
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

14. kolo 2021/22 
 

 

SF Festglas - Fresh and Funny 2:1 (1:1) 
 

dátum: 6.3.2022 

čas: 8:00  

miesto: ŠH Lekárska fakulta 

góly: Roman B., Tomáš Sz. 

asistencie: Adrián B. 

žltá karta: Bonaventura L. 
 

 zostava  

Tomáš Sz. 

Bonaventura L., Branislav P. Roman B., Karol Sz. 

Jakub K., Adrián B., Michal R., Ján D., Simon S. 

(Peter B.) 

 

priebeh zápasu 
 

8' 1:0 

20' 1:1 

40' 2:1 



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

 Opäť ďalšie krásne nedeľné ráno a 

výkop zápasu o ôsmej ráno. Veselý 
pohľad v šatni na rozospaté tváre, ale dali 

sme to. Vstali sme, prišli sme vo veľkom 

počte, nenechali nič na náhodu a dokonca 

sa podarilo aj vyhrať. Opäť na pôde 

Lekárskej fakulty na Starých gruntoch, 

trochu exotika, ale aspoň cesty boli ešte 
prázdne. 

 Nastúpili sme proti bývalému 

Kozmosu, proti ktorému sme pred pár 

rokmi zvádzali často vyrovnané zápasy. 

Tento nebol príliš odlišný, až na to, že 

Kozmos zmenil názov, omladil a vysúša si 
na pár sezón vyššiu ligu. Naše ambície 

tak už dlhé roky nesiahajú, možno ďalšia 

generácia, ak SFF bude pokračovať. V 

podstate sme omladili aj my, lebo život ide ďalej a vek nezastavíš. 

 Už v prvej minúte sa začalo iskriť, pár tvrdších súbojov a človek sa rýchlo zobudí. Raz telo, 

raz ruky a občas aj silnejšie slová. Úvod patril súperovi, ukázal svoju kvalitu, dôraz, ale veľmi 

rýchlo sme sa mu herne vyrovnali. V bráne sa po dlhom čase ukázal Tomáš a ukázal svoje 
kvality. 

 Po úvodných minútach ako blesk z jasnej oblohy udrel gólovo Roman. Tomáš loptu zachytil, 

hodil na Pajda a cez Aďa sa dostala k Romanovi, ktorý zo strednej vzdialenosti technickou 

strelou prekvapil súperovho brankára. Prebiehala už ôsma minúta zápasu. 

 Po inkasovanom góle si vypracoval súper pár šancí, ale tie pri našej zodpovednej obrane a 

Tomášovi v bráne vyrovnaním neskončili. Naopak opäť z ničoho nič sme mohli streliť gól. Simon 
sám na brankára neuspel, ani Aďo z následnej dorážky. A tak sme si už mysleli, že prvý polčas 

ustojíme, nestalo sa. Zlé striedanie v samotnom závere, keď mal súper loptu. Aďo sa rozhodol 

striedať, keď sme sa bránili a Jano nabehol na ihrisko a nezabránil gólu. Strelu súpera ešte 

Tomáš vyrazil, ale následne ju dorazil ďalší hráč do našej siete. Pár sekúnd pred koncom. Ako 

malé deti, pardon, neostrieľaný chlapi. Do psej matere, to sa takto nerobí ! 

 V druhom polčase sa iskrilo trochu viac, padli aj dve žlté karty. To k tomu patrí. Aj keď hru 

na city rozhodcov nemusím, boli tam aj dva tvrdé zákroky v súperovom bránkovisku, aspoň 
jeden mohol rozhodca odpískať. Hlavne Mišo sa dlhšiu dobu otriasal na lavičke, ale ešte v závere 

zápasu zabojoval ako sa patrí na jeho rýchlosť a vek. 

 Herne sme druhý polčas ustáli, súper mal prevahu, my sme umne bránili. Hlavne skúsení 

hráči vzadu ako Boni, Pajdo, Karol, či Roman. 

Pravidelné striedania, rozum v rozohrávke, ani 

to nie vždy platilo. Ale máme šťastie na 
skvelých brankárov. Tomáš sa trochu zapotil, 

ale mal to všetko pod kontrolou. Niekedy aj 

šťastie, keď zmaril dvakrát šancu súpera, keď 

išiel sám v nájazde na našu bránu. Ale klobúk 

dole, podarilo sa. 

 Vpredu operovala mladšia generácia, na 
ktorej to asi v budúcnosti bude stáť. Treba 

nabrať skúsenosti, pokoj na nohe, aj v hlave a 

bude to dobré. Teda bude stačiť na aktuálnu 

súťaž. Keď sa už zdalo, že sa rozíde zmierlivou 

remízou, prišla posledná minúta, teda ani nie. 

Do konca zápasu zostávalo asi 70 sekúnd. 

