
  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

11. kolo 2021/22 
 

 

SF Festglas - FOFO Bratislava WB 1984 "B"  3:10 (2:4) 
 

dátum: 22.1.2022 

čas: 19:30  

miesto: ŠH FTVŠ 

góly: Jozef K. 2, Juraj A. 

asistencie: Roman B., Branislav P., Karol Sz. 

 
 zostava  

Karol Sz. 

Branislav P., Roman B., Peter B. 

Marek R., Juraj A., Jozef K. 

 

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

 

priebeh zápasu 
 

3' 0:1 
8' 1:1 

9' 2:1 

11' 2:2 

15' 2:3 

18' 2:4 
22' 2:5 

24' 2:6 

26' 2:7 

27' 3:7 
31' 3:8 

35' 3:9 
37' 3:10 

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/sf-festglas-vs-fofo-bratislava-wb-1984-b-904051924


 Reštarty sú ťažké a presvedčili sme sa o 

tom. Na rozdiel od súpera, lídra súťaže, 

ktorý nemá konkurenciu a je zjavne 
zohratejší. Vo štvrtok sme sa skoro po 

štvrťroku spolu stretli na tréningu, aj keď 

kvôli režimu OP+ nemohli všetci prísť. Ale 

konečne sme sa vôbec mohli stretnúť a 

zahrať si spolu. Mnohí bez futbalu dlhé 

týždne a v sobotu polovičná účasť na 
zápase. Zranenia, obmedzenia a po dlhej 

pauze to bolo vidieť aj na ihrisku. Ledva sme 

boli dvaja na striedanie. I keď rovnaký počet 

hráčov mal aj súper, len oveľa menej rokov. 

 Mladí veľmi nemohli, nevyhovára sa. Prvé 

poza ucho na prebratie sme dostali hneď v 
úvode, v tretej minúte. Prihrávka cez 

bránkovisko na osamoteného prezidenta SF-BA, ktorému poskytol priveľa priestoru Pajdo. Pri 

našej akcii potom pekne vysunul súpera do brejku, ktorý šiel sám na Karola, ktorý zakončenie 

vyrazil do autu. 

 V ôsmej minúte sme sa gólovo presadili aj my. Roman poslal za chrbát súperovej obrany 

oblúčikom loptu na Doda a ten poslal loptu do súperovej siete, pomedzi brankárove nohy. O 

minútu sme sa tešili opäť, na chvíľu otočili skóre zápasu. Marek pekne vyviezol loptu z našej 
polovice, prihral do rohu Pajdovi, ktorý našiel z prvej nabiehajúceho Juraja, ktorý presne 

zavesil. 

 To však bolo z našej strany na dlho všetko. Do troch minút súper vyrovnal a pevne zovrel v 

rukách opraty zápasu. Prebiehala jedenásta minúta, súperov hráč sa presadil popri troch našich 

a jeho prihrávku pred bránkovisko pretavil na vyrovnávajúci gól aktuálne najlepší strelec 

súťaže. 
 Päť minút pred koncom prvého polčasu sme dostali tretí gól. Peceho prihrávku z rohu vystihol 

hráč súpera a lopta letela do našej prázdnej brány. Karol bol na polovici ihriska. Podobne o tri 

minúty, opäť sme hrali piati, tentoraz súper vystihol Romanovu prihrávku do bránkoviska. A 

opäť strela cez celé ihrisko do našej prázdnej brány. Našťastie prišla prestávka. Polčas sme 

prehrali „len“ dvojgólovým rozdielom. 

 Chceli sme niečo spraviť s výsledkom, ale nedopadlo to dobre. Hneď v druhej minúte druhého 

polčasu strata lopty pred súperovým 
bránkoviskom a z protiútoku, z prečíslenia, 

sme dostali piaty gól. A potom sa to začalo 

sypať rýchlejšie akoby sme chceli. Za dve 

minúty nám strelil súper ďalšie dva góly, 

rozobral nás ako malé dieťa Rubikovu 

kocku, naša obrana bola len štatistom. 
Razom sme prehrávali o päť gólov a bolo to 

na uterák. 

 V siedmej minúte sme si trochu napravili 

náladu, keď Marek prihral do rohu ihriska 

Karolovi a ten z prvej našiel v bránkovisku 

Doda, ktorý osamotený nemal veľký 
problém skórovať. V posledných desiatich 

minútach zápasu sme veľa vody 

nenamútili, dostali však ďalšie tri góly. 

Jeden dokonca taký, že sa lopta odrazila od 

tyče a od Karola následne za jeho chrbát. A 

to môžeme byť radi, že len tri, lebo z jednej 

šance súperov útočník netrafil z polovice 
ihriska prázdnu bránu. 

