
  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

13. kolo 2021/22 
 

 

FC Tifosi - SF Festglas 6:4 (2:2) 
 

dátum: 12.2.2022 

čas: 16:10  

miesto: ŠH Dom športu 

góly: Jozef K. 2, Peter B. Roman B. 

asistencie: Bonaventura L. 2, Roman B. 

 
 zostava  

Karol Sz. 

Bonaventura L., Peter M., Roman B., Peter B. 

Šimon K., Jozef K., Jakub K., Adrián B., Michal R. 

(Branislav P., Milan K.) 

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

 

priebeh zápasu 
 

6' 0:1 

6' 1:1 
11' 1:2 

15' 2:2 

21' 2:3 

30' 3:3 
30' 3:4 

35' 4:4 

37' 5:4 

38' 6:4 

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/fc-tifosi-vs-sf-festglas-904052237


 Priznám sa čestne, že som si 

myslel, že v sobotu si ideme po tri 

body do Domu športu. Chcelo to len 
disciplínu, kolektívny prístup a 

zodpovedný, včasný príchod na 

zápas. Nechal sa naň nakoniec 

prehovoriť vo štvrtok aj Mišo, super, 

rýchlosť pribudla, aj dravosť. Začalo 

sa to mojim meškaním s Karolom. 
Sme prišli pred halu asi desať minút 

pred výkopom, ale po nás prišli ešte 

traja spoluhráči. Myslím, že vedúci 

mužstva, Dodo, nebol nadšený. Ani 

sa mu nedivím, doprial by som 

každému byť v tejto pozícii aspoň 
mesiac a musieť byť zodpovedný a 

starostlivý. Viem, čo je za tým, ak to 

chceš robiť zodpovedne. Ja som 

prišiel v sobotu len do počtu, pozrieť 

sa na mladých, nakoniec som si chvíľu aj zahral. 

 Súper bol sedem bodov pod nami v tabuľke, verili sme si. Ale hneď nás v úvode vystrašil, 

keď nastrelil žrď Karolovej svätyne. Následne na to mal opäť vyloženú šancu, Karol však 
pohotovo reagoval. Hra bola vyrovnaná, na gól sa čakalo až do šiestej minúty, keď sme 

zahrávali priamy kop. Boni posunul Pecemu a ten to poslal k pravej žrdi, loptu ešte tečoval 

jemne Mišo. 

 Avšak po rozohrávke súpera zo stredu ihriska sme poľahky inkasovali, otvorili sme stred poľa 

ako úplní amatéri, ponúkli súperovi vyrovnanie. A ten sa nemýlil, prekonal Karola po prvýkrát. 

Po piatich minútach sme sa opäť tešili z gólu, hlavne teda Dodo, strelec. Po Romanovej 
prihrávke zo strednej vzdialenosti prekvapil súperovho brankára. Chvíľu na to mohol zvýšiť, ale 

jeho sťahovačka bola dobrá, len zakončenie už nie. Bolo to vyrovnané, z našej strany pohrozil 

aj Boni, či Mišo mal tutovku sám pred brankárom. Nedali sme. 

 Päť minút pred koncom polčasu sa to súperovi podarilo. Boniho prihrávka z autu na Šimona 

sa vrátila ako facka a z následného prečíslenia Karol lovil loptu v bráne. Celé zle. Remízou 

skončil aj polčas. Do druhého sme 

nastúpili so sebavedomím, čo sa odrazilo 
aj v ďalší gól v súperovej sieti. Oni 

zahrával na polovici priamy kop, prihral 

Dodovi pred bránkoviskom, ten sa otočil 

okolo obrancu a poslal loptu k vzdialenej 

tyči súperovej brány. Opäť sme viedli, 

verili si. 
 Mali sme šance, súperov brankár 

chytal veľmi pozorne. Dokonca ideálne 

Kubove zakončenie z rohu k tyčke vyrazil 

nohou, mal skvelé zákroky. A potom to 

prišlo, po tretíkrát sme stratili v zápase 

vedenie. Desať minút pred jeho koncom. 
Karol vyhodil slabú loptu na Kuba, tá sa 

vrátila so súperovým hráčom, ktorý si 

popri Aďovi pripísal prihrávkou do nášho 

bránkoviska asistenciu. 