Súper zahrával aut na úrovni nášho 
bránkoviska. Tomáš prečítal snahu súperovho 

hráča o prenesenie hry na druhú stranu 

polovice, loptu zachytil do rúk, hodil si ju pred 

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/sf-festglas-vs-fresh-and-funny-904053124


seba a vybral sa na výlet. Od prekvapenia ostalo osem hráčov v okolí nášho bránkoviska a bol 

to súboj brankára na brankára. Dokonca bývalých spoluhráčov z bývalého Olympique, kde 

pôsobilo v minulosti aj ďalších pár našich hráčov. Tomáš si nádhernou technickou strelou dovolil 
dosť, prekonal súperovho gólmana. Lopta skončila v sieti a jeho gól nám zabezpečil veľmi 

dôležité tri body do tabuľky, ktoré nám pravdepodobne zabezpečia účasť v hornej polovici, v 

skupine úspešnejších družstiev pred odvetou. 

 Poslednú minútu sme ustáli ako celý druhý polčas. Súper už veľa neukázal, možno trochu 

frustrácie ku koncu. Ale bol to i napriek pár iskriacim situáciám férový zápas. Keď aj zle odpískal 

rozhodca aut, loptu sme vrátili, podobne aj súper. Klobúk dole. Dobrý zápas, niektorých ešte 
jeden čakal v L40. A to najlepšie prišlo večer. TV JOJ na konci svojich športových správ 

odvysielala ten posledný gólový moment Tomáša aj s pekným komentárom, takže sme sa 

dostali aj do TV. Vďaka Teso ! 

 

ostatné výsledky 14. kola:  
FCK Minimax Bratislava "B" - FOFO Bratislava WB 1984 "B" 0:4 
Banana Boys - FPV 23 3:1 
Fresh and Funny - Praetors mEleven "B" 4:0 
Ovečky - FC Rusovce 6:6 
ŠK Karpatská - AC Bells 3:5 
AK Vorvane - Hurricanes 6:2 
SFC Silver Ružinov - AFC Horden 3:5 
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 
 
16' 1:0 

22' 1:1 

29' 1:2 

33' 1:3 
38' 1:4 

39' 1:5 

 
 
 

 16. kolo 2021/22  
 

 

Tonic - SF Festglas 1:5 (1:0) 
 

dátum: 6.3.2022 
čas: 11:20 

miesto: ŠH Lekárska fakulta 

góly: Juraj A. 2, Karol Sz., Bonaventura L., Branislav P. 

asistencie: Milan K. 2, Bonaventura L., Tibor L. 

žlté karty: Branislav T. 

  
 zostava  

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

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

 

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

 

Po rannom zápase v prvej lige sme 
poniektorí ostali v hale, čakal nás ešte 

zápas v L40 proti Tonicu. Hala Lekárskej 

fakulty má veľkú prednosť oproti 

ostatným, má bufet a dá sa tam posedieť. 

Občerstveniu sme sa nevyhli, tonic nás ani 

nenapadlo zháňať. Kto dostal v kartách 
pumple si už nepamätám, ale bola to 

príjemná zmena pri kartách medzi 

zápasmi. Pozreli sme si aj zaujímavý 

zápas, medzi FOFO a Hurricanes, kde za 

dlhší povraz ťahali hostia a majú úspešne 

našliapnuté do skupiny o boj o 

majstrovský titul. Snáď sa súťaž dohrá už. 
Postupne prichádzali ďalší hráči, 

poniektorí mali problém nájsť halu, ale 

pomohli sme si, ako si pomáhame aj na ihrisku. Občas sa hľadáme aj tam, ale bavíme sa zatiaľ. 

Do zápasu nás pohľad do tabuľky pasoval do role favorita, teda aspoň papierového. Dlho to tak 

nevyzeralo, trápili sme sa. Bolo nás „len“ osem do poľa. Striedalo sa svižnejšie ako po minulé 

zápasy, ale nevyhli sme sa zaváhaniam pri nich, stále sa učíme. Veď sme ešte mladí, možno sa 
na nás ešte niečo nalepí. 

V prvom polčase to bolo fakt také nemastné, neslané. Akoby sme sa dávno nevideli. 

Viazla spolupráca a keď boli šance, súperov brankár bol tam, de si želalo celé jeho mužstvo. 

Vychytal naše strely, ale na druhú stranu treba si priznať a byť na seba kritický, nebolo to pravé 

orechové. 

