
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6. kolo 2021/22 
 
 

Hurricanes - SF Festglas 1:3 (0:1) 
 
 

dátum: 16.10.2021 
čas: 11:30  

miesto: ŠH Dom športu 
góly: Adrián B., Jozef K., Bonaventura L. 
asistencia: Karol Sz. 

 
 zostava  

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

Jozef K., Adrián B., Ján D. 

(Peter M.) 
 

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

priebeh zápasu 
 

13' 0:1 

30' 0:2 

31' 1:2 

40' 1:3 

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/hurricanes-vs-sf-festglas-904049681


 V šiestom kole nám vylosovanie 
súťaže pridelilo v jeden víkend 

rovnakého súpera, teda názvom. 
Hurikán v sobotu v prvej BA lige, v 

nedeľu v L40. Na rozdiel od nás, kde 
starší musia chodiť vo väčšom počte 
vypomáhať mladším do ich ligy, súper 

to po čase poňal inak. V sobotu na nás 
vybehol s mladíkmi, s vekovým 

priemerom výrazne pod 30 rokov. 
Takže proti „starcom“ si zjavne verili 
pred zápasom, boli nabudení. 

 V úvode zápasu sme mali viacej 
šancí. Aďo s Dodom hrali s veľkou 

chuťou, dovolili si proti obrancom 
súpera, avšak ich zakončeniam chýbali 
len centimetre k našej radosti. V 

polovici zápasu aj Jano spálil šancu, z 
blízka prestrelil prázdnu bránu po Aďovom rohu. Súperove zakončenia spoľahlivo kryl Karol, aj 

keď bolo vidno, že viac ako chytaniu sa v mladosti venoval tvorbe hry. Potvrdil to aj v trinástej 
minúte, keď si pekne vybehol z brány na Boniho aut na našej polovici a peknou prihrávkou 

našiel Aďa na hranici súperovho bránkoviska. Aďo zasekol a presne zakončil. Paráda. 
 Zodpovedne sme bránili, vracali sa, vypomáhali si. Tak to má byť a potom prídu aj šance. V 
priebehu minúty mal dve dobré príležitosti Dodo, najprv ho vysunul Pece, potom Boni našiel v 

bránkovisku. Nedal, bol však pokojný, nesilil to ako v minulom kole. Výrazne nám pomohlo aj 
to, že keď Karol vybehol na súperovu polovicu, nerobili sme chyby v prihrávke. Z postupnej 

rozohrávky sme si vytvorili niekoľko šancí, súperov brankár bol pohotový. Prvý polčas sme 
mohli vyhrať vyšším gólovým rozdielom, nevydalo. 
 Na začiatku druhého polčasu mal skvelú šancu Pajdo, síce z uhla, ale mal odkrytú bránu. 

Brankár bol však v strehu, rýchly. Šance boli aj na druhej strane, Karol raz rukou, raz nohou 
vytláčal strely na bránu, raz mu pomohla žrď po jednej skrumáži v našom bránkovisku. 

 Na druhý gól zápasu sme si museli počkať až do polovice druhého polčasu, našťastie padol 
do súperovej siete. Najprv mal šancu súper v prečíslení, Aďo sa skvele vrátil a pomohol. Po 
rozohrávke si s ní na súperovej polovici narazil loptu Dodo a vystreli. Brankár ešte loptu vyrazil, 

ale tá ostala pri Dodovi, ktorý ju už poslal tam, kde ju tak radi vidíme. 
 O minútu sa však tešil súper, hneď po 

rozohrávke zo stredu ihriska. Z nášho 
vlastného gólu. Tentoraz bol v hlavnej úlohe 
Pajdo, ktorý si strieľaný center na vzdialenú 

žrď zrazil stehnom d vlastnej siete. Silný 
Peceho konkurent na pekné vlastné góly v 

tejto sezóne. Už sme taký dali druhý. 
 Jednogólový náskok sa ťažko udržuje, tak 
sme sa snažili držať loptu čo najdlhšie pod 

kontrolou. Pomohol osvedčený Karol v poli. 
Mohli sme náskok zvýšiť, šance boli. 

Nepremenili sme ani nepriamy trestný kop z 
hranice bránkoviska. V závere Boni nasadil 
„jasle“ súperovi pred bránkoviskom, lopta 

našla Doda, ktorý si obhodil brankára a jeho 
strelu z bránkovej čiary pratal obranca. 