 Na súperov vyrovnávajúci gól sme 

dopovedali ako sa najlepšie dá, žiaľ gólovo 

naposledy. Na 4:3 nás posunul kúsok 
bližšie k víťazstvu Roman. Jeho priamy 

kop zahral excelentne, k bližšej žrdi, 

brankár to si nečakal. To však bolo z našej 



strany všetko. Je mi to ľúto, som z toho veľmi smutný, ale za tri minúty sme inkasovali tri góly, 

ktoré nás stáli víťazstvo. Kde nastala chyba ? Kto sa chce nad tým zamyslieť, nech myslí a 

nabudúce sa to nestane. 
 Ešte nás mohol dostať do pohody Mišo, jeho zakončenie do odkrytej brány čarovne vychytal 

brankár. Klobúk dole. Potom to však šlo ako po ľade z kopca. Päť minút pred koncom zápasu 

sme opäť otvorili stred poľa, akoby to bolo pole neorané, na ktorom nič nevyrastie. Súper 

zakončil z desiatich metrov k pravej tyči. Nech sa poučia tí, ktorí tomu nezabránili. 

 Dve minúty na to ešte Karol loptu vytlačil nohou na roh, po našej ďalšej totálnej chybe pri 

rozohrávke. Pri rohu zle zbiehal Kubo s útočníkom a ten poslal loptu do našej siete po piatykrát. 
Po prvýkrát sme v zápase prehrávali, tri minúty pred jeho koncom. Samozrejme sme chceli 

vyrovnať, vyhnalo to opäť Karola z brány, žiaľ na súperovej polovici zle rozohral a bol z toho 

gól do naše prázdnej brány. Gól, ktorý spečatil našu prehra, pod ktorú sa podpísalo veľa 

faktorov. 

 Z prehry nás teší akurát to, že sa po dlhšom čase ukázal na zápase Aďo, Mišo a zahral si aj 

náš kapitán, naša hviezda Citrón. To je asi tak všetko čo mňa osobne teší z toho zápasu a to je 
príliš málo. Proste už tretí rok naťahujeme generačnú výmenu a stále neviem, čo si mám o 

budúcnosti mužstva mladých myslieť. S ťažšími súpermi dostávame nakladačky a so súpermi 

zo stredu tabuľky si nevieme poradiť. 

 

ostatné výsledky 13. kola:  
AC Bells - SFC Silver Ružinov 3:5 
FC Rusovce - Banana Boys 4:2 
ŠK Karpatská - FCK Minimax Bratislava "B" 3:2 
FPV 23 - Fresh and Funny 2:5 
AFC Horden - FC Tifosi 5:2 
Niektoré 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 
 

2' 0:1 
2' 1:1 

11' 2:1 

17' 3:1 
39' 3:2 

 
 
 

 13. kolo 2021/22  
 

 

              Apollo OZCH Slovnaft - SF Festglas 3:2 (3:1) 
 

dátum: 13.2.2022 
čas: 9:40 

miesto: ŠH Dom športu 

góly: Juraj A. 2 

asistencie: Branislav P. 2 

žlté karty: Bonaventura L., Milan D., Peter B., Ján N. 

červená karta: Bonaventura L.  
 zostava  

Milan D. 

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

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

 

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

 
Na nedeľný zápas sme sa 

veľmi tešili, zmerať si sily so 

súperom, ktorého veľmi dobre 

poznáme, v ktorom pôsobili traja, 

resp. štyria naši hráči, mnohí hráči sa 

navzájom poznáme, čo-to sme spolu 
prežili, nielen pri sálovke. Zápas však 

skončil pre nás ako skončil, je mi to 

veľmi ľúto, neviem aký má pocit 

súper z víťazstva, ale pre mňa to bola 

fraška a boj s upokojením nálad na 

lavičke po celý zápas. 

Celé sa to začalo v šiestej 
minúte. Možno skôr, ale to už padli 

dva góly. Mohli aj tri, Majo, súperov 

hráč netrafil prázdnu bránu. 

Podotýkam, že skúsil to so zranením, 

už si veľmi nezahral. Nešlo to. Najprv 

sme sa tešili z vedenia my. Po peknej 
kombinácii cez kapitána Boniho a Pajda zakončoval pri vzdialenej tyči Juraj. Súper z rozohrania 

zo stredu ihriska vyrovnal. Palo cúval, cúval, až súperov hráč vystrelil špicom a na také strely 

sa často zle reaguje.. Bolo vyrovnané. 

A potom to začalo. Verbálne útoky zo strany súperovho hráča na dresu rodiny si Boni 

nedal za klobúk, opätoval ich a tak obaja videli žltú kartu. Súper zahrával aut, po náznaku 

rozohrania spravil Boni krok k lopte a to bola konečná. Videl druhú žltú a hrali sme v oslabení 
a zbytok zápasu bez kapitána. Posily defenzívy. 

