
  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Nedá sa nespomenúť náš výjazd do Viedne za Marekom na miestne derby. 

Multivanom, (Volkswagen Caravelle) sme sa presunuli, v skvelej atmosfére v interiéri, 

zima nám nebola       Horšie to bolo v sobotu na zápase, ale to sa dočítate nižšie ... 

 

 



 

 
 

7. kolo 2021/22 
 

 

SF Festglas - FC Rusovce 1:0 (0:0) 
 
 

dátum: 23.10.2021 

čas: 9:40  

miesto: ŠH FTVŠ 

gól: Roman B. 

 
 zostava  

Karol Sz. 

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

Jozef K., Roman B., Jakub K. 

(Marek R.) 

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

 

 Posledný novembrový víkend 

sme začali trochu skôr ako 

inokedy. Už v piatok popoludní na 

čerpacej stanici nemenovanej 

značky, kde sme začali prípravu 
na výlet, umytie auta, multivanu 

(Volkswagen Caravelle) 

požičaného od kamaráta Dana. 

Osem z nás sa v aute presunulo 

do Viedne, povzbudiť Mareka. Keď 

sme sa vracali, verili sme, že 
Marek nastúpi ráno proti 

Rusovciam, žiaľ nevydalo. Bol 

zničený po večernom piatkovom 

zápase a prišiel nás iba povzbudiť 

na tribúnu. Spolu s Kongom videli 

napínavý zápas. 
 Prišlo nás naň dosť, ale neboli 

sme úplne fit po tom piatkovom 

výlete do Viedne. Pajdo si ho 

predĺžil s Miňom v Rock OK bare, nakoniec sa nechal presvedčiť nastúpiť do druhého polčasu. 

Súper mal skvelý vstup do sezóny. Dlho bol na prvom mieste, pred týždňom sme ho videli v 

Dome športu stratiť body s Hordenom, ktorý bol bez hráča na striedanie. Každý chcel dať gól, 

nezahrali kolektívne, našťastie ani proti nám sa im nedarilo. 
 Majú šikovných hráčov, ale my sme mali šikovnejšieho brankára, Karola. A hlavne skvelého 

Romana, na hrote s Kubom a Dodom. Hneď v úvode podkúrili pred súperovou bránou. Rovnako 

aj súper nám, Karol bol však pohotový, ruky, nohy, základ že lopta smerovala nakoniec mimo 

brány. S Karolom sme hrali po väčšinu zápasu v poli. Mali hru pod kontrolou. A išlo nám to 

vcelku dobre. 

 Bol to celkom vyrovnaný zápas. Našu najväčšiu šancu prvého polčasu začal Roman, s 
prehľadom poslal loptu na Doda, ten vyzvŕtal súperovu obranu, ale dvaja obrancovia a brankár 

zároveň už boli príliš veľkým sústom a lopta šla tesne nad bránu. Roman o pár minút nechal 

súperovho brankára zažiariť, keď vystihol Romanov priamy kop. 

priebeh zápasu 
 

35' 1:0 
 

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/sf-festglas-vs-fc-rusovce-904049950


 Strely lietali okolo brány, gól však v 

prvom polčase nepadol. Ani dlhý čas v 

druhom polčase. Mal som pocit, že súper 
začína byť frustrovaný z nás, keďže 

nevedel dať gól. Možno čakal ľahší súboj, 

my nie. Aj preto sme bojovali jeden za 

druhého, zodpovedne. Len korenie 

chýbalo. Gól, resp. góly. 

 Ten prišiel až 5 minút pred koncom 
zápasu. Kubo sa po chybe súpera rútil sám 

od polovice ihriska na súperovu bránu, bol 

faulovaný a kopali sme priamy kop. 

Rozhodca ukázal súperovmu hráčovi iba 

žltú kartu, vysvetlenie prišlo hneď, 

detailnejšie po zápase. Nové pravidlá 
platné už druhý rok. Proste keď je ešte 

brankár v trojuholníku medzi útočiacim 

hráčom a dvoma žrďami, nie je to 

vyložená šanca. Takže iba žltá karta. 

