
  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

12. kolo 2021/22 
 

 

AK Vorvane - SF Festglas 3:3 (2:2) 
 

dátum: 29.1.2022 

čas: 10:40  

miesto: ŠH Lekárska fakulta 

góly: Jozef K., Karol Sz. 

asistencie: Roman B., Jozef K. 

žltá karta: Šimon K. 
 

 zostava  

Peter M. 

Bonaventura L., Roman B., Peter B. 

Karol Sz., Šimon K. Jozef K. 

(Jakub K.) 
 

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

 
priebeh zápasu 
 

2' 1:0 

7' 1:1 

12' 2:1 
20' 2:2 

28' 3:2 
30' 3:3 

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/ak-vorvane-vs-sf-festglas-904051995


 

 Sobotné dopoludnie bolo vcelku 

zaujímavé. Najprv to začalo 
porušením pravidiel cestnej 

premávky a hrozilo, že sa 

nestihneme traja dostaviť na 

zápas. Potom sme poniektorí blúdili 

na Mlynoch, hľadali halu a keď sme 

sa do nej dostali, už nebolo veľa 
času do výkopu. Mišo poslal odkaz, 

že nakoniec nepríde na zápas, 

podobne chýbali mnohé mladšie 

ročníky tímu. Našťastie prišiel 

Citrón aj s vecami, na poslednú 

chvíľu sa obliekol a vymenil si dres 
s Karolom, šiel teda do brány. S 

dvadsaťročným Šimonom bol náš 

vekový priemer 42 rokov, súper o 

10 rokov menej. 

 V hale Lekárskej fakulty sme 

hrali naposledy pre mnohými, mnohými rokmi. Istý čas aj trénovali s bývalým Posamom. Ale 

sám som si nepamätal ako sa tam aktuálne dostať, lebo tá oblasť dosť zmenila svoj charakter. 
Hala nie je príliš veľká, možno na L40 by bola vhodnejšia ako FTVŠ. 

 Úvod nám príliš nevyšiel, predsa staršie motory sa nahrievajú dlhšie. Nedá sa prísť pár minút 

pred zápasom na palubovku. V tretej minúte mal šancu Roman, nezakončil dobre, súper rýchlo 

rozohral, ich hráč sa presadil medzi tromi našimi hráčmi, narazil si so spoluhráčom a doklepával 

do opustenej brány. Z našej strany totálne pochybenie v strede ihriska. Vyrovnať sa nám 

podarilo už v siedmej minúte zápasu. Dodo na pozícii pivota si pekne prikryl loptu, otočil sa 
popri obrancovi a podobne si narazil s Romanom v rohu ihriska, ktorý mu loptu vrátil do 

bránkoviska a tu sa cíti Dodo ako ryba vo vode. V sklze vyrovnal. 

 V dvanástej minúte súper rýchlo zahral aut na našej polovici, presná prihrávka na zakončenie 

pred naše bránkovisko. Šimon situáciu podcenil, nesledoval nabiehajúceho hráča a to sa nám 

vypomstilo. Citrón vyťahoval z brány loptu po druhýkrát. Súper začal hrať na nakopávané alebo 

vyhadzované lopty brankárom za našu obranu. V samotnom závere polčasu sa im to 

vypomstilo. Loptu sme zachytili a po peknej priamočiarej akcii, keď Roman prihrával Dodovi 
opäť na poste pivota, ten priklepol Karolovi a jeho zakončenie skončilo v siete. Po jemnom 

tečovaní lopty súperovým obrancom, treba 

podotknúť. Polčas teda skončil spravodlivou 

remízou. 

 Obraz hry sa príliš v druhom polčase 

nezmenil, šance boli na oboch stranách, mnohé 
projektily tesne minuli vytúžený cieľ strelca. My 

sme hrali v pokoji, súper nabehal viac, ale hru 

sme kontrolovali, ešte aj Citrón neraz hral ako 

piaty hráč v poli. Dlhé minúty visel gól na 

vlásku, visel, visel, až padol. Do našej brány. 

Zbytočne. Bola to taká strela, ktorú si Citrón za 
klobúk nedá. Lopta šla po zemi, išiel ju 

odkopnúť, ale netrafil ju a skončila v našej sieti. 

Predchádzala tomu naša šanca, zakončenie 

Romana a protiútok. 