 Čo sa nám nepodarilo dovtedy, podarilo sa 
Bonimu v samom závere zápasu. Súper už s 
brankárom na našej polovici spravil chybu, 

po aute stratil loptu, ktorú vybojoval Boni a 
poslal ju cez celé ihrisko do opustenej brány. A bolo rozhodnuté. Súper ťažšie znášal prehru, v 

závere to bolo trochu nervózne, emócie patria k tomu. V závere to bol nervák, ale klobúk dole 



pred skúsenosťami a pokojom v niektorých situáciách, všetkých hráčov. A hlavne Aďo hral 
výborne, aj si dovolil veci, za ktoré by som po prípadnej strate lopty nepochválil, ale darilo sa 

mu. Škoda, že sa v závere zranil Dodo, snáď to do týždňa bude v pohode. Aj ostatní teda, 
minimálne zdravotne. 

 
      ostatné výsledky 6. kola:  

FOFO Bratislava WB 1984 "B" - FC Tifosi 17:4 

FPV 23 - AC Bells 2:4 
Fresh and Funny - AK Vorvane 10:1 
FC Rusovce - AFC Horden 0:0 

AK 47 Chaos "B" - SFC Silver Ružinov 2:1 
Banana Boys - Ovečky 5:4 
FCK Minimax Bratislava "B" - Dobraklima.sk 12:3 

Praetors mEleven "B" - ŠK Karpatská 3:3 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

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

  

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


 
 
 

 6. kolo 2021/22  
 
 

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

dátum: 17.10.2021 
čas: 17:10 
miesto: ŠH Dom športu 

góly: Ján N. 2, Bonaventura L. 
asistencie: Branislav P., Pavel B. 

červená karta: Branislav P.  
 
 zostava  

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

Ján N., Tibor L., František H., Peter B. 
(Alexander P., Juraj A., Milan D.) 

 

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

  Po sobotnej výhre nad 
mladšími hurikánmi sme nastúpili už 
všetci postarší v Lige. Proti nám 

skúsené mužstvo s hráčmi, s ktorými 
sme sa na palubovkách okopávali 

ešte pred 25 rokmi. Teda tých je už 
tiež len pár. Ale človek rád spomína 

na tie roky, keď sme boli mladší a 
chudší. Skúsenosti však človek 
naberá len vekom. Žiaľ, aj tie kilá 

poniektorí. 
Kým sobotný vzájomný duel 

bol napínavý, o nedeľnom to platilo 
minimálne rovnako, o čom svedčí aj 
výsledok zápasu. Po prvýkrát v 

sezóne sa ukázal Fero a bolo ho dosť 
cítiť na ihrisku. Myslím herne, aj on 

dosť po cítil pri svojom bránení 
obrancami súperov. Našťastie, len Ďuriho zranenie pretrváva, radšej si ani veci nepriniesol, aby 
náhodou nezasiahol do boja a ešte viac si to pohoršil. 

 Vo štvrtej minúte mohol po peknej narážačke s Tiborom zrovna Fero streliť prvý gól 
zápasu. Brankár však strelu vyrazil na roh. V úvode sme si vypracovali viacej šancí ako súper. 

Gól sme však dali až v deviatej minúte po peknej akcii, keď Mário vysunul Pajda, ten sa 
popreplietal medzi hráčmi súpera a prihral do bránkoviska Janovi, ktorý z prvej poslal loptu 
povedľa brankára do jeho brány. V deviatej minúte zápasu. 

 Po inkasovanom góle súper zvýšil aktivitu, začal dostávať Mária do prevádzkovej teploty. 
Tá bola ideálna, aj jeho zákroky a tak sme si hrali svoje. Šesť minút pred koncom zápasu Palo 

ostal v súboji s dvoma hráčmi súpera v bránkovisku, jeden z nich si zaplietol nohy s Palovými, 
čím mu zabránil hrať a padol. Rozhodca odpískal penaltu, ktorú nekompromisne premenil Boni. 
 Po druhom góle súper ešte viacej pridal na obrátkach. My sme strácali lopty niekedy v 

rozohrávke, niekedy súper vystihol finálne prihrávky a vyrážal do prečíslení. Nebezpečných, 

priebeh zápasu 
 

 

priebeh zápasu 

9' 1:0 

14' 2:0 

20' 2:1 

33' 3:1 

36' 3:2 

https://sport.video/futsal/liga-40-140000026/sf-festglas-40-vs-hurricanes-40-904049783