Samozrejme, keby šlo o zákrok zozadu, 

tak to by červená karta bola, preto keď, 

tak lepšie hráčovi narušiť stabilitu potiahnutím za dres ako faulovať zozadu. 
 A loptu si k realizácii priameho kopu postavil najlepší hráč zápasu, podľa mňa, Roman. Možn 

dvanásť metrov od brány súpera. Prestrelil múr a súperov hráč v bránkovisku zjavne jemne 

tečoval loptu a tá skončila v súperovej bráne. Posledné minúty sme ubránili, súper tiež vyslal 

svojho brankára do poľa, hrali to piati. My sme zabojovali a vybojovali ďalšie tri dôležité body 

pre SFF. Aj keď nás opäť prišlo veľa s vekom na 40 rokov, body sa rátajú. A o to viac, keď starší 

pomôžu. 
 Po zápase Boni poznamenal, že za nulu by mal brankár platiť, keďže sa na tom podieľalo celé 

mužstvo. Karol neváhal a požičaný multivan presunul na trhovisko na Miletičovej, kam aj 

neplánovane musel aj Dodo, keďže jeho syna Maxa stiahla do veľkého auta Zojka. A tak sme si 

dali spoločné, aj keď nie príliš zdravé, raňajky. V nádhernom slnečnom jesennom počasí. 

 

      ostatné výsledky 7. kola:  
AFC Horden - FPV 23 
SFC Silver Ružinov - FOFO Bratislava WB 1984 "B" 2:13 
ŠK Karpatská - AK 47 Chaos "B" 2:6 
AC Bells - Praetors mEleven "B" 5:4 
Dobraklima.sk - Hurricanes 3:2 
Ovečky - FCK Minimax Bratislava "B" 5:3 
AK Vorvane - Banana Boys 1:4 
TJ Juhcelpub Kojoti - Fresh and Funny odl. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

 
 
 
 

Viac 

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

 
 
 

 
 
 

 7. kolo 2021/22  
 

 

SHBS - SF Festglas 0:6 (0:2) 
 

dátum: 24.10.2021 

čas: 18:20 

miesto: ŠH FTVŠ 

góly: Bonaventura L. 2, Pavel B. 2, František H., Ján N. 

asistencie: Juraj A. 2, Ján N., Pavel B., František H., Bonaventura L.  
 

 zostava  

Mário P. 

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

Ján N., František H., Juraj A., Branislav T. 

(Milan D.) 
 

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

 

  V nedeľu podvečer, teda 

už večer, sme nastúpili na 

posledný zápas hracieho dňa 

L40. Už je to pre nás trochu 
neskoro, na druhej strane 

Máriovi asi tieto časy vyhovujú, 

aj Ferovi s krátiacimi sa dňami 

a skoršími začiatkami zápasov 

v exteriéri. Pajdo po červenej 

karte musel stáť, aj tak nás 
prišlo na zápas skoro celé 

mužstvo. Len Alex dal prednosť 

pozeraniu zápasu MU-LFC. Palo 

sa obetoval a zápas videl len 

čiastočne, na mobile v šatni 

alebo počas zápasu na lavičke. 

A dobre zrobil, ako vravia naši 
spoluobčania z východnej časti 

republiky. Dal dva pekné góly a 

priebeh zápasu 
 

4' 0:1 

19' 0:2 

22' 0:3 
23' 0:4 

27' 0:5 

28' 0:6 

https://www.futsalbratislava.sk/2020/1ba
https://sport.video/futsal/liga-40-140000026/shbs-40-vs-sf-festglas-40-904050115


pomohol k víťazstvu nad súperom, ktorý pripravil o body nástupcu mužstva, pod ktorým sme 

niektorý v L40 pôsobili. 

 Dve víťazstvá v prebiehajúcej sezóne budili v nás rešpekt, vedeli sme že to nebude ľahké. 
Úvod zápasu to potvrdil. Súper mal v úvode zápasu pár dobrých šancí, Mário nás podržal. Proste 

sme prespali úvod zápasu. Mnohí sme mali v nohách aj sobotný duel proti Rusovciam, či Fero 

v Blahove. Ale ustáli sme to, zobúdzali sme sa dlhšie. Štyri minúty trvalo, kým sme vsietili prvý 

gól. 

