
  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

9. kolo 2021/22 
 

 

SF Festglas - Praetors mEleven „B“ 1:1 (1:1) 
 

dátum: 13.11.2021 

čas: 17:30  

miesto: ŠH FTVŠ 

gól: Jakub K. 

 zostava  

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

Juraj A., Jozef K., Simon S., Adrián B., Jakub K. 

 

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

 

 Praetors mEleven, predtým FC CFFCFC, či predtým Arsenal EC. Náš sobotný súper v prvej 
bratislavskej lige, teda B tím. A tím mal vo vyššej lige voľno, tak asi aj preto nastúpili proti nám 

priebeh zápasu 
 

4' 0:1 

13' 1:1 

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/sf-festglas-vs-praetors-meleven-b-904050933


v danom zložení. Najprv sa zdalo, že 

máme oveľa vyšší vekový priemer, ale 

vďaka našim mladším hráčom sme sa 
dostali na vekový priemer 39 rokov, 

súper o desať rokov menej. A bolo to 

cítiť hlavne v úvode prvého polčasu. 

 Súper na nás vyletel, behal oveľa viac 

ako my. Napádal nás už pri rozohrávke, 

mali sme s tým spočiatku problém. 
Minimálne prvých desať minút sme boli 

stratení. Jedinú šancu mal Kubo, 

ktorého strelu vyrazil súperov brankár 

nohou. Inak zbytok prvej štvrtiny 

zápasu bol v réžii súpera. 

 Vo štvrtej minúte sme inkasovali gól. 
Opakovane si pozerám túto situáciu, na 

videu, súper to zahral výborne, čierny 

Peter ostal v rukách nášho Petra, ktorý 

mohol riešiť situáciu inak. Prípadne, pravdepodobne nielen on. Našťastie tu bol Kubo, ktorý 

pôvodne nechcel kvôli zraneniu na zápas prísť, ale môžeme ďakovať tomu hore, že prišiel, 

nabehla, zabojoval, atakoval a v jedenástej minúte svoj výkon pretavil v náš gól, vyrovnávajúci. 

Napádal obrancu, my sme napádali súperových hráčov tiež. Kubo vybojoval loptu a nakoniec 
sám pred brankárom poslal loptu do jeho siete, pomedzi jeho nohy. Klobúk dole Kubo. 

 Rovnako ako on hral cez bolesť Dodo, vedúci mužstva. A dlhodobo so svalom laborujúci Ďuro. 

Hrali sme ako sme mohli, snažili sa, ale bolo vidno, že súper behá radšej ako my. Ale to bol 

obraz hlavne prvého polčasu. 

 V druhom polčase sme sa už súperovi vyrovnali. Nie zvýšeným pohybom , ale skôr tým, že 

už súper skôr toľko nevládal. Vypracovali sme si pár skvelých šancí. Hlavne Aďo, keď šiel sám 
na súperovho brankára, ktorý mu šancu zmaril vybehnutím. Šancu mal aj Ďuro, inak veľa sme 

ich nemali. Na rozdiel od súpera. Karol však pochytal opäť viac akoby od neho čakali 

bookmakeri. 

 Nehrali sme dobre, škrípalo to. Ono to chce asi nejakú tvrdú ruku na lavičke. Striedania, 

hlavne ich dĺžka sú základ. Áno, sú 

hráči, ktorí si dovolia hrať celý zápas, 

som ochotný to akceptovať, ak to 
akceptuje vedúci mladých. Mám na 

to však svoj názor, keď nás je na 

lavičke viac ako jeden ledva 

vydýchavajúci sa hráč. V každom 

prípade je mužstvo tak silné, ako je 

silný kolektív. A súdržný. Nám to si 
trochu v sobotu škrípalo v 

komunikácii, hlavne na ihrisku. Sám 

za seba môžem povedať, sľúbiť, že 

budem viac kričať na spoluhráčov, 

aby sme sa viac počuli, vedeli o sebe 

na ihrisku. 
 Zápas skončil zmierlivou remízou. 

Myslím, že zaslúženou. Súper viac 

behal, my sme to ustáli, občas sme 

sa zablysli šancou. Ale tých šancí žiaľ 

veľa nebolo. Na bod to však stačilo. 