Oslabenie sme prežili našťastie. V desiatej minúte však prišlo k ďalšej kontroverznej 

situácii. Mali sme zahrávať priamy kop pred našim bránkoviskom, Miňo však stále reklamoval 

Boniho vylúčenie a tak videl žltú kartu od druhého rozhodcu a následne na naše prekvapenie 

nám rozhodca zobral loptu a z toho istého miesta súper rozohrával priamy kop. Prečo ? Pýtam 

sa. Rozhodca nás zarezal ako Merčiaka na olympiáde, či ako povedal niekedy dávno Jožko 

Adamec, keď trénoval Inter, že nás zarezali ako umierajúceho koňa. 

https://sport.video/futsal/liga-40-140000026/apollo-ozch-slovnaft-40-vs-sf-festglas-40-904052266


Dostali sme z neho gól na 1:2 a bolo 

ťažké udržať kľud na lavičke. Vrelo to tam 

ako v kotline s príliš silným ohňom pod 
ňou. Súper nás pomocou rozhodcov 

rozhodil ako sandále prostitútka pod 

vplyvom drog. Teda ani nie, súper hral v 

podstate zápas v duchu fair-play, teda 

väčšina. 

Ďalšiu facku sme dostali keď súper 
zahrával aut a Pece dostal žltú kartu za to, 

že ho rozohrávka zasiahla do nohy, keď sa 

vracal na vlastnú polovicu. Chvíľu na to zle 

rozohral a následne sme inkasovali. Bolo 

to nervózne, mnohí sme sa nevedeli 

koncentrovať na hru, rozohrávku, skôr 
sme cítili krivdu z rozhodnutí arbitrov. 

Hlavne vylúčenie Boniho. 

Na konci polčasu mohol streliť po Kongovej prihrávke kontaktný gól Karol, súperov 

brankár Robo však bol proti. Aj v úvode druhého polčasu sme mali sľubné šance, ale nebolo to 

ono. Neboli sme plne koncentrovaní. Stále to bolo zlé, cítili sme krivdu, až do konca zápasu. 

Posledné minúty, sedem, či osem, sme už hrali piati v poli. Nebolo zlé, nebolo to ani 

dobré. Dlho sme si pripravovali ideálnu šancu na zakončenie. Šance boli, súper sa stiahol, bránil 
dvojgólové vedenie. Niekedy sme nezmyselne zakončovali, nehrali sme to ideálne. Robo, 

súperov brankár mnohokrát dobre zasiahol. 

Minútu pred koncom vyviezol loptu Juraj, Kongova prihrávka naspäť skončila za čiarou. 

Kongo zahral aut na Pajda, ten poslal loptu Jurajovi, ktorý zavesil druhýkrát v zápase a posunul 

nás bližšie k remíze. 

V závere bol ešte vylúčený po zákroku na Karola v bránkovisku súperov hráč, ktorý nám 
robil najväčšie problémy, hrali sme posledné sekundy 

presilovku. Ale ani z nej sa nám nepodarilo vyrovnať. 

Proste to nevydalo. Keby sme boli v psychickej pohode, 

inak by sme riešili mnohé herné situácie, ale musím 

povedať, že pokoj v duši nebol. Prehrali sme tesne, to sú 

štatistiky, história sa však nebude pýtať prečo sme 

dohrávali bez Boniho od šiestej minúty, prečo sme 
inkasovali ďalšie dva góly. Prečo to tak muselo byť. 

 

ostatné výsledky 13. kola:  
Botafogo - Futsal Club Matador 3:1 
FC Garfield - Wild Boys 2:12 
Noavista - Hurricanes 2:7 
Salámi - Relax 8:2 
FC Semic - SHBS 8:1 
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:   
 
• 17.2.2022 (štvrtok) od 19:30 do 20:30 tréning v ŠH učilišťa vo Vlčom hrdle 

• 19.2.2022 (sobota) o 12:30 výkop zápasu 1. bratislavskej ligy v ŠH FTVŠ, súperom 

nám bude SFC Silver Ružinov 

• 20.2.2022 (nedeľa) o 16:40 výkop zápasu Ligy 40 v ŠH FTVŠ, súperom nám bude 
Semic OLD 

• 24.2.2022 (štvrtok) od 19:30 do 20:30 tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom 

hrdle 

• 27.2.2022 (nedeľa) o 11:20 výkop zápasu Ligy 40 v ŠH Lekárskej fakulty, súperom 

nám bude Noavista 

• 3.3.2022 (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:                      1 180,49 €  

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: 17.2.2022 

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

