
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

20. kolo 2021/22 
 

 

FOFO Bratislava WB 1984 "B" - SF Festglas 14:3 (6:0) 
 

dátum: 10.4.2022 

čas: 9:20  

miesto: ŠH FTVŠ 

góly: Marek R. 2, Karol Sz. 

asistencie: Adrián B., Marek R., Karol Sz. 

 
zostava 

Tomáš Sz. 

Bonaventura L., Marek R., Peter B. 

Karol Sz., Adrián B., Ján D. 

(Pavel B., Jakub K.) 

 

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

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/fofo-bratislava-wb-1984-b-vs-sf-festglas-904054967


 

 Sobotné ráno poniektorých z nás nasmerovalo pod Most 

Lanfranconi, do haly FTVŠ. Nemá zmysel vyplakávať, stojíme zoči voči 
realite, prišli sme v zložení, v akom sme došli, môžeme byť radi za 

Mareka, že mohol prísť pomôcť proti lídrovi súťaže. Hlavne na ňom je 

vidno kvalitatívny rozdiel voči ostatným. Ale aby sme proti nedeľnému 

súperovi uspeli, potrebovali by sme Majku z Gurunu, ktorá by 

namnožila Mareka, jeden proti takému súperovi je málo. A opäť zápas 

odohrali v rozlišovacích vestách, Karol doslova, v rozhodcovskej 
reflexnej veste .... 

 Začiatok zápasu sme ešte zvládli, potom sa to začalo rúcať, ale 

vydržali sme do konca zápasu. Aj keď sme dostávali facku za fackou. 

Hneď v prvej minúte získal loptu Boni, prihral Janovi a ten cez šírku 

ihriska našiel Mareka, ale ten netrafil ľavou nohou tam kam chcel. 

Prvých šesť minút súper na bránu nevystreli, hrali sme celkom dobre. 
Aj Aďo mal sľubnú šancu, ale potom sa to pomaly začalo rozsypávať. 

 V siedmej minúte Aďo nechal svojho hráča viac za sebou ako by 

mal, ten si loptu spracoval a vystrelil nádherne, od ľavej žrde šla lopta 

do brány. Mali sme dve, tri šance na vyrovnanie, nakoniec sme 

inkasovali, z prečíslenia. Tomáš ešte vybehol na hranicu bránkoviska 

proti súperovmu hráčovi, ale lopta šla okolo bránkoviska a z druhej 

strany do poloprázdnej brány už nebolo ťažké zakončiť. Prebiehala 
dvanásta minúta. 

 Za ďalšie dve minúty padli ďalšie dva góly do našej siete, do konca 

prvého polčasu ďalšie dva a prvý polčas sme prehrali obrovským 

gólovým rozdielom 0:6. A to sme ešte ani netušili, že v druhom polčase dostaneme ešte viac 

gólov. Nehrali sme až tak zle, ale na súpera sme nemali, to je fakt. V prvom polčase súper 

vyslal na našu bránu možno desať, možno dvanásť striel, padlo z toho šesť gólov. Ale Tomáš 
mal pár dobrých zákrokov, čítanie hry, ale nepomohli sme mu, to je fakt. Aj keď niektoré góly 

boli aké boli. 

 Ťažko sa motivuje do druhého polčasu, za takého stavu aký bol a hlavne proti takému 

súperovi. Chceli sme so cťou dohrať, nemyslím že sa nám to úplne podarilo. V druhom polčase 

sme inkasovali až osem gólov, ale podarilo sa nám streliť tri, takže sme druhý polčas prehrali 

„len“ o päť gólov. Takže z tohto pohľadu to bolo lepšie. Ale ba z tohto. V našich hlavách pohoda 

nebola, čo sa odrazilo aj na ihrisku. 
 Sami vidíte aký bol priebeh zápasu. V tretej minúte druhého polčasu sme dostali siedmy gól 

a v piatej strelili svoj prvý. O ktorý sa logicky postaral Marek, rozdielový hráč, ktorého máme 

iba jedného. Aj za to vďaka. Vyzvŕtal troch hráčov súpera, narazil si s Aďom, v bránkovisku si 

položil brankára na zem a strelil 

náš prvý gól. 