 Do dvoch minút sme zareagovali gólom 

my. Po peknej akcii, ktorú založil Citrón, 

vyhodil loptu Romanovi, ten prihral do rohu 
súperovej polovice Dodovi a ten priklepol na 

druhej strane nabiehajúcemu Karolovi a ten 

vyrovnal. Aj pri tomto stave Citrónovi chutil 



pohyb po ihrisku, po jednej akcii, keď sme stratili loptu šiel súperov hráč sám na Karola, ktorý 

ako posledný ostal na našej polovici, loptu zachytil nohou. To bolo len tak, tak. Roman bol 

našim najlepším hráčom, veľmi veľa lôpt vybojoval v súbojoch a mohol aj strhnúť vedenie na 
našu stranu. Po ďalšej peknej spolupráce s Dodom mohol miesto druhej prihrávky voliť 

zakončenie do odkrytej brány. S Dodom mali toho dosť na teniskách, v samotnom závere ešte 

stále mohli strhnúť víťazstvo na našu stranu, ale nepodarilo. Gól nedal ani súper, možno aj 

vďaka taktickému faulu Šimona na polovici ihriska, keď hrozil nebezpečný brejk. Hold, akurát 

to bolo za žltú kartu. 

 Zahrali sme si, neprehrali sme. Myslím, že remíza bola spravodlivá, aj keď súper je v tabuľke 
oveľa nižšie ako my, pred zápasom mal iba šesť bodov na svojom konte. Ale bol mladší, viac sa 

jeho hráčom chcelo behať. Prišli sme kto sme mohli, v takejto zostave sa nemôžme diviť aj 

minulotýždňovej vysokej prehre s lídrom súťaže, ani sobotňajšej remíze. 

 

ostatné výsledky 12. kola:  
FOFO Bratislava WB 1984 "B" - Praetors mEleven "B" 7:0 
Fresh and Funny - FC Rusovce 2:4 
SFC Silver Ružinov - ŠK Karpatská 2:4 
FC Tifosi - AC Bells 7:1 
FCK Minimax Bratislava "B" - AK 47 Chaos "B" 4:5Niektoré sa neodohrali, 
keďže mužstvá nespĺňajú podmienku režimu OP 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

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


priebeh zápasu 
 
5' 1:0 

6' 1:1 

6' 2:1 

11' 3:1 
13' 4:1 

19' 4:2 

28' 5:2 

31' 6:2 

38' 6:3 

40' 7:3 

 
 

 
 
 

 11. kolo 2021/22  
 

 

                      SF Festglas - FC Garfield 7:3 (4:2) 
 

dátum: 30.1.2022 

čas: 8:00 

miesto: ŠH Dom športu 

góly: Ján N. 3, František H. 3, Tibor L. 

asistencie: Milan K. 2, Branislav P., Ján N., František H., Branislav T.  

 

 zostava  
Milan D. 

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

František H., Ján N., Branislav T., Milan K., Alexander P. 

 

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

 
Krutý čas na zápas starších a skúsenejších. Osobne by som zakázal hrať zápasy o ôsmej 

ráno. Ale chápem, nie sú haly, nie sú termíny. Máme kopec supermarketov, nákupných centier, 

ale športoviskami na počet obyvateľov sa naša metropola teda nemá čím chváliť. Privstali sme 

si teda v nedeľu kvôli futsalu. Už od pol ôsmej sa začala zapĺňať naša šatňa. Úctyhodných desať 

hráčov a ešte nás prišiel povzbudiť aj Citrón. Naopak, súper mal na lavičke len jedného hráča 

a z poslednej priečky tabuľky neboli jeho vyhliadky najružovejšie. 

 Súper, ktorého dres roky obliekal Tibi sa výsledkovo trápi. Trápili sme sa chvíľu aj my. 
Začiatok zápasu bol poznačený skorým ranným termínom, taký ospalý začiatok. Pomalé 

oťukávanie sa. Do brány nastúpil po dlhšom zranení a minulotýždňových pár minútach v bráne 

Miňo. V piatej minúte dlho loptou poza obranu súpera našiel Kongo Jana, ktorý si loptu spracoval 

a predral sa s ňou až do súperovej brány. Súper po góle rozohral a hneď aj vyrovnal. Spali sme 

ešte poniektorí. Súperov hráč prešiel stredom ihriska ako nôž maslom a po spätnej prihrávke 

zakončil z bránkoviska. Aby sme tento krátky úsek zápasu prikrášlili, reagovali sme podobne 
gólom. Najprv sme útočníkov súpera vytiahli hlboko na našu polovicu, Miňo našiel na pravej 

strane nabiehajúceho Pajda, ktorý našiel prihrávkou na vzdialenej tyči číhajúceho Jana, ktorý 

sa nemýli. Za necelé dve minúty padli tri góly. 

