
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

15. kolo 2021/22 
 

 

Banana Boys - SF Festglas 3:0 (0:0) 
 

dátum: 12.3.2022 

čas: 12:30  

miesto: ŠH FTVŠ 

žltá karta: Branislav P. 

 

 zostava  
Karol Sz. 

Bonaventura L., Branislav P., Peter B., Simon S. 

Jakub K., Adrián B., Michal R. 

(Šimon K.) 

 

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

  

priebeh zápasu 
 

30' 1:0 

38' 2:0 

39' 3:0 

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/banana-boys-vs-sf-festglas-904053312


 Človek sa učí celý život, najlepšie na svojich chybách, pochybeniach, či zaváhaniach. Vo 

štvrtok sme dostali, teda Dodo konkrétne, otázku, či nechceme odložiť zápas s banánovými 

chlapcami. Odkladať sme nechceli, zle sme zjavne pochopili otázku a vytrestali sa. Brali sme to 
tak, že keď sa súper pýta na odloženie, že hrať nemôže. Zo zväzu žiadna informácia 

neprichádzala, spravili sme si na sobotu všetci iný program a v sobotu ráno prišiel šok. Dodo 

poslal info pred polnocou, že súper to nejako dá. A dal. Vyhral, zbytočné emócie, takto sa to 

fakt do psej matere nerobí. Takáto komunikácia nie je o fazuľkách a hre dvoch malých detí. 

 Je to žiaľ z nášho pohľadu dosť amaterizmus čo sa týka komunikácie. Tak buď robí vedenie 

súťaže tlmočníka medzi dvoma klubmi ak je problém alebo by sa mali vedúci klubov dohodnúť 
priamo medzi sebou. Tak sa stalo, že ráno štyri hodiny pred zápasom sme sa dozvedeli, že 

ideme hrať. Kto mohol prišiel, neplačeme, že ná bolo málo, mali sme minimálne fyzicky troch 

hráčov na lavičke. Či zranených, či zdravých to už bolo v tej chvíli jedno. Snažili sme sa zaplátať 

ranu, problém. 

 Ako už dlhšie omielame dookola o tom, že 40- by mali chodievať častejšie na tréningy a 

zápasy, zohrať sa, nabrať na kolektívnej sile, tak došlo na tieto slová. Štyria hráči 40+, štyria 
pod 40. Predstava bola, že túto súťaž si budú hrať mladšie ročníky a keď bude treba, starší 

prídu prestriedať. Ono to nie je sranda, je to zabitý čas, obeta pre tím. Asi si to nie všetci 

uvedomujú, že nás starších už viac baví L40 ako naháňanie sa so súperom o 10 a viac rokov 

mladším. 

 O to horšie, že sobotný zápas nevyšiel absolútne podľa našich predstáv. Do brány šiel Karol, 

ktorý mal na starosti dve malé dievčatá v hale. Vzadu okrem osvedčenom obrannom pilieri v 

podobe vrakuňskej dvojice nastúpil Simon a vpredu mladšie ročníky. Karol v bránkovisku je ako 
fakír na horúcich uhlíkoch, nie je typickým brankárom, radšej to hrá vpredu, v poli. A tak aj 

bolo, viac sme hrali s piatimi hráčmi poli ako štandardne s brankárom. To však nebola primára 

chyba. Proste to takto nevieme hrať, poniektorí z nás. Vo všeobecnosti. Zbytočne sme strácali 

lopty vpredu a vracali sa nám našťastie ako slepé projektily, ktoré tesne minuli našu prázdnu 

bránu. 

 Našu prvú gólovú šancu mal Mišo v deviatej minúte, obrovitánsky Roman v súperovej bráne 
však loptu zachytil. Mišo nebol jediný, koho Roman znechutil. Chytal dobre, trochu sa zdalo, že 

nemotorne, predsa po dvoch úrazoch s achilovkou si svoje vytrpel a nie je taký mrštný ako 

pred rokmi, ale vychytal tri body, klobúk dole. 