Výkon si za klobúk asi nedáme, 

nemáme sa čím chváliť. Verme, že o 
týždeň to bude lepšie, oku viac 

lahodiace a hlavne, vyhráme. 

 



 
priebeh zápasu 
 

 7' 1:0 

 9' 2:0 

10' 2:1 
32' 3:1 

35' 3:2 

 

       

      ostatné výsledky 9. kola:  
TJ Juhcelpub Kojoti - Ovečky 
AC Bells - FOFO Bratislava WB 1984 "B" 2:4 
AFC Horden - AK 47 Chaos "B" 2:5 
Dobraklima.sk - FPV 23 2:2 
Hurricanes - FC Rusovce 2:5 
SFC Silver Ružinov - Fresh and Funny 1:4 
FC Tifosi - Banana Boys 0:6 
AK Vorvane - FCK Minimax Bratislava "B" 0:4 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 

 
 
 

 8. kolo 2021/22  
 
 

SF Festglas - Juve - Budweiser  3:2 (2:1) 
 

dátum: 7.11.2021 

čas: 14:00 

miesto: ŠH FTVŠ 
góly: Milan K., Branislav T., Ján N. 

asistencie: Bonaventura L. 2, Juraj A. 

 zostava  

Mário P. 

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

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

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

https://www.futsalbratislava.sk/2020/1ba
https://sport.video/futsal/liga-40-140000026/sf-festglas-40-vs-juve-budweiser-40-904051001


 

  V nedeľu v skoré popoludnie 

sme sa stretli s legendárnym Juve. 
Juve, s ktorým sme sa stretávali už 

pred 20 rokmi. Niektorým vydržali 

kolená v relatívne dobrom stave, dožili 

sme sa, tešíme sa na vzájomné zápasy. 

V tej dobe sme ťahali väčšinou my za 

kratší koniec. S ich rezervou to už bolo 
lepšie, aj sme vyhrávali. Aj preto je fajn 

sa takto po mnohých rokoch stretnúť, 

zahrať si, aj keď o body, ale verím, že 

stále zo zábavy. Veď v našom archíve 

na webe si môžete pozrieť výsledky, 

zostavy v akých sme nastúpili. Vlasov 
sme mali viac a kíl menej. 

Pod hlavičkou „old boys“ SFF 

sme nastúpili na druhý vzájomný 

zápas. Prvý, pred rokom, pri 

neukončenej sezóne (kvôli pandémii) sme vyhrali 6:1. Možno sme si zbytočne verili aj tento 

rok, ale bolo to sklamanie. Herný prejav nič moc. Treba uznať, že to bol po dlhej dobe úplne 

iný súper, nie tak behavý a hlavne kvôli tomu, že mal na lavičke náhradníkov iba jedného hráča. 
Podobne asi ako Relax (vyhrali sme 3:1). Mali sme tvoriť, trápili sme sa. 

 Na rozdiel od minulého roka sa v súperovej bráne ukázal v dobrom svetle nový brankár 

s hádzanárskym štýlom. Hlavne jeho vyhadzované lopty boli dosť nebezpečné. Stačilo jemne 

tečovať hlavou útočníka a Mário mohol mať problém. Našťastie nemal. Problémy sme mali sami 

so sebou chvíľami. 

 Úvod sme mali výborný. V siedmej minúte Pajdo našiel Konga, ktorý si otvoril gólový 
účet v SFF 40. Zasekol loptu, položil si brankára a chladnokrvne zavesil. Dve minúty na to po 

peknej kombinácii cez Ďura a Boniho zakončoval Teso pätičkou k pravej tyči. Na parádu. 

 Avšak o minútu streli súper kontaktný gól. Rolu čierneho Petra dostal Pece, ale bola to 

taká divná situácia, kde celkovo celá naša formácia na ihrisku nezahrala dobre. Najprv zle 

pozičné bránenie, potom sa Šaňo otočil pred palom a prihrávku na vzdialenú tyč využil Mišo. 

 Tento gól nás dosť schladil, ale snažili sme sa. Už to nebolo tak efektívne, nastrelili sme 

párkrát žrď súperovej brány, ale veľmi ťažko sme sa prebojovávali za chrbát ich obrany. 
Našťastie sa počas zápasu presunul Jano z Domu športu a trochu rozbehal našu ofenzívu. 

