
priebeh zápasu 
 

7' 1:0 
23' 1:1 

25' 2:1 

28' 2:2 

30' 2:3 
33' 3:3 

35' 4:3 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

20. kolo 2021/22 
 

 

         SF Festglas - Praetors mEleven "B" 4:3 (1:0) 
 

dátum: 22.4.2022 

čas: 21:40  

miesto: ŠH Dom športu 

góly: Jozef K. 2, Adrián B., Roman B. 

asistencie: Karol Sz., Adrián B., Jozef K. 

žltá karta: Karol Sz. 
 

zostava 

Karol Sz. 

Roman B., Miloš C., Pavel B., Peter B. 

Jozef K., Adrián B., Branislav P., Milan K. 

(Jakub K.) 
 

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

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/sf-festglas-vs-praetors-meleven-b-904055832


 Za našu dlhoročnú históriu klubu sme 

dosiahli ďalší extrém. Už sa stalo, že sme 

hrali v nedeľu o ôsmej ráno po posune na 
letný čas, teda noc pred zápasom bola o 

hodinu kratšia. Ale začať zápas o 21:40, to 

je už pre staršie ročníky trochu silná káva. 

A to sa po našom zápase hral ešte jeden. 

 Ale nejako tú sezónu už dokopeme, 

nazbierali sme sa tak aj na piatkový zápas. 
Verím, že to do konca sezóny vydrží. A tak 

bolo zloženie nášho tímu opäť špecifické, s 

Kubovou podporou na tribúne. Zato prišiel 

po mesačnej zápasovej absencii Roman, 

ktorý bol plný energie a odohral to aj za 

dvoch mladších spoluhráčov. Bolo ho vidno 
na ihrisku celý zápas. 

 Do brány sa dostala naša hviezda Karol, 

aj keď nie brankárska, ale svoje miesto vo svätyni si zastal veľmi dobre. Nebezpečného súpera 

neraz sklamal a nepustil loptu za svoj chrbát. Súper bol, ako každý v tejto súťaži, hlavne 

mladšieho veku. Od toho sa odráža ja dravosť, rýchlosť. Ale ustáli sme to celkom dobre. 

 Gólový účet zápasu a aj svoj si v siedmej minúte otvoril Dodo, ktorý podobne ako Aďo utekali 

na zápas z finále hokejovej ligy, ale prišli. Karol vyhodil na polovicu ihriska loptu, Dodo ju 
spracoval, zbavil sa obrancu a sám šiel na brankára, ktorému nasadil „husle“. To bolo v podstate 

z našej stránky všetko na prvý polčas. Šetrili sme sa na druhý. 

 Naopak, súper nás tlačil, strieľal z rôznych pozícií. Našťastie sieť nerozvlnil. Stavali sme sa 

do striel, občas si hráči súpera nastrelili aj vlastného spoluhráča a keď ani to nie, bol tam Karol. 

Jeho ruky, či nohy pripomínali pohyb Dominika Hašeka v hokejovej bráne, aj úspešnosťou. 

Chytil asi dve tutovky, raz Kongo tečoval nebezpečnú strelu na žrď. Hrali sme prvý polčas z 
hĺbky poľa, nikam sa netlačili a išla nám karta. 

 Druhý polčas bol úplne odlišný. Určite aj tým, že sme krátko po jeho začiatku inkasovali 

vyrovnávajúci gól a museli sme sa opäť tlačiť dopredu. Vyrovnávajúcemu gólu predchádzal 

Romanov priamy kop na súperovu bránu. Loptu zachytil brankár. Následne po peknej akcii 

vyrovnal. Najprv dostal „husle“ Romna, pomedzi jeho nohy smerovala prihrávka do nášho 

bránkoviska a vbiehajúci hráč, kamarátsky sprevádzaný Aďom, vyrovnal. Tentoraz strelou aj 

pomedzi Karolove nohy. 
 O dve minúty sme sa opäť radovali. Roman vybojoval loptu, vysunul Aďa, ten prihral Dodovi 

a ten do opustenej brány trafil skoro z polovice ihriska. Súperov brankár začal dostávať 

ofenzívne chúťky. Rovnako ako my, hrali sme 

dopredu oveľa viac ako v prvom polčase. 

Tým pádom dostával viac priestoru na našej 

polovici súper. V ôsmej minúte druhého 
polčasu sa mu podarilo vyrovnať. Taký divný 

gól, zaspali sme vzadu. Súper si narazil cez 

Romana so spoluhráčom, Palo vybehol so 

svojim hráčom, druhého mohol dostúpiť 

Kongo, ale lopta sa dostala pred Karola a ten 

tiež vystúpil neskoro, asi situáciu podcenil a 
loptu útočník odpratal technicky k ľavej žrdi. 

Tak rozčúleného Romana som asi ešte 

nevidel. 

 Aby toho nebolo málo, o dve minúty sme 

prehrávali. Karol vyhodil loptu, tá sa odrazila 

od hráča súpera do prečíslenia a bolo zle. 

