
  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

8. kolo 2021/22 
 

 

FPV 23 - SF Festglas 5:5 (2:2) 
 
 

dátum: 7.11.2021 

čas: 13:30  

miesto: ŠH Dom športu 

góly: Roman B., Jozef K., Jakub K., Juraj A., Branislav P. 

asistencie: Roman B. 3, Jozef K., Jakub K., Juraj A., Branislav P. 

žltá karta: Bonaventura L. 
 zostava  

Karol Sz. 

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

Jozef K., Roman B., Jakub K., Šimon K. 

(Tibor L., Peter M.) 

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

 

priebeh zápasu 
 
5' 0:1 

7' 1:1 

9' 2:1 

20' 2:2 

22' 2:3 
22' 3:3 

24' 4:3 

27' 4:4 

33' 5:4 
38' 5:5 

 

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/fpv-23-vs-sf-festglas-904050629


 

 Tentokrát vekovým priemerom 

mladšie družstvo SFF hralo neskôr ako 
starší v L40. Mnohí boli povzbudiť v 

novej hale Domu športu starších 

kolegov v dohrávke proti Matadorsu, 

aby následne mohli zabojovať v starej 

hale o body. Súperom nám bol Futsal 

Pre Všetkých, teda FPV 23. Papierovo 
a umiestnením v tabuľke ľahší súper, 

ale skoro sme ťahali v zápase za kratší 

koniec. Pred ním Marek písal, že 

nepríde, ale bolo nás dosť. V prvej 

minúte dve štvorky, potom už to bolo 

o jedného menej. Svoj zápasový 
debut si odbil Šimon, Kubov brat. 

Videl, skúsil, asi zistil že to je iné ako 

na tréningu keď sa skôr bavíme ako 

tvrdo atakujeme, ako súper v nedeľu. 

 Zápas sme rozbehli celkom slušne, už v piatej minúte sme viedli. Roman rozohral aut na 

Doda, ten medzi dvoma hráči súpera zabojoval, loptu nestratil a posunul ju Romanovi, ktorý 

strelou zo strednej vzdialenosti rozvlnil súperovu sieť. 
 Následne sme za dve minúty dokázali stratiť vedenie. Najprv Roman stratil loptu, súper mu 

vystihol prihrávku, Karol bol ďaleko od brány a loptu cez pol ihriska nemal šancu chytiť. Potom 

sme inkasovali opäť po hre s piatimi v poli. Boniho prihrávka do súperovho bránkoviska nenašla 

adresáta, odrazila sa z neho von, čo bol základ rýchleho protiútoku a strela do prázdnej brány 

znamenala fakt, že sme za pár minút už prehrávali. 

 Dostali sme pekne poza uši, ako malá deti v škole za socializmu od školníka alebo telocvikára. 
Teda aspoň čo si ja pamätám. Mladšie generácie asi nevedia o čom píšem. Spamätávali sme sa 

dlho. Hrali sme zle, bolo to rozhárané. Naše strely lietali tesne vedľa súperovej brány alebo 

finálna prihrávka bola príliš nepresná. Prevažnú dobu sme hrali piati v poli, Karola to v 

bránkovisku akosi nebavilo. V závere polčasu to už bolo herne o poznanie lepšie. Šance boli. 

Najprv Boniho zakončenie vytlačil brankár, ale o minútu na to už bol bezmocný. Hrali sme to 

po vonkajšku, Roman vystrelil na brankára, odrazenú loptu dorazil do brány Dodo. Za 

nerozhodného stavu sme si menili lavičky. Aj vďaka skvelému zákroku Karola, keď lopta 
smerovala do horného rohu brány a on ju vyrazil na roh. 

 Po zmene strán súper pridal na tvrdosti. Niekedy až hranične. Aspoň nám sa zdalo, že to 

neraz bol viac likvidačný ako obranný zákrok. Nečervenalo sa, len dve žlté. Ťažko sa k tomu 

vyjadrovať, keď ide človek z jednej ligy do druhej, z jednej haly Domu športu do druhej, pri 

jednej rozhodcovskej dvojici vidí posudzovať podobné zákroky úplne inak. V L40 sme dostali 

dve žlté, ktoré by tu asi nikto nepískal a súper dostal dve žlté, ktoré by boli asi dve červené pri 
iných rozhodcoch. 