 V jedenástej minúte zabezpečil dvojgólové vedenie Fero. Boniho prihrávku z polovice 

ihriska posunul na poste pivota Kongo do strany, kde nabehol Fero a trafil presne, zakončil 

technickou strelou. O dve minúty sa pobil o loptu a po spolupráci s Janom zavesil pravačkou z 
hranice bránkoviska do ľavého horného rohu brány. A to mohol gól pridať ešte Miňo, vykopol 

cez celé ihrisko loptu, smer mala dobrý, len ju zastavila sklopená basketbalová doska na druhej 

strane ihriska. 

https://sport.video/futsal/liga-40-140000026/sf-festglas-40-vs-fc-garfield-40-904052018


 Po našom štvrtom góle súper 

vymenil brankára a začal hrať s piatim 

hráčmi v poli. Bol oveľa nebezpečnejší, 
Miňo musel vytiahnuť pár reflexných 

zákrokov. Tesne pred koncom prvého 

polčasu zmena štýlu hry priniesla 

súperovi vytúžený gól v našej sieti. 

Prihrávka do bránkoviska a v ňom ostali 

dvaja hráči súpera, jeden z nich žiaľ 
voľný. A ten po prihrávke prestrelil 

Milana v bráne. 

 Dvojgólové vedenie ešte nič 

neznamenalo a tak sa hrala stále 

otvorená partia so šancami na oboch 

stranách. Najbližšie ku gólu bol v úvode 
druhej časti Teso, keď napálil loptu len 

do žrde. V ôsmej minúte sa nám ale gól 

podarilo streliť. Milan vyhodil loptu na 

Fero čakajúceho na polovici ihriska, potiahol a v bránkovisku, presnou prihrávkou, našiel 

zbiehajúceho Jana, ktorý dokonal svoj hattrick v zápase. 

 V polovici zápasu zahrával aut Tibor a rozbehol peknú akciu cez Jana a Tesa. Po pár 

prihrávkach prišla gólová, krížom pomedzi brániacich hráčov, Teso našiel nabiehajúceho si 
Tibora a ten chladnokrvne ľavačkou poslal loptu do brány. Už to bolo z našej strany pokojnejšie 

a sebavedomejšie. Až tak, že sme to preháňali s ofenzívou. Raz sa dokonca v prečíslení ocitli 

traja hráči súpera proti osamotenému Bonimu. Miňo však zakončenie kryl. 

 Dve minúty pred koncom zápasu, po nechcenom Janovom odpískanom faule, zahrával 

súperov hráč priamy kop spred bránkoviska. Prišlo k zaujímavým situáciám. Najprv na otázku 

koľkí majú ísť do múra odpovedal Milan, že neviem. Tak sa postavili všetci štyria hráči. A to ani 
nemuseli, lebo ten pohyb v múre by som prirovnal k sklápaniu žalúzií. Všetci v múre sa pohli a 

lopta letela vo výške stehien medzi Alexom a Kongom. Veľa sme ešte po zápase túto situáciu 

rozoberali. 

Súper naďalej skúšal dobíjať naše 

územie piatimi hráčmi. V záverečných 

sekundách sa im to vypomstilo, brankár 

nemohol hrať druhýkrát na vlastnej 
polovici, vrátil sa po loptu súperov hráč, s 

ním však aj Fero. Ten dobiedzal až tak 

pred bránkoviskom, že stihol dať nohu do 

jeho rozohrávky a lopta skončila v 

súperovej, opustenej bráne. Fero tak 

zaknihoval druhý hattrick zápasu, svoj 
prvý v tejto súťaži. Nech sa obom našim 

strelcom darí a pomáhame si a bavíme sa 

ako v nedeľu. Aj keď nám to súper uľahčil. 

Horšie je, že Pajdo si obnovil zranenie 

triesla a pravdepodobne opäť bude istý 

čas na súpiske zranených hráčov. 
 

 

ostatné výsledky 11. kola:  
Rehab Klinik Baraberi - Noavista 6:1 
Futsal Club Matador - Semic OLD 4:1 
Hurricanes - FC Semic 3:4 
Relax - Namana 0:14 
SHBS - FOFO Admiral OLD 2:6 
Wild Boys - Tonic 7:1Niektoré sa neodohrali, keďže 
mužstvá nespĺňajú podmienku režimu OP 



 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   
 
• 3.2.2022 (štvrtok) od 19:30 do 20:30 tréning v ŠH 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 ŠH učilišťa vo Vlčom hrdle 

• 12.2.2022 (sobota) o 16:10 výkop zápasu 1. bratislavskej ligy v ŠH Domu športu, 

súperom nám bude FC Tifosi 

• 13.2.2022 (nedeľa) o 9:40 výkop zápasu Ligy 40 v ŠH Domu športu, súperom nám 

bude Apollo OZCH Slovnaft 

• 17.2.2022 (štvrtok) od 19:30 do 20:30 tréning v ŠH 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:                      1 149,49 €  

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 

 

 Príručná pokladňa 

 

 
 

Sálový futbal FestGlas 

  (http://www.sffestglas.sk)  

        IČO 30857546 

            č.ú.: 2628074362/1100 
 

 dátum tlače: 3.2.2022 

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