 Na držanie lopty sme jasne vyhrali, ako FC Barcelona proti väčšine súperov v španielskej 

lige, ale keď je vám to prd platné keď narážate na obrannú stenu súpera, máte z toho zranenia 

a stále robíte to isté dookola. Chodíte po tenkom ľade, prihrávky sú riskantné, nepresné a je 

len otázkou času, keď súper trafí našu prázdnu bránku. Nielen Kubo mal pár šancí vpredu, ale 
prose nevydalo. Ale Kubo nebol jediný. Nešlo to, boli sme jaloví, bolo to zjavne hlavne v našich 

hlavách. 

 Polčas sme ako tak ustáli bez gólov. V tom druhom to z našej strany nebolo o nič lepšie. To, 

čomu sa hovorí kolektívny duch, to bolo trochu utlmené, nebolo to dobré predstavenie z našej 

strany. Rúcať sa to však začalo poslednú desať minútovku. To vybojoval Kubo loptu, chcel 

prihrať Bonimu pred bránkoviskom, prihrávku však vystihol súperov útočník a poľahky strelou 
k ľavej tyči prekonal Karola v bráne. 

 Hrali sme väčšinu času na súperovej polovici s piatimi hráčmi. Hrali, ale veľmi zle. Na lavičke 

si povieme čo budeme hrať, na ihrisku to vyzerá úplne inak. Tri, či štyri šance súper nepremenil, 

na prázdnu bránu. Po našich chybách pri rozohrávke, zlých prihrávkach. Raz z polovice ihriska 

trafil len tyč prázdnej brány. Hrali sme vanbank. Až do konca. Ten nás totálne zlomil ako 

zápalku. 
 Dve minúty pred koncom Karolovu prihrávku dozadu vystihol súperov útočník a lopta skončila 

v našej opustenej bráne. V poslednej minúte Simon zahrával aut na Kuba, do ktorého vleteli 

dvaja hráči súpera a o loptu prišiel. Museli sme si ísť po ňu až do našej opustenej brány. Celé 

zle. 

 Keď to mám objektívne zhrnúť, to čo sme predviedli nepatrí do tejto ligy. Chýbala bojovnosť, 

ochota nechať srdce na ihrisku, niečo zo seba. Bolo to také alibistické, bez väčších šancí. Strely 

na bránu z polovice ihriska chytím aj ja s boľavými kolenami. Proste sme sa nevedeli vyhecovať, 
motivovať k lepšiemu výkonu. Môže za to aj v úvode spomínaný záujme súpera o odoklad 

zápasu, či fakt, že Dodo nemohol prísť a usmerniť nás na ihrisku. Ale to sú len výhovorky. Bol 

to proste z našej strany veľmi zlý (ne)kolektívny výkon. Veľmi. 



ostatné výsledky 15. 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 
 

 
 

 

16. kolo 2021/22 
 
 

                    SF Festglas - SFC Silver Ružinov 8:3 (3:1) 
 

dátum: 13.3.2022 

čas: 16:20  

góly: Adrián B. 3, Jakub K. 3, Simon S., Bonaventura L. 
asistencie: Roman B. 2, Karol Sz., Bonaventura L., Simon S.,  

                  Adrián B., Jakub K. 

 

 zostava  

Karol Sz. 

Bonaventura L., Branislav P., Roman B., Simon S. 
Jakub K., Adrián B., Michal R., Milan K., Peter B. 

 

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

  

  

 Po sobotňajšom zbabranom zápase nálada v šatni pred zápasom nebola príliš veselá. Každý 

si bol vedomý, že sme zápas pokazili a chceli sme si napraviť chuť v súboji s posledným 
Silverom. A zase fialovo-modré dresy a my sme hrali v rozlišovačkách, proste skvelý výber 

dresov. Papierové predpoklady sme začali napĺňať hneď od začiatku zápasu, ale niečo sa zase 

pokazilo a trápili sme sa skoro do konca. Ale pekne po poriadku. 

 Už v druhej minúte zápasu sme strelili prvý gól. Karol opäť v bráne, teda v pozícii brankára 

hral viac v poli. Posunul loptu Kubovi, ten si ju hodil na svoju silnejšiu nohu a zľava ľavačkou 

zakončil k vzdialenej žrdi. 
Následne mohol súper z 

priameho kopu vyrovnať, 

Karolova ľavá noha loptu vyrazila 

na tyč a k Pecemu, ktorý vysunul 

do brejku Simona, jeho strelu 

zblokoval súperov brankár. 
Podobne ako Karol, po 

Romanovej strate lopty, 

zneškodnil samostatný nájazd 

súperovho útočníka. 