 Hneď v druhej minúte ukázal svoje kvality Kubo, ktorý hral výborne v nedeľu. Narazil si loptu 

s Romanom a trochu so šťastím sa s ňou prebojoval cez dvoch hráčov a presne zakončil pomedzi 

brankárove nohy. Žiaľ, za pár sekúnd súper vyrovnal. Hneď po rozohrávke zo stredu ihriska a 

po pár prihrávkach bolo vyrovnané, strelou k pravej žrdi. 

 O dve minúty sme už prehrávali, keď sme útočili stratili loptu a súperov hráč si ju pekne 
spracoval ramenom a cez polovicu ihriska ju poslal do opustenej brány. Karol bol mimo 

bránkoviska. Následne Ďuro spálil tutovku, prihrávku pred bránkovisko pretavil len a strelu 

mimo brány. Vyrovnali sme na 4:4 tri minúty pred koncom zápasu. Po peknej akcii. Karol loptu 

zachytil, prihral na polovicu ihriska Dodovi, ten ju posunul Romanovi, ktorý vysunul za obranu 

Ďura a ten pekne umiestnil loptu k vzdialenej žrdi. 

 Bojovalo sa do konca zápasu. Niekedy čisto, niekedy to boli súboje na hrane pravidiel, ktoré 

nás nenechali chladnými, či bez pokrikov. Nebolo to zvládnuté ideálne zo strany rozhodcov. 
Sedem minút pred koncom zápasu sme zahrávali roh, teda Ďuro. Nastrelil to do bránkoviska, 



loptu zachytil brankár a z následného 

protiútoku sme inkasovali gól po strele 

do prázdnej brány. Zas a opäť. 
 Tu sa je treba pozastaviť prečo. 

Zamyslieť sa. Buď hráme piati v poli a 

prispôsobíme hru, nielen pri tomto góle, 

ale aj pri prvých dvoch alebo nech 

brankár ostane v bránkovisku aj keď 

zahrávame roh. Ale ku cti patrí snaha o 
vyrovnanie, tlak v závere. Po pár autoch 

zahraných Romanom dve minúty pred 

koncom sa jeden z nich stal osudným, 

asistenčným. Roman prihral Pajdovi a 

ten rovno napálil na bránu, k ľavej žrdi, 

brankár nestihol zareagovať. 
 V závere zápasu, ako sme mohli 

inkasovať, tak sme mohli aj strhnúť 

vedenie na našu stranu. Bolo to ako na 

hojdačke. Remíza bola asi spravodlivá, 

ale niektoré zákroky fakt neviem. Možno 

som už starý, možno to vidím inak ako 

rozhodcovia, ale jedno viem, keby tam 
bol Simon, buď by to chlapci neskúšali 

alebo by to doskúšali .... Bod je doma, neporaziteľnosť sme si natiahli ďalší zápas, ideme ďalej. 

      ostatné výsledky 8. kola:  
FOFO Bratislava WB 1984 "B" - ŠK Karpatská 11:0 
AK 47 Chaos "B" - AC Bells 8:3 
Fresh and Funny - FC Tifosi 7:0 
FCK Minimax Bratislava "B" - Hurricanes 3:0 
Praetors mEleven "B" - AFC Horden 3:1 
FC Rusovce - Dobraklima.sk 7:2 
Banana Boys - TJ Juhcelpub Kojoti odl. 
Ovečky - AK Vorvane 4:9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

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

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


 
priebeh zápasu 
 

11' 1:0 

20' 1:1 

24' 1:2 
32' 2:2 

40' 3:2 

 

 

 
 
 

 8. kolo 2021/22  
 
 

SF Festglas - Futsal Club Matador 3:2 (1:1) 
 

dátum: 7.11.2021 

čas: 11:20 

miesto: ŠH Dom športu - nová 

góly: Bonaventura L., Ján N., Juraj A. 
asistencie: Alexander P., Bonaventura L., Ján N. 