 Potom sme si dali pauzu, 
súper strelil tri góly, aby sa nám 

osem minút pred koncom podarilo 

znížiť na 2:10. Po desiatom 

inkasovanom góle sme rozohrali 

zo stredu a založili peknú akciu, 

na ktorej konci Marek ponúkol 
gólovú Karolovi prihrávku na 

vzdialenú žrď. 

 Po druhom góle sme akoby 

opäť išli do bufetu, súper nám 

nasúkal ďalšie tri góly a bolo 3:13. 

Minútu pred koncom zápasu opäť 

zažiaril Marek, ktorý využil 
situáciu, keď sper hral s 

brankárom v poli a cez celé ihrisko 

poslal loptu do opustenej brány. 

priebeh zápasu 
 

7' 1:0 

12' 2:0 

13' 3:0 
14' 4:0 

17' 5:0 

20' 6:0 

23' 7:0 
25' 7:1 

27' 8:1 

28' 9:1 

31' 10:1 

32' 10:2 
34' 11:2 

35' 12:2 

37' 13:2 

39' 13:3 
39' 14:3 



Bol by to taký krajší záver zápasu, keby 

sme to zase neodflákli. Súper dal 

posledný gól hneď po rozohratí z polovice. 
Nepristúpenie k hráčovi, prihrávka nikým 

nekrytému ďalšiemu v bránkovisku. 

Škoda. 

 Tento zápas by sme mali vymazať z 

hláv, aj keď bola radosť pozerať na 

Mareka. Prišiel, pomohol, aj keď sme 
dostali debakel, bez neho by sme asi gól 

ťažko dali. Nie je to súper hodný tejto ligy, 

prvyšuje všetky mužstvá kvalitou 

zloženia, hrou a strelenými gólmi. Nemá 

zmysel sa nad tým pozastavovať a 

rozčuľovať sa, aj keď nám to pokazilo 
náladu pred nedeľňajším obedom. Freddie 

by povedal, že „show must go on“. Ideme 

teda ďalej, dohrať súťaž so cťou. 

 

ostatné výsledky 20. kola:  
Dobraklima.sk - Hurricanes 2:2 
FPV 23 - ŠK Karpatská 9:3 
Fresh and Funny - AC Bells 6:2 
FC Rusovce - AK 47 Chaos "B" 2:6 
FC Tifosi - Praetors mEleven "B" 2:5 
AK Vorvane - SFC Silver Ružinov 9:4 
FCK Minimax Bratislava "B" - Banana Boys 4:1 
Ovečky - AFC Horden 3:5 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 

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


priebeh zápasu 
 

1' 1:0 

7' 1:1 

 
 

 
 
 

 20. kolo 2021/22  
 

 

Apollo OZCH Slovnaft - SF Festglas 0:2 (nedohraný) 
 

dátum: 10.4.2022 

čas: 14:30 

miesto: ŠH FTVŠ 

góly: Ján N., Karol Sz. 

asistencie: Juraj A. 2 
  

 zostava  

Tomáš Sz. 

Pavel B. Peter B., Bonaventura L. 

Ján N., Karol Sz., Juraj A. 

(Milan K., Milan D.) 
 

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

Na derby s našimi známymi 

chlapmi hrajúcimi pod hlavičkou 

odborov Slovnaftu sme sa pripravili 
aspoň tým, že sme si doniesli 

staršiu sadu dresov, pri ktorej sme 

nemali problém hrávať bez 

rozlišovacích viest. Krásne, 

limetkovo-žlté podľa katalógu 

výrobcu. Náš prvý zápas neskončil 

slávne, prehrali sme, po červenej 
karte prišli o Boniho, súper tiež o 

hráč v závere a okrem toho ďalších 

päť žltých kariet bolo udelených. 

Bol to katastrofálny zápas z 

pohľadu cieľa, prísť, zahrať si. 

Hádky, nervozita a ešte sme aj 
prehrali o gól. 