 Súper zatlačil, nastrelil aj 

spojnicu našej brány. 

Provokovali sme osud zlou hrou, 
nepresnými prihrávkami, až sme 

v ôsmej minúte inkasovali na 

1:1. Boni pekne našiel v 

bránkovisku Pajda, jeho strelu 

brankár vyrazil pred seba a hráč 

priebeh zápasu 
 

2' 1:0 

8' 1:1 

11' 2:1 
20' 3:1 

25' 3:2 

27' 3:3 

33' 4:3 
35' 5:3 

38' 6:3 

39' 7:3 

40' 8:3 

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/sf-festglas-vs-sfc-silver-ruzinov-904053426


prekopol celé ihrisko a poslal loptu do našej prázdnej brány. 

 O krátky moment sme mohli opäť vyhrávať, keď šiel Roman so Simonom do brejku, 

Simonovu finálnu prihrávku brankár vystihol na zemi. Z následného rohu sa nám to však 
podarilo. Roman našiel v bránkovisku Aďa, ktorý pohodlne rozvlnil súperovu sieť. Prebiehala 

jedenásta minúta. Súper bol stále nebezpečný, Karol musel mať boľavé nohy z tých zákrokov 

v bráne, ale pochytal toho veľa. Kopili sme chyby, zbytočne strácali lopty, nepresne si prihrávali, 

boli sme slabí na lopte. 

 Našťastie nás upokojil na konci polčasu, v poslednej minúte Aďo svojim druhým gólom v 

zápase a zvýšil na 3:1. Kongo našiel Aďa pred bránkoviskom, ten loptu posunul Bonimu a ten 
s ľadovým pokojom Aďovi vrátil loptu pred prázdnu bránu. Viem si predstaviť, že mnohí by na 

Boniho mieste zakončovali, ale sú takí, ktorí to riešia takto excelentne. 

 Druhý polčas sme začali dobre, boli sme nabudení, ale na ďalší gól sme museli čakať dlhšie. 

Dlhých trinásť minút. Šance sme mali, pozahadzovali sme ich. Súper však nie. S pribúdajúcim 

časom ich mal menej, asi ako síl, ale bol efektívnejší. Najprv síce zahodil nemožné. Na prihrávku 

z rohu si nabehol do bránkoviska a sám pol metra pred bránou napálil len do Karola. Ten to 
potom nakopol na súperovu polovicu. Lopta sa však rýchlo vrátila na naše územie a z pravého 

krídla súperov hráč peknou technickou strelou prekonal Karola, ktorý išiel na zem. V piatej 

minúte druhého polčasu. O dve minúty dokonca vyrovnal. Naštartoval, aj ukončil to Kongo. Zle 

prihral, dobre sa vrátil, zachytil prihrávku súpera a namieril si to ku Karolovi do bránkoviska. 

Prekračoval loptu jednou, potom druhou nohou až stratil nad ňou kontrolu, čo sledoval súperov 

útočník. Kongo mu ponúkol loptu ako na podnose, meter pred bránkovou čiarou. Súperov hráč 

ju už len pohodlne napálil povedľa hlavy nechápajúceho Karola. A začínali sme odznova. 
 Tento gól mnohých nakopol, ani nebolo treba si niečo hovoriť. S ubúdajúcimi silami súpera 

začala mať naša hra postupne zmysel, šancí pribúdalo a našťastie už aj gólov v súperovej sieti. 

Za posledných sedem minút zápasu sa s nimi doslova roztrhalo vrece. Dali sme ich hneď päť. 

 Do vedenia nás najprv poslal Kubo. Simon výborne atakoval, vybojoval loptu v rohu 

súperovej polovice a prihral pred bránu nabiehajúcemu Kubovi, ktorý loptu pohodlne dopravil 

do opustenej brány. Brankár vybehol proti Simonovi, ktorý ho prehodil. 
 Šiesty gól bol tretím Aďa v tomto zápase. Skvelé čítanie, skvelé zakončenie špicom. Súperov 

brankár vyhodil spoluhráčovi na polovici ihriska, Aďo prihrávku vystihol, získal loptu, potiahol 

a presne zakončil. Dve minúty pred koncom zápasu si svoj tretí gól strelil aj Kubo. Po Simonovej 

prihrávke Roman našiel z rohu ihriska pred bránkoviskom Kuba, ktorý pohotovo z prvej poslal 

ľavačkou loptu opäť do súperovej 

siete. 