Čo bolo ešte horšie, náš výkon bol korunovaný gólom súpera v našej sieti. Štyri minúty 
pred koncom polčasu. Pajdo už púšťal loptu do autu v rohu ihriska, ale nejako nevydalo, Meďo 

náš starý kamarát z paluboviek či gympla Makarenkovej bol proti. Loptu si zobral a z uhla 

prekvapil Miňa v bráne, ktorý predpokladl, že bude prihrávať svojmu spoluhráčovi v 

bránkovisku. Nevydalo ani to, tak sme si do prestávky prenášali jednogólové manko. Gól nás 

trochu zaskočil, preto bolo dôležité povedať si reálne, že dá sa hrať aj horšie, ale my musíme 

ostať kľudní a začať trochu viacej búšiť do súpera. A vyšlo to. 

https://sport.video/futsal/liga-40-140000026/tonic-40-vs-sf-festglas-40-904053130


Druhý polčas bol o niečo 

odlišnejší z našej strany. Prvoradé bolo 

vyrovnať. To sa nám podarilo hneď v 
druhej minúte. Po Kongovej prihrávke 

skóroval Ďuri a dostal nás trochu do 

duševnej rovnováhy. Začali sme si 

viacej veriť, aj keď to bolo stále 

otvorené. Ale mali sme prevahu, len tie 

góly, na tie bolo treba ešte chvíľu čakať. 
A dočkali sme sa. Na mobilnej 

svetelnej tabuli za rozhodcovským 

stolíkom svietila 29ta minúta, keď sme 

zdvíhali ruky nad hlavu po druhýkrát v 

zápase. Hlavne Boni po peknej 

prihrávke, ktorú jemne tečoval za 
brankárov chrbát Karol. Hneď to bolo 

veselšie. 

Cítili sme, že sme podkopali základy súperovej obrany. Museli začať viac tvoriť a otvárať 

hru, čo sme rýchlo využili a využívali až do konca zápasu. Sedem minút pred jeho koncom 

potiahol loptu Juraj, na polovici ihriska našiel Konga, ktorý mu vrátil loptu za obranu a tam sa 

už Juraj zorientoval a prestrelil čo mu stálo v ceste. Dvojgólový náskok si Kongo vyložil zle, 

zahodil dve tutovky, prázdna brána z metra mu bola málo, podobne aj Boni netrafil z tutovky. 
Boni si však chuť napravil dve minúty pred koncom zápasu. Krásny volej z autu, keď ho 

pekne na druhej strane ihriska našiel Tibor. Pekný moment, ktorý nám dal zabudnúť na nezdary 

z prvého polčasu. V poslednej minúte ešte Pajdo zachytil rozohrávku súpera na našej polovici 

a poslal loptu presne tam, kde ju vidíme najradšej. Cez polovicu ihriska do opustenej súperovej 

brány. Piaty náš gól v zápase. 

Doprial by som ešte nejaký gól sebe, či ďalšiemu 
spoluhráčovi, ale povedali sme si dosť. Päť čučoriedok 

je proste päť, ako pred týždňom boli dve a dali sme len 

dva góly. Splnili sme proste misiu v počte gólov a 

vyhrali. Máme tri body, stále sa motáme na hranici 

prvej šestky. Ciele nemáme, teda máme jeden dôležitý. 

Zahrať si a byť dobrá partia. A verím, že čučoriedky 

ostanú našim talizmanom aj do budúcna, je s nimi 
sranda. Uvidíme ako nám budú chutiť o týždeň s 

vedúcim Botafogo. Bude to úplne odlišný zápas. 
 

ostatné výsledky 16. kola:  
Botafogo - Namana 7:2 

FOFO Admiral OLD - Hurricanes 3:7 
Noavista - Wild Boys 3:8 

Salámi - SHBS 2:1 

Semic OLD - FK Jozef Tiso 5:0 

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:   
 

• 10.3.2022 (štvrtok) od 19:30 do 20:30 tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom 

hrdle 

• 12.3.2022 (sobota) o 12:30 výkop zápasu 1. bratislavskej ligy v ŠH FTVŠ, 

súperom nám bude mužstvo Banana Boys 

• 13.3.2022 (nedeľa) o 12:10 výkop zápasu Ligy 40 v ŠH Domu športu, súperom 
nám bude Botafogo 

• 13.3.2022 (nedeľa) o 16:20 výkop zápasu 1. bratislavskej ligy v ŠH Domu 

športu, súperom nám bude SFC Silver Ružinov 

• 17.3.2022 (štvrtok) od 19:30 do 20:30 tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom 

hrdle 

• 19.3.2022 (sobota) o 13:20 výkop zápasu 1. bratislavskej ligy v ŠH FTVŠ, 

súperom nám bude mužstvo Ovečky 

• 20.3.2022 (nedeľa) o 10:50 výkop zápasu Ligy 40 v ŠH Lekárskej fakulty, 

súperom nám bude Namana 
• 24.3.2022 (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:                      1 243,49 €  

STAV príručnej pokladne:        28,07 €    

 
z 2% sme v roku 2021 získali 1.850 € 

 
 pohyby na účte za posledné obdobie: 

  

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: 11.3.2022 

http://sffestglas.sk/TB2022.pdf