Tentoraz sme si povedali a 

prízvukovali pred zápasom, aby sme sa nenechali vtiahnuť do nejakých diskusií s rozhodcami, 

či súperom. Nechceme také zápasy ako spomínaný v základnej časti. Preto som chceli hrať, aj 

sa nám to podarilo. Po dlhšom čase prišiel Cico na zápas, Tomáš mal svoj debut v L40, ale 

mnoho hráčov prísť nemohlo, či len sledovali dianie z lavičky. Citrón z tribúny, síce registrovaný 

hráč súpera, ale stále náš kapitán, kapitán SFF. 
 Hneď v prvej minúte zápasu sme mohli prehrávať, Tomáš dobre zareagoval. Úvod zápasu 

nám herne trochu ušiel, viac mal loptu na nohách súper. Ale prebudili sme sa. Naštartovala nás 

kacia, keď súper zahrával roh, Ďuro získal loptu, vysunul do brejku Jana, ale jeho zakončenie 

Horňo v bráne kryl. O minútu však už nie. V šiestej minúte zápasu sme sa ujali vedenia. Cico 

získal loptu pri akcii súpera, prihral Jurajovi, ten Janovi pred bránkovisko a tentokrát mu to tam 

už padlo. 
 Súper sa snažil, my sme to ustáli, hlavne vďaka Tomášovi, pochytal, videl strely, išlo mu 

to oveľa lepšie ako dopoludnia v prvej lige. Ako po zápase skonštatoval, bola to úplne iná 

rýchlosť ako FOFO WB a jeho mladší hráči ako my 40+. 

https://sport.video/futsal/liga-40-140000026/apollo-ozch-slovnaft-40-vs-sf-festglas-40-904055001


 V dvanástej minúte opäť 

pomalšia akcia ako tie proti FOFO 

WB doobeda. Tentokrát už do hry 
nastúpil aj Palo, keďže nás bolo na 

zápas málo. Riskoval trochu, ale 

ruku si obviazal dôkladne. Prihral 

zozadu Pecemu, ten Karolovi na 

stred, ktorý si s Jurajom vymenil 

loptu a v bránkovisku doklepával 
loptu do siete. 

 Prebiehala dvanásta minúta 

a potom sa už ani v podstate 

nehralo. Ukončil to faul na Cica a 

druhá žltá karta za tento zákrok 

hráčovi súpera. Prvú dostal za faul 
na Boniho pár minút pred tým. 

Začala hádka s ro zhodcami, 

nechcel odísť z ihriska a nakoniec 

rozhodca ukončil zápas. Predčasne. 

 Pomaly sme sa teda presunuli do šatne a nenamietali. Myslím, že niektorým, ktorí 

odohrali doobedňajší zápas, to padlo vhod. Už to vekom asi lepšie nebude. Škoda, do tej 

červenej karty bola atmosféra celkom v pohode. Keď si spomeniem na náš prvý zápas, tam to 
bolo horšie a to nie je nikoho cieľom. Prichádzame v nedeľu s tým, že si chceme zahrať, zabaviť 

sa spolu, posedieť po zápase. A nie takto. Zápas bude mať určite dohru na DK SF-BA, možno 

výsledok ostane v platnosti, aj strelci a asistujúci Juraj, počkáme si ... 
 

 
 
 

 
 
 

ostatné výsledky 20. kola:  
Rehab Klinik Baraberi - Hurricanes 4:4 
Futsal Club Matador - Salámi 11:4 
FOFO Admiral OLD - Semic OLD 0:4 
Juve - Budweiser - FC Garfield 3:5 
Botafogo - Wild Boys 6:1 
Relax - FK Jozef Tiso 
FC Semic - Namana 7:0 
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:   
 

• 14.4.2022 (štvrtok) od 19:30 do 20:30 tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom 

hrdle 

• 21.4.2022 (štvrtok) od 19:30 do 20:30 tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom 

hrdle 

• 22.4.2022 (piatok) o 21:40 výkop zápasu 1. bratislavskej ligy v ŠH Domu 

športu, súperom nám bude Praetors mEleven "B" 

• 24.4.2022 (nedeľa) o 8:00 výkop zápasu Ligy 40 v ŠH FTVŠ, súperom nám bude 
Futsal Club Matador 

• 28.4.2022 (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:                      1 126,49 €  

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: 14.4.2022 

http://sffestglas.sk/TB2022.pdf