žlté karty: Bonaventura L., Branislav T. 

 

 zostava  

Mário P. 

Bonaventura L., Pavel B., Peter B., Branislav P. 
Ján N., Juraj A., Branislav T., Alexander P., Milan K. 

(Milan D., Tibor L.) 

 

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

 

  Po jesenných školských 

prázdninách, dušičkovom víkende sme 
mali mať pôvodne v L40 voľno, ale 

prišiel čas na dohrávku prvého kola, 

keď ešte súper nemal doriešenú 

súpisku. Rodné Biskupice, mnohým z 

nás naše rodné, prevzalo nové vedenie 

a prišlo s novým názvom a 
pozmenenou súpiskou, na ktorú sa 

dostal aj bývalý úspešný reprezentant 

a úspešný kanonier vo veľkom futbale. 

 Dohrávku sme hrali v novej hale 

Domu športu, o to zaujímavejšie to 

bolo pre nás. Súper v nej trénuje, tak 
mal výhodu v lepšej priestorovej 

orientácii. Na prvý pohľad trochu veľa 

čiar na palubovke, ale zvykli sme si 

rýchlo. Ale hlavne, konečne nejaká 

nová hala v meste, o veľa mesto prišlo hlavne kvôli výstavbe. 

 Pár dní pred zápasom sme zrealizovali dôležitý transfer Konga z pôvodných Biskupíc 

„domov“, do SFF. Mnohí jeho bývalí spoluhráči boli trochu prekvapení, tento prestup dal trochu 
vyšší náboj tomuto zápasu. 

 Prvú desaťminútovku mal viac menej pod kontrolou súper. Mal viac šancí, veľmi sa 

nebehalo, v podstate celý zápas, bol to skôr taktický boj. Vedeli sme určite o súperovi viac ako 

on o nás, poznali sme sa navzájom, tomu sme prispôsobili taktiku. V neposlednom rade sme 

mali podobne silné zastúpenie v publiku ako súper. Bolo to celkom zaujímavý súboj. Hlavne to 

bol súboj medzi Máriom a súperovými útočníkmi Mário exceloval, ako za mlada. Ale v podstate 
on je ešte celkom mladý, aspoň tak pôsobil pri zákrokoch. Na parádu. Myslím, že lepšieho v 

tejto lige ťažko niekto nájde. A keď výsledkami, inkasovanými gólmi, tak určite za lepšou 

obranou akú máme my. Sme vďační za to a uvedomujeme si to. Forza Mário ! 

 Úvod zápasu sme ustáli, gólovo udreli v polovici polčasu. Alex sa pri rozohrávke súpera 

nezľakol zvučného mena, lopta sa odrazila k Bonimu, ten si ju s Alexom umne vymenil a z 

https://sport.video/futsal/liga-40-140000026/sf-festglas-40-vs-futsal-club-matador-40-904050621


prečíslenia dal Boni úvodný gól zápasu. 

Hrali sme zodpovedne, zozadu. Z našej 

strany veľa striel na súperovu bránu 
nešlo. V poslednej minúte prvého 

polčasu odpískal rozhodca Pajdovi faul. 

Klasika. Útočník sa oňho oprel, zvalil sa 

a padol. Nechápali sme, al es tým nič 

nespravíme, bol z toho priamy kop. A v 

múre popraskala malta. Teso sa otočil 
a lopta preletela pomedzi neho a Pajda 

v múre až do našej siete. 

 Polčas teda 1: 1, všetko otvorené. V 

druhom polčase sme si vypracovali 

viac šancí, už od úvodu, ale súper bol 

efektívnejší. Vo štvrtej minúte po 
našom rohu sme inkasovali. Alex z 

rohu poslal loptu Janovi, ten o ňu 

prišiel a z protiútoku dvoch na jedného sme prehrávali. Našou výhodou bolo, že nás bolo viac 

hráčov na lavičke a hlavne, striedali sme často. Na rozdiel od súpera a bolo otázkou času, kedy 

vyrovnáme. Hlavne keď sme videli, že sa útočníci súpera málokedy vracajú do obrany. 