 A aby neboli na streleckej listine len 
dvaja naši hráči, tak sme ešte bojovali 

ďalej, aj keď s trochou pachute z toho, 

že sme si sami vyrobili drámu. Po osi 

Simon, Kubo, Aďo a peknej a rýchlej 

výmene lopty našiel Aďo Simona na 

ľavej strane a ten rovnako z prvej, tiež 
ľavou nohou, zavesil do súperovej 

brány.  
 A ako sa vraví, to najlepšie na záver. 

Súper zahrával rohový kop, 

zakončenie zablokoval Kongo, Kubo si 

zobral loptu, potiahol do brejku s 
Bonim, ktorému loptu posunul do 

bránkoviska a Boni s jeho pokojom 

počkal zakončil a uzavrel gólový účet 

zápasu. Zápas, ktorý sme síce zvládli 

lepšie ako ten včerajší, ale aj tak je 

tam veľa toho, čo by sa dalo vytknúť. 

Tri body sú doma a vzerá to tak, že aj 
prvá „desina“ do odvetnej časti nám 

neutečie. 

 



priebeh zápasu 
 
4' 1:0 

13' 2:0 

14' 3:0 

16' 3:1 
18' 3:2 

34' 4:2 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 17. kolo 2021/22  
 

 

Botafogo - SF Festglas 4:2 (3:2) 
 

dátum: 13.3.2022 

čas: 12:10 

miesto: ŠH Dom športu 

góly: Branislav P., Juraj A. 

asistencie: Branislav P., František H. 
žlté karty: Branislav T. 

  

 zostava  

Mário P. 

Branislav P., Peter B., Juraj A., Bonaventura L. 

Branislav T., Milan K., Ján N., Františk H. 

(Karol Sz., Pavel B.) 
 

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

 

V nedeľu na poludnie by som si radšej dal dobre upečené kura alebo bôčik na trhovisku 

na Miletičovej ulici ako zápolenie s lídrom súťaže L40. Botafogo, meno slávneho brazílskeho 

klubu z Rio de Janeiro. Náš prvý vzájomný zápas v histórii myslím (vďaka pandémii). Jedno aj 
druhé je zážitok, niečo čo treba skúsiť a neoľutuješ. Náš súper mal v nedeľu dvojzápas, ale asi 

https://www.futsalbratislava.sk/2020/1ba
https://sport.video/futsal/liga-40-140000026/botafogo-40-vs-sf-festglas-40-904053400


si na nás len spravil lepšiu chuť, 

keďže Relax vyprášil vysoko 

15:0. My sme zjavne pristúpili k 
zápasu zodpovednejšie, prehrali 

„iba“ o dva góly. 

Za to opäť môžeme 

ďakovať Máriovi v bráne, ktorého 

pochválil po zápase aj súper. Na 

ihrisku mal aj dvoch veľkých 
priateľov. Na našej strane Fera a 

na súperovej Miša, ktorý nás 

zarezal šesť minút pred koncom, 

keď sme ešte verili vo vyrovnanie 

skóre. Nevadí, ak chceme lepšie 

výsledky, musíme takéto situácie 
zvládať lepšie. 

Nehrali sme zle, teda hrali, 

prvé minúty. Kým sme sa 

zobudili, prehrávali sme o tri góly. 

Prišlo nás dosť, dovolili sme si taký komfort, že Karol ostal na tribúne a Palo so sádrou na ruke 

sa prizeral z tribúny tiež. Určite lámali na d nami palicu, keď videli čo sa dialo prvú štvrť hodinu. 

Už vo štvrtej minúte sme inkasovali prvý gól. Klasika. Kľúčová vzdialená žrď (mnohí to 
stále nechápu). Po rohu súpera, prihrávka na vzdialenú žrď a tam Kongo veľmi nepomohol, 

prehrávali sme o gól. Výborne bojoval vpredu Jano, klobúk dole. Ale nestačilo to. Ďuro tentokrát 

hral odzadu, bolo to výborné aj z jeho strany. Podporoval útok a výborne to zvládol vzadu. 

