul loptu na 

nabiehajúceho Pala, ktorý z prvej pekne poslal jemným oblúčikom loptu do vzdialeného 

horného rohu brány. Hralo sa svižne na obe brány, samozrejme, že Mário mal viacej práce ako 
jeho náprotivok. My sme však celkom umne bránili a čo sme nezvládli, to po nás Mário napravil 

pri súperovom zakončení. 

 Prvý polčas skončil remízou, v druhom súper začal podkurovať, s vysokou kadenciou 

vypúšťal jedové projektily. Zatlačil nás, žrď nastrelil, Mário ich privádzal do zúfalstva, nepočul 

som však žiadnu nadávku na ihrisku. A to nás v úvode mohol zlomiť kľudne tromi gólmi v rade. 

Za tri minúty mohol mať Mário desať, možno viac zákrokov. Potom prišiel šok. Hlavne pre 
súpera. 

 Možno krátky výpadok 

koncentrácie a za dve minúty sme 

dali dva góly. Najprv v tretej 

minúte Boni kolmicou hľadal 

Tibora, loptu obranca nezastavil, 
dostala sa k Tiborovi, ten sa otočil 

a presne vystrelil vzdialenej žrdi. 

Potom prišla ešte krajšia akcia, 

Tibor posunul po čiare Janovi, ten 

vrátil Bonimu na stred ihriska a 

nabehol si do bránkoviska. Boni ho 

hneď našiel a Janom jemným 
tečom usmernil loptu pomedzi 

brankárove nohy a viedli sme o dva 

góly. 

Do konca ostával dlhých 16 

minút. Našťastie sme sa nestiahli, 

stále sme hrali smerom dopredu, 
cítili sme šancu na ďalší gól. Hrozili sme hlavne po protiútokoch a bolo to sľubné. Ale aj Baraberi 

majú skvelého brankára a ukázal čo-to zo svojich schopností. 

Približne posledných desať minút hral súper s piatimi hráčmi v poli a bolo veru horúco na 

našej polovici. Predsa to vedia piati oveľa lepšie ako my. Pozične sme to ustáli, boli trpezliví, 

ale nevydržali sme nápor súpera a narastajúcu prevahu v držaní lopty. Päť minút pred koncom 

zápasu sme inkasovali. Presne mierená strela k tyči preletela popri Pecem a keďže Mário cez 

neho nevidel, ani nemal šancu zakročiť lepšie. 
Zápas naberal na zaujímavosti. Len o jeden gól a pár minút do konca. V závere sme 

mohli dať dvakrát do prázdnej brány. O súperových šanciach ani nevraviac, ešte v posledných 

sekundách nastrelil konštrukciu Máriovej brány. Vydržala. Aj nám tesné vedenie až do konca. 

Paráda, máme cenný skalp, snáď v podobných výkonoch dokážeme pokračovať aj v ďalších 

zápasoch. 
 

ostatné výsledky 5. kola:  
FOFO Admiral OLD - Botafogo 
Juve - Budweiser - FK Jozef Tiso 4:1 
Noavista - Apollo OZCH Slovnaft 1:3 
Salámi - Namana 1:3 
FC Semic - Semic OLD 
SHBS - Futsal Club Matador 3:2 
Tonic - FC Garfield 2:2 
Wild Boys - Relax 8:1 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   

• 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 

• 23.10.2020 (sobota) o 9:40 výkop zápasu 1.BA (7. kolo) v ŠH FTVŠ, 

súperom nám budú omladené a v súťaži skvelo kráčajúce Rusovce 

• 24.10.2021 (nedeľa) o 18:20 výkop zápasu Ligy 40 (7. kolo) v ŠH FTVŠ, 

súperom nám bude mužstvo SHBS 

• 28.10.2021 (štvrtok) od 19:30 do 20:30 tréning v športovej hale učilišťa 

vo Vlčom hrdle 

 
 

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


 

Účasť na tréningoch od 1.1.2021 
 

 
 

 

Účasť na zápasoch v ročníku 2021/22 
 

1. Bratislavská liga      Liga 40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STAV na účte:                      2 631,16 €  

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: 14.10.2021 

http://sffestglas.sk/TB2021.pdf