našťastie zakončenie buď nebolo presné 
alebo Mário ukázal svoje kvality. V 

samotnom závere však prišla zmena v 
skóre. Po druhom rohu v rade odpískal 

druhý rozhodca Pajdovi faul v 
bránkovisku. Ťažko povedať, či šlo o 
nejakú kompenzáciu, ale nám sa to 

nezdal byť faul. Súperov útočník sa oprel 
do Pajda a spadol. Pajdo pri reklamácii u 

druhého rozhodcu inkasoval prvú žltú a 
keď prišiel na lavičku, ešte udrel rukou 
do pletiva za striedačkou, za čo 

inkasoval druhú žltú a mohol sa porúčať 
do šatne. Súper pokutový kop premenil 

a znížil na rozdiel jedného gólu. Gól do 
šatne, teda skôr na lavičku. 
 Po pár minútach druhého polčasu sa 

čakalo na ďalší gól. V štvrtej minúte sme skoro inkasovali. Po prečíslení už ostal Mário na zemi, 
ale súper z uhla netrafil prázdnu bránu, našťastie pre nás. Následne sme to boli my, čo sme sa 

mohli tešiť. Po Janovej prihrávke opečiatkoval Fero hornú žrď súperovej brány. Bolo to otvorené 
ešte, výborné šance boli na oboch stranách. Gól visel na nitkách. Bližšie mal však k nemu súper. 

Po pár ich vyložených šanciach sme sa prihlásili k slovu my. Najprv po peknej akcii cez Jana a 
Fera na loptu pred bránou nedočiahol Tibor. Potom pekne z autu vysunul Palo Jana, ktorý z uhla 
prekvapil súperovho brankára, ktorý asi čakal prihrávku na Cica. Nám to nevadí, základ je, že 

Jano sa trafil a viedli sme opäť o dva góly. Sedem minút pred koncom zápasu. 
 Vydržalo nám to len tri minúty. Potom ďalší pokutový k op, márne sa Boni rozčuľoval, 

vysvetľoval rozhodcovi, že nefauloval, nič nezmenil. Pri odkope lopty asi súper zacítil možnosť 
a padol. Pri spomalenom zábere každý vidí, že to bolo na hrane, obaja išli kopnúť do lopty. Na 
faul to nevyzeralo teda. Ale čas nevrátiš. Aj túto možnosť súper využil, nekompromisnou strelou 

pod brvno. Mário nestihol reagovať. 
 Záver sme sa snažili naťahovať, mali sme šance. Najprv mohol Fero streliť gól, keď ho z 

autu vysunul Boni, Fero však mieril tesne vedľa. Aj Tibor z podobného prečíslenia, ale tomu 
vybehol dobre brankár a pripravil ho o šancu. Fero ešte mohol hlavou poslať loptu do prázdnej 
brány po Janovej prihrávke. Trafil však jednu tyč, od nej lopta išla k druhej a potom ju brankár 

chytil. Súper nás ale dusil tiež, s piatimi hráčmi v poli. Priamy kop z dobrej pozície napálil do 
múra. Dreli sme, bránili zubami, nechtami a možno trochu so šťastím sme záverečný tlak ustáli 

a pripísali si ďalšie tri body do tabuľky. 
 

ostatné výsledky 6. kola:  
Apollo OZCH Slovnaft - Tonic 6:0 
Botafogo - FC Semic 3:3 
Futsal Club Matador - Juve - Budweiser 11:3 

Namana - FOFO Admiral OLD 3:4 
Relax - FC Garfield 5:5 
Semic OLD - Noavista 6:2 

Wild Boys - Rehab Klinik Baraberi 1:2 
FK Jozef Tiso – Salámi odl. 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

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

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   

• 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 

• 4.11.2021 (štvrtok) od 19:30 do 20:30 tréning v športovej hale učilišťa vo 
Vlčom hrdle 

• 7.11.2021 (nedeľa) o 11:20 výkop zápasu Ligy 40 (dohrávka 1. kola) v 

novej ŠH Domu športu, súperom nám bude mužstvo Futsal Club Matador 
 

 
 

 
 

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


Účasť na tréningoch od 1.9.2021 
 

 
 

Účasť na zápasoch v ročníku 2021/22 
 

1. Bratislavská liga      Liga 40 
 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



STAV na účte:                      1 227,09 €   2% za rok 2020: 1.850 € 

STAV príručnej pokladne:          8,07 €    

 
 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: 21.10.2021 

http://sffestglas.sk/TB2021.pdf