 No tento zápas si určite za klobúk 

nedáme. Každý kto to videl vie, že takto to 



priebeh zápasu 
 
4' 0:1 

7' 0:2 

15' 1:2 

17' 1:3 
20' 1:4 

22' 1:5 

23' 2:5 

25' 2:6 

38' 3:6 

39' 3:7 

jednoducho hrať nemôžme proti takémuto súperovi. Vypadli sme 

nielen zo zápasového kolotoča, ale aj tréningového. Snáď sa to 

čoskoro polepší a nezmetie nás ďalšia vlna pandémie, ostaneme 
zdraví a budeme si môcť chodiť zahrať futbal, stretávať sa a o to nám 

tu ide. 

 

ostatné výsledky 11. kola:  
FC Rusovce - FPV 23 2:1 
SFC Silver Ružinov - Ovečky 2:6 
FC Tifosi - AK Vorvane 4:2 
Niektoré sa neodohrali, keďže mužstvá nespĺňajú podmienku režimu OP 

 
 

 
 
 

 
 

Viac 

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

 
 
 

 10. kolo 2021/22  
 

 

                      SF Festglas - FOFO Admiral OLD 3:7 (1:4) 
 

dátum: 23.1.2022 

čas: 15:30 

miesto: ŠH FTVŠ 

góly: Ján N. 2, Juraj A. 

asistencie: Ján N., František H.  

zostava  
Karol Sz., Milan D. 

Branislav P., Miloš C., Ján N., Peter B. 

František H., Juraj A., Branislav T., 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-fofo-admiral-old-40-904051941


Po dlhšej prestávke sme sa 

poniektorí v hale FTVŠ stretli včera 

večer, kde nás FOFO prefackalo ako 
malých chlapcov. V nedeľu sme nastúpili 

proti vekovo rovnocennejšiemu 

súperovi, nechceli sme si spraviť hanbu. 

Mário musel ostať v karanténe, Karol v 

karanténnej prestávke prestúpil pod 

krídla SFF aj v liga starších. Miňo prišiel 
tiež skúsiť po dlhodobom zranení, ktoré 

si privodil ešte v lete. 

 Súper sa zbieral dlho, aj dvaja z 

nás prišli po úvodnom  výkope, jeden o 

pár sekúnd skôr a tak sme v úvode 

prvého polčasu hrali ako sme prišli, 
nebolo to asi optimálne rozdelené. A tak 

nám chvíľu trvalo, kým sme sa na 

ihrisku zorientovali. To sme už žiaľ prehrávali o dva góly. 

 V bráne bol od začiatku Karol, aj sme dvakrát zakončili tesne vedľa, ale potom sme vo 

štvrtej minúte inkasovali úvodný gól. Chyba pri bránení, nedorozumenie. Pece s Janom a medzi 

nimi súperov hráč. Brankár vyhodil loptu na zbiehajúceho útočníka (také lopty vie hádzať Mário) 

a z prvej najprv zakončil, trafil Karola do hlavy a potom už loptu dorazil do brány. Hrali sme 
často s Karolom v poli a mali sme následne tutovku, keď brankárom vyrazená lopta sa dostala 

k Jurajovi, ten však nastrelil iba žrď. Z protiútoku sme však inkasovali druhý gól. Karol sa ešte 

stihol vrátiť do brány, ale obrana sa nestihla ani len zoradiť, a l opta bola v sieti. 

 Snahu nám nemožno uprieť, snažili sme sa, vypracovali si šance, ale gól nie a nie padnúť. 

Až päť minút pred koncom polčasu z protiútoku, keď Jano vystihol prihrávku, rozbehol akciu a 

pred bránkoviskom poslal Jurajovi loptu, te ju pekne umiestnil k ľavej žrdi. Kontaktný gól bol 
na svete. 

 Žiaľ, do dvoch minút sme inkasovali tretí a následne v záverečnej minúte štvrtý gól. Tretí 

po rohu súpera a prihrávke do bránkoviska, nabiehajúci hráč pohodlne zakončil. Kongo situáciu 

trochu podcenil. A ten ďalší, víťazný, opäť do prázdnej brány. My piati na súperovej polovici, 

Jurajovu prihrávku vystihol súper a mal čas na zakončenie cez polovicu ihriska. 

 Veľmi podobnou situáciu sme začali druhý polčas. Zahrávali sme roh, tentokrát sa snažil 

cez súpera strieľať Pajdo, odrazená lopta sa dostala k súperovi a ten z polovice ihriska prehodil 
Karola a lopta skončila v našej sieti piatykrát. Tretíkrát do prázdnej brány. Súper to hral s 

rozumom, mi trochu dosť nasilu. 