Ťažko sa bráni proti hráčom, ktorí majú reprezentačné skúsenosti. 

Tie mohol vo svojej kariére nabrať aj náš Mário, aspoň podľa toho čo ho poznám cca. 15 

rokov. Ale pri jeho skromnosti môže byť SFF rád, že je s nami. Veľa opäť vychytal v zápase. V 
polovici polčasu mohol vyrovnať Boni. Jeho strelu však zastavila ľavá žrď súperovej brány. Stále 

sme boli v pohode. 

Sedem minút pred koncom polčasu sme však dostali poza ucho. Inkasovali po druhýkrát. 

Naša chyba, totálna. Striedanie keď má súper loptu pod kontrolou. Konkrétne súperov brankár 

(We love Praque and Czech „zelí“). My sme v tej chvíli striedali, on vyhodil loptu na spoluháča, 

ktorý mal tým pádom jednoduchšie preštrikovanie sa k našej bráne a zakončeniu. Naša chyba, 

náš amaterizmus, futsal je o detailoch ako striedania, či štandardné situácie. To si musíme 
uvedomiť všetci. 

O minútu na to sme inkasovali tretiu facku. Sme šli do prečíslenia, Jano v súboji (neviem 

či nebol faul) prišiel o loptu a z prečíslenia a zakončenia z druhej vlny sme inkasovali po 

tretíkrát. Následne mohol Teso 

streliť gól z blízka, ale 

nepodarilo sa. Ale od tretieho 
inkasovaného gólu to bolo z 

našej strany oveľa lepšie. 

Potreboval sme pár faciek na to, 

aby sme sa dostali do reality. 

Ešte do konca prvého 

polčasu sa nm podarilo streliť 
dva góly a priblížiť sa k vidine 

zisku aspoň jedného bodu. Po 

jeho šanci zahrával roh aktívny 

Fero, cez celé bránkovisko 

súpera na Pajda, ktorý z voleja 

krásne strelil náš prvý gól v 

zápase. 
O dve minúty na to sme 

mohli inkasovať ďalší gól. Mário 

mal však bránu dobre 



postavenú, súper trafil len tyč. Odrazenú loptu poslal Pajdo Jurajovi, te si ju potiahol a vystreli. 

2:3. Paráda. Dostali sme sa do zápasu, gólovo, kontaktný gólom. Následne sme si vypracovali 

zopár sľubných šancí, boli sme blízko k vyrovnaniu, ale nevydalo .... 
Šesť minút pred koncom zápasu zahrával súper priamy voľný kop a my sme pohoreli. 

Počas realizácie vystriedali hráča a nastúpil vyššie spomínaný Mišo, nacvičená štndardka, 

odstavený brániaci Jano a prestrelený Mário v bráne. Streliť dva góly Botafogu nie je 

jednoduché, ale pre nás to v nedeľu nebolo nereálne. Išli sme si svoje, bojovali, nechali na 

ihrisku srdce. Tak ako sa patrí, ďakujem chalani ! 

Fero, Ďuro, či Pajdo, ktorí netrafili  v závere prázdnu bránu. Prehrali sme, ale bojovali až 
do konca. Perfektný zápas, z oboch strán. Žiaľ všetky body si pripisuje súper, nám ostáva len 

dobrý pocit z dobrého a oduševneného výkonu. Že sme si navzájom pomáhali, nehádali sme 

sa a užili sme si to. Aj keď sme bodovo vyšli nasucho, nemáme sa za čo hanbiť. 
 

ostatné výsledky 17. kola:  
Apollo OZCH Slovnaft - Rehab Klinik Baraberi 2:7 
FK Jozef Tiso - Futsal Club Matador 3:10 

FOFO Admiral OLD - Relax 8:0 

FC Garfield - Hurricanes 0:10 

Noavista - Juve - Budweiser 1:3 

FC Semic - Salámi 8:2 

Semic OLD - Wild Boys 1:1 

Tonic - SHBS 2:2 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   
 

• 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 
• 27.3.2022 (nedeľa) o 9:00 výkop zápasu Ligy 40 v ŠH FTVŠ, súperom nám bude 

FK Jozef Tiso 

• 31.3.2022 (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:                      1 163,49 €  

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: 17.3.2022 

http://sffestglas.sk/TB2022.pdf