 Vyšli sme z obrannej ulity. Súper vyrážal do protiútokov, ako my v prvom polčase. Ale 

my sme mali pána Mr. Hero v bráne. Viac sme postupne napádali, prinieslo to ovocie v polovici 
druhého polčasu. Pajdo vybojoval loptu na našej polovici, vymenil si ju s Bonim, vystrelil a 

odrazenú loptu poslal Boni na Jana, ktorý ju poslal z bránkoviska do súperovej siete. To sme 

potrebovali, na tento impulz sme čakali dlhé minúty. 

 O dve minúty sme mohli viesť, Alex však tesne pred bránkovou čiarou nemal šťastie, 

nečakaná lopta skončila od neho inde, ako sme chceli. Potom mohol Ďrui skórovať, z 

bránkoviska. Neuspel. Tri minúty pred koncom sme mohli dvakrát inkasovať z priameho kopu. 
Najprv Laco netrafil bránu, potom neskutočným zákrokom nohou Mário poslal loptu mimo do 

autu. Super zákrok Mário ! 

 Do tretice Laco nastrelil žrď. To niečo muselo znamenať. V závere najprv Pajdo tesne 

minul súperovu bránu, potom zachraňoval skóre zápasu Mário, aby v samotnom závere prišlo 

k nevídanej situácii. S klaksónom sme dali víťazný gól. Súper reklamoval, ale bezúspešne. Mário 

zachránil, lopta sa dostala k Ďurovi, ten prihral Pajdovi, ktorého strelu tečoval Jano. Lopta sa 

odrazila k Ďurovi, ktorý doklepol do prázdnej brány. Gól padol pred klaksónom, čo ukazovala 
svetelná tabuľa nevieme. Akcia prebiehala na opačnej strane ihriska. 

 Vydreté tri body, gólom v záverečnej sekunde, som rád, že sme neboli na strane súpera 

a miesto reklamácií sme sa mohli radovať z troch bodov. Chyby sú vždy, ale bol to celkom 

slušný, disciplinovaný a umný výkon. Aj keď to nebolo o behaní, ako zvykne Karol vravieť, hrali 

sme s rozumom a hlavne mali sme Mária v bráne. A ten má málokedy slabý deň. Aj keď už nie 

je najmladší, málokto mu môže konkurovať. 
 

ostatné výsledky 8. kola:  
Rehab Klinik Baraberi - Namana 3:1 
FOFO Admiral OLD - Tonic 4:1 
Hurricanes - Botafogo 4:7 
Juve - Budweiser - Apollo OZCH Slovnaft 1:8 
Salámi - FC Garfield 7:3 
FC Semic - Noavista 8:1 
SHBS - Semic OLD 0:5 
Wild Boys - FK Jozef Tiso 3:1 
FOFO Admiral OLD - Botafogo 6:9 
FC Semic - Semic OLD 5:1 
FK Jozef Tiso - Salámi 4:3 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   
 

• 13.11.2021 (sobota) o 17:30 výkop zápasu 1. bratislavskej ligy v ŠH 

FTVŠ, súperom nám bude mužstvo Praetors mEleven „B“ 

• 14.11.2021 (nedeľa) o 14:00 výkop zápasu Ligy 40 v ŠH FTVŠ, súperom 

nám bude Juve – Budweiser 

• 20.11.2021 (sobota) o 15:50 výkop zápasu 1. bratislavskej ligy v ŠH 
FTVŠ, súperom nám bude mužstvo AK 47 Chaos „B“ 

• 21.11.2021 (nedeľa) o 16:30 výkop zápasu Ligy 40 v ŠH FTVŠ, súperom 

nám bude mužstvo Salámi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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:                      1 080,49 €  

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: 11.11.2021 

http://sffestglas.sk/TB2021.pdf