 Jednogólový náskok bol zradný, súper skúšal, vyrážal keď mohol. Do protiútokov. Mário 

bol však spoľahlivým článkom. Všetko mal pod kontrolou. Osem minút pred koncom polčasu sa 

na náš konečne usmialo šťastie. 

Po napádaní Alex získal loptu, 

prihral Bonimu a ten Janovi v 
bránkovisku, ktorý ju pätou 

poslal do súperovej brány. 

 Pohoda na našich teniskách 

vydržala iba pár minút. Po 

jednej akcii, kde sme urobili 

opäť pár chýb v krátkom čase, 
sme inkasovali druhý gól. 

Tentoraz nedorozumenie v 

obrane. Či Teso, či Palo, možno 

nikto, len chyba v komunikácii. 

Ja sám už začnem kričať po 

spoluhráčoch na ihrisku lebo 

niekedy to vyzerá ako keď hrajú 
hluchonemí. 

 Už sa viac nič významné 

nestalo, vyhrali sme tesne. O 



gól, 3:2. Siedmy zápas, štvrtýkrát ten istý výsledok. Tesne, o gól, ale tri body sú doma. Bol to 

divný zápas, sám som nebol spokojný s tým, ako sme hrali. Pripomenulo mi to predošlú sezónu, 

keď sme po dobrých výkonoch, po troch kolách, po troch víťazstvách nastúpili proti FOFO 
Admiral-u. Hlava niekde v oblakoch, ešte vtedy aj s čerstvou posilou (Ferom), ale kolektívny 

výkon šiel niekde bokom. Vtedy sme prehrali 0:3. Spravili sme veľa chýb, nehrali takticky, 

žiadny systém. Podobne nás bolo veľa hráčov na súpiske, každý chcel byť nápomocný. Každý 

si žiaľ hral vtedy svoje. 

 A nedeľný zápas bol pre mňa akýmsi deja vu. Keby nemal Juve-Budweiser len jedného 

hráča na lavičke, tak by nás asi riadne vytrápil. Za to, ako sme hrali. Miesto toho, aby sme hrali 
pokojne, sme začali byť nervózni. Mali sme si zobrať príklad zo Semicu, zápas pred nami Tiso 

proti nim bez hráča na striedačke odolával do samotného konca. Semic hral v kľude, bez 

nadávok, nervov, nervozity a nakoniec to uhral, vyhral 5:1. Za pár minút dal v závere zápasu 

štyri góly a bolo vymaľované. My si robíme zbytočne stresy, nepočúvame sa (hlavne na lavičke) 

a tak to vyzerá. Ďakujeme Penge, Šaňo, Mišo, Robo a spol. Na to, že ste mali iba jedného na 

striedanie, ste nám dali lekciu z efektivity. Verím, že bude pre nás prínosom do ďalších zápasov. 
Ak nás teda neporazí pandémia skôr.  
 

ostatné výsledky 8. kola:  
Rehab Klinik Baraberi - Hurricanes 4:2 
Botafogo - Tonic 9:2 
Futsal Club Matador - FOFO Admiral OLD 5:3 
Namana - Noavista 7:4 
Relax - Apollo OZCH Slovnaft 3:7 
Semic OLD - FC Garfield 4:0 
FK Jozef Tiso - FC Semic 1:5 
Wild Boys - SHBS 3:2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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


 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   
 

• 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 

• 8.11.2021 (nedeľa) o 17:20 výkop zápasu Ligy 40 v ŠH FTVŠ, súperom 

nám bude FOFO Admiral OLD 

• 28.11.2021 (nedeľa) o 18:10 výkop zápasu 1. bratislavskej ligy v ŠH 

FTVŠ, súperom nám bude FOFO Bratislava WB 1984 „B“ 

 

 

Účasť na tréningoch od 1.9.2021 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Účasť na zápasoch v ročníku 2021/22 

 
 

1. Bratislavská liga      Liga 40 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



STAV na účte:                      1 095,49 €  

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: 18.11.2021 

http://sffestglas.sk/TB2021.pdf