Prečíslenie, ďalšie „husle“, lopta pomedzi 
Romanove nohy a v bránkovisku súperov 

hráč číhajúci za Palom v sklze doklepol za 

Karolov chrbát. 



 Situácia sa vyvinula tak, že sme boli nútení hrať ešte ofenzívnejšie, s Karolom v poli a bolo 

otázkou času, kedy sa trafíme do čierneho. Sedem minút pred koncom zápasu sa trafil Aďo a 

vyrovnal na 3:3. Po rýchlej akcii, opäť hudobnej s „huslami“. Karol zachytil loptu, vyhodil 
Dodovi, ten pomedzi nohy brániaceho hráča našiel pred bránkoviskom Aďa a ten nezaváhal. 

 O minútu sa mohol Aďo s nami opäť tešiť, ale pri zakončení bol faulovaný na hranici 

bránkoviska. Tak si to počkalo na Romana, ktorý z priameho kopu prestrelil všetko, čo stálo 

lopte v ceste. Pomohol tomu aj pohyb brankára v múre. 

 Zbytok zápasu, teda posledných približne päť minút sme sa už vlastne iba bránili, teda bránili 

výsledok. Karol mal asi päť zákrokov, možno aj so šťastím, ktoré nám zachránili tri body. Súper 
mal nebezpečné strely, ale zvládli sme to. Na konci ešte mohol zvýšiť náš náskok Roman, keď 

po Dodovej prihrávke sám pred bránkoviskom, aj keď trochu z uhla, pálil do bočnej siete brány. 

Nevadí, tri vydreté body nám pribudli do tabuľky. 

 

ostatné výsledky 21. kola:  
AK 47 Chaos "B" - FCK Minimax Bratislava "B" 3:2 
AC Bells - FOFO Bratislava WB 1984 "B" 5:13 
Banana Boys - Fresh and Funny 2:6 
ŠK Karpatská - Ovečky 2:9 
AFC Horden - AK Vorvane 1:3 
Hurricanes - FPV 23 0:1 
FC Rusovce - FC Tifosi 3:2 

 

  

 

 

 

 
 

 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 

 21. kolo 2021/22
  

     SF Festglas - Futsal Club Matador 8:10 (1:4) 
 

dátum: 24.4.2022 
čas: 8:00 

miesto: ŠH FTVŠ 

góly: Karol Sz. 4, Branislav P. 2, Miloš C. 2 

asistencie: Milan K. 3, Pavel B. 2, Bonaventura L. 2, Miloš C. 

  

zostava  

Milan D. 
Pavel B. Bonaventura L., Branislav P., Miloš C., Peter B. 

Karol Sz., Milan K., Branislav T., Alexander P. 

 

Zostrih zaujímavých momentov zápasu na 

http://sport.video/futsal 
 

Niekto v nedeľu skoro ráno ešte relaxuje, či spí, nás opäť čakal 

skorý ranný zápas. Po piatkovom neskorom večernom sme sa mnohí 

opäť stretli v nádeji, že súper bude mať problém vyskladať zostavu. Nás bolo ako hadov, len 

kvantita nie je vždy kvalita. A keďže v sobotu bol druhý zápas finálovej série v hokeji, verný 

fanúšik hokejového Slovana a náš brankár v zápase príliš odpočinutý nebol, ale postupne sa v 

zápase začal preberať. 
 Horšie je, že nebol jediný kto si mal dať pred zápasom v šatni studenú sprchu, lebo sme 

na ihrisku akoby hibernovali. Je pekné, že poznáme súpera, väčšinu hráčov osobne, povieme 

si čo robia, kde by nám pomohlo ich nachytať na hruškách, ale samé sa to neudeje. 

 Prvú facku sme dostali hneď v druhej minúte zápasu. Gól špicom z hranice bránkoviska. 

Ťažko sa to chytá. Na ten sme ešte stihli reagovať, ale trvalo to dlhých osem minút. Medzitým 

sme mohli niekoľkokrát inkasovať, po našich nespočetných nedorozumeniach, či zlých 

prihrávkach. Súper našťastie triafal vedľa alebo Milan dobre zakročil. Mali sme aj my pár šancí, 
ale nie takých vyložených ako súper. 

 Ale naspäť k vyrovnaniu, postaral sa o neho Karol, po Kongovej prihrávke z rohu. Karol 

nebol nikým bránený, sám na hranici bránkoviska, len stačilo loptu presne umiestniť. Po 

vyrovnaní sme mali dve tutovky, 

konkrétne obe Cico. Najprv zakončoval 

sám pred brankárom, ten sa vrhol do 
strely a následne bol opäť vysunutý a z 

hranice bránkoviska napálil len 

spojnicu brány. Urazili sme asi 

šťastenu, vybrali daň pre súpera asi a 

potom sa to začalo celé rúcať. Roztočil 

to súper gólovo. Za minútu sme mali 
dve tutovky, ale do minúty od 

vyrovnania sme už prehrávali 1:2. 