 Mário zachytil loptu, vyhodil na Boniho, ten Janovi, odtiaľ Ďurimu, ktorý našiel v 

bránkovisku nabiehajúceho si Boniho, ktorý nezaváhal a napol sieť súperovej brány. Mali sme 
síce na ihrsiku prevahu, ale máme na viac. Teda v tomto zložení, v ktorom sme prišli. Boni 

tesne minul horný roh brány, Fero dvakrát napálil z vyloženej šance iba žrď, Janovi z bránkovej 

čiary vykopával loptu obranca, atď. 

 Áno, aj súper občas vystrelil na našu bránu. Mal šance aj n, hral lepšie ako si ich 

pamätáme z predošlých ročníkov. Naše jednogólové vedenie však bolo zradné. Súper vyčkával, 

hral to na protiútoky a my sme občas v ofenzíve spravili chybu. Našťastie minútu pred koncom 
pekne potiahol loptu Jano a na opačnej strane našiel nabiehajúceho Pala, ktorý do odkrytej 

trafil ako sa patrí. 

Dvojgólové vedenie nám prinieslo trochu viac pokoja na nohách. Myslím po prvom 

polčase. Tak aj druhý polčas vyzeral, mali sme oveľa viacej šancí, súper musel otvárať, my sme 

to využívali. Hneď v druhej minúte druhého polčasu pekne „nabíjal“ Palo Ferovi, ktorý strelou 

k ľavej tyči strel svoj prvý gól v našom drese v L40. 

O minútu krásna kombinácia po aute Ďuriho na Boniho. Vymenili si loptu, Ďuri vysunul 
Jana, ten Bonimu na stred, Boni naľavo Ďurimu a ten do bránkoviska nabiehajúcemu Janovi, 

ktorý zavesil náš štvrtý gól. Už to išlo, zlomili sme ľady ... 

Kontrolovali sme hru, mali sme ju pod kontrolou. Teda až na pár šancí z brejkov. V 

siedmej minúte sme opäť udreli. Fero potiahol loptu, pred bránkoviskom si ju zasekol a našiel 

lepšie postaveného Boniho, ktorý nezaváhal, po druhýkrát rozvlnil súperovu sieť. O minútu 

neskôr prišla nádherná individuálna akcia Pala. Po súboji vybojoval Boni loptu, dostala sa k 
Palovi, prešiel skoro celé ihrisko a vystrelil. Do protipohybu brankára a viedli sme už o šesť gól. 

LFC vtedy len o 5. Práve dal Salah gól. Zapnutý mobil na lavičke striedačky. 

O víťazovi už nebolo pochýb, otázkou bolo už iba skóre. To mohol prikrášliť v náš 

prospech Cico, keď po Ďuriho prihrávke pomaly z bránkovej čiary prestrelil .... Predtým mohol 

súper streliť prvý, či druhý gól. Ale bol tam tvrdý oriešok, Mário. 

Zápas sme už v 

kľude dohrali, bez 
inkasovaného gólu. Po 

prvýkrát v sezóne. Škoda, 

že bol nedeľný večer a 

veľa priestoru na oslavy 

nebol. Myslím, že to bol 

náročný víkend, ale 
pekný. Super. Ani jedno 

naše mužstvo 

neinkasovalo gól. Teda ani 

jedno z dvoch ... Základ je 

plný bodový zisk, to že sa 

vieme dohodnúť, že každý 
má svoju minutáž na 

ihrisku keď príde. Že 

proste nie je dôležité kto 

dá gól, základ je spoločný 

výsledok, úspech v 

zápase. 
 



ostatné výsledky 7. kola:  
Rehab Klinik Baraberi - Relax 8:1 
FOFO Admiral OLD - FK Jozef Tiso 4:2 
FC Garfield - Apollo OZCH Slovnaft 0:3 
Hurricanes - Wild Boys 6:1 
Noavista - Botafogo 3:6 
Salámi - Futsal Club Matador 5:8 
FC Semic - Namana 10:1 
Tonic - Semic OLD 0:12 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   

• 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 

• 7.11.2021 (nedeľa) o 13:00 výkop zápasu 1. bratislavskej ligy v ŠH 

Domu športu, súperom nám bude mužstvo FTV 23 

• 11.11.2021 (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 1.9.2021 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účasť na zápasoch v ročníku 
2021/22 
 

1. Bratislavská liga      Liga 40 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



STAV na účte:                      1 182,49 €  

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: 28.10.2021 

http://sffestglas.sk/TB2021.pdf