 Po rozohrávke v strede ihriska sme založili asi najkrajšiu akciu, ktorá sa nám v zápase 

podarila. Fero prihral na stred Jurajovi, ten mu loptu vrátil na opačnú stranu ihriska, Fero 

potiahol a v bránkovisku našiel Jana, ktorý 

loptu poľahky doklepol do súperovej 
brány. Potom mohol ešte z podobnej 

situácie skrášliť výsledok Teso, z tesnej 

blízkosti však minul bránu. 

 A zrovna Teso o chvíľu neskôr prišiel 

na polovici ihriska o loptu a súperov hráč 

išiel sám na Karola a prestrelil ho. Opäť to 
bolo o štyri góly, teda nie príliš veselé a 

optimistické pre nás. To už sa Karol v 

bráne vystriedal s Milanom, aby sa zahrial 

po dlhom zranení. Súper už hral v pohode, 

s prehľadom, nikam sa netlačil, aj tak si 

vypracoval viac šancí ako my. My sme hrali 

do plných, vymýšľali, ale zamotali sa 
nakoniec v prihrávkach. 

 Miňo si dlho v bráne nebol, ale 

zapotil sa vychytal pár nebezpečných situácií. Ale to už bolo v podstate len desať minút do 



konca zápasu, a ten sme rozohrali veľmi zle. Jedna situácia zaváňala už gólom, na dvakrát sme 

loptu odkopávali z skoro z bránkovej čiary, definitívne myslím Jano zachraňoval. 

 Možno náš výkon v závere vyzeral trochu rezignovane, gól sme chceli ešte dať nejaký. 
Skrášliť krutú prehru. Podarilo sa dve minúty pred koncom. Húževnatý a neúnavný Jano 

vybojoval loptu pri rozohrávke súpera, potiahol k bránkovisku a pozdvihol kútiky úst na našich 

tvárach. Upravil na 3:6. Čo je však horšie, dlho to netrvalo, o minútu sme inkasovali posledný 

gól, na konečných 3:7. Opäť Jano, tentoraz v snahe o zakončenie prišil o loptu a my sme sa na 

ňu len prizerali, ako si to namierila opäť do našej prázdnej brány. Karol sa striedal s Miňom a 

aj on bol vonku, na polovici ihriska. 
 Ak dobre rátam, štyri góly zo siedmych sme dostali do prázdnej brány. Ak by sme ich 

nedostali, bola by to remíza. Jasné, že nebola, dostali by sme iné. Súper bol lepší, viac vedel 

jeden o druhom na ihrisku. Ale musíme uznať, že zápas sme si prehrali sami po zbytočných 

chybách, keď sme hrali piati v poli. 
 

ostatné výsledky 10. kola:  
Botafogo - Apollo OZCH Slovnaft 6:5 
Futsal Club Matador - Noavista 12:5 
Hurricanes - SHBS 8:1 
Namana - FC Garfield 8:1 
Relax - Semic OLD 0:6 
Wild Boys - Salámi 3:3 

Niektoré sa neodohrali, keďže mužstvá nespĺňajú 
podmienku režimu OP 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

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


 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   
 

• 27.1.2022 (štvrtok) od 19:30 do 20:30 tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom 

hrdle 

• 29.1.2022 (sobota) o 10:40 výkop zápasu 1. bratislavskej ligy v ŠH Lekárskej 

fakulty, súperom nám bude mužstvo AK Vorvane 

• 30.1.2022 (nedeľa) o 8:00 výkop zápasu Ligy 40 v ŠH Domu športu, súperom 

nám bude FC Garfield 

• 3.2.2022 (štvrtok) od 19:30 do 20:30 tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom 
hrdle 

• 6.2.2022 (nedeľa) o 15:20 výkop zápasu Ligy 40 v ŠH FTVŠ, súperom nám bude 

FC Semic 

• 10.2.2022 (štvrtok) od 19:30 do 20:30 tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom 

hrdle 

 
 

Účasť na tréningoch od 1.9.2021 
 

 



Účasť na zápasoch v ročníku 2021/22 

 
1. Bratislavská liga      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

   Liga 40 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



STAV na účte:                      1 146,49 €  

STAV príručnej pokladne:          8,07 €    

 
z 2% sme v roku 2021 získali 1.850 € 

 
 pohyby na účte za posledné obdobie: 

 

 

 

výpis z účtu za celý kalendárny rok 2021:   

http://sffestglas.sk/TB2021.pdf 

   

výpis z účtu za celý kalendárny rok 2022:   

http://sffestglas.sk/TB2022.pdf 

 

http://sffestglas.sk/TB2021.pdf
http://sffestglas.sk/TB2022.pdf


 Príručná pokladňa 

 

Sálový futbal FestGlas 

  (http://www.sffestglas.sk)  

        IČO 30857546 
            č.ú.: 2628074362/1100 

 

 dátum tlače: 27.1.2022 