Skutočne po neskutočnom góle. Lopta 

za našich brániacich hráčov, Alexa s 

Palom, súper si ju spracoval na hrudi a 

poslal ju do siete nohou, pomedzi 

Milanove nohy. Odporúčam si ho 
pozrieť na videu, kým je dostupné na 

vyššie uvedenom linku. 

priebeh zápasu 
2' 0:1 

10' 1:1 

11' 1:2 

17' 1:3 
19' 1:4 

21' 1:5 

22' 1:6 

25' 2:6 
28' 2:7 

28' 3:7 

29' 3:8 

31' 4:8 

33' 4:9 
35' 5:9 

37' 6:9 

38' 7:9 

39' 7:10 
39' 8:10 

https://sport.video/futsal/liga-40-140000026/sf-festglas-40-vs-futsal-club-matador-40-904055967
https://sport.video/futsal/liga-40-140000026/sf-festglas-40-vs-futsal-club-matador-40-904055967


 Chvíľu na to stratil loptu Kongo a išli dvaja hráči súpera na Milana, nedali, netrafili bránu. 

Súper mal viac šancí, v prvom polčase. Do tretej tutovky sa dostal Cico, vypichol rozohrávku, 

ale nájazd sám na brankára zakončil strelou tesne vedľa brány. 
 Tretí gól sme inkasovali z pokutového kopu. Strelu súpera Milan vyrazil, avšak zasiahla 

Tesovu ruku a bolo zle. Šanca využitá a mali sme čo doháňať. Doslova. Lebo o dve minúty sme 

prehrávali už 1:4. Cúvali sme pasívne pred súperom, nebehali sme, nenapádali a čo je horšie, 

inkasovali sme góly. Ten štvrtý po aute a pár prihrávkach zakončoval z uhla spred bránkoviska 

súperov kanonier, Milan neviem či videl loptu. 

 Polčas sme prehrali o tri góly, čo je fakt dosť. Prestávka ? Opäť farebná kolekcia 
príspevkov a pocitov z prvého polčasu a v podobnom duchu pokračoval aj druhý polčas. Zle. Po 

pár sekundách sme inkasovali piaty gól, to už bolo skoro pol deviatej, už sme nemuseli spať na 

tom ihrisku. Pajdo nepresnou prihrávkou Bonimu dozadu vysunul dvoch hráčov súpera, ktorí si 

vychutnali Milana v bráne. 

 Druhá minúta druhého polčasu 1:6 ! Strata lopty na súperovej polovici, nikým nepokrytý 

súperov útočník pred bránkoviskom. Dostal loptu, položil si Milana a Karol dobehol do brány už 
len ako posledná nádej, nevydalo ... Pohyb sme postupne zlepšili, z ťažkopádneho na lepší a 

dokonca sme dali gól. Cico získal aut, prihral Pajdovi, ktorý si potiahol a vystrelil na bránu. 

Brankár sa síce lopty dotkol,, ale gólu nezabránil. Znížili sme na nepríjemných 2:6. 

 Teso pre zranenie odstúpil z boja, nahradil ho Pece. Podobne nahradil v bráne Milana 

Boni, aj keď nie pre zranenie, ale kvôli priebehu hry. Začali sme sa pokúšať o nemožné a ako 

dobre vidíte konečný výsledok, nepomohlo. Do konca zápasu sa už len striedali strany, ktorá 

dá gól. Skoro na striedačku. Raz dal 
jeden tím, raz druhý. Teda až na záver, 

keď sme dali dva góly za sebou a 

ostávali dve minúty do konca zápasu. 

Prehrávali sme 7:9, nádej ešte žila. Ale 

zhasla po pár sekundách gólom na 7:10 

a ten posledný, čestný, na 8:10 sme 
dali my. 

 Bol to divoký zápas, ale iba na 

góly. Ani hokejisti by sa nehanbili za 18 

gólov v zápase. Aj keď je to rarita. 

Máme dva nové rekordy v jednom 

zápase. Najviac strelených a aj najviac 

inkasovaných gólov. Prepísali sme 
štatistiky našej krátkej histórie 

pôsobenia v Lige 40 a máme sa za čo 

hanbiť. Vedeli sme, vraveli si, že hráči 

súpera sa neradi vracajú dozadu, 

vyťažili sme z toho minimum. Aj to až v 

závere, keď už bolo o výsledku 
prakticky rozhodnuté. 

 
ostatné výsledky 21. 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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   
 

• 28.4.2022 (štvrtok) od 19:30 do 20:30 tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom 
hrdle 

• 29.4.2022 (piatok) o 20:00 výkop zápasu 1. bratislavskej ligy v ŠH Domu 

športu, súperom nám bude FC Tifosi 

• 1.5.2022 (nedeľa) o 13:50 výkop zápasu Ligy 40 v ŠH Domu športu, súperom 

nám budú Salámi 

• 5.5.2022 (štvrtok) od 19:30 do 20:30 tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom 
hrdle 

• 6.5.2022 (piatok) o 17:30 členská schôdza OZ SFF (miesto konania je v 

riešení) 
• 7.4.2022 (sobota) o 12:50 výkop zápasu 1. bratislavskej ligy v ŠH FTVŠ, 

súperom nám bude AC Bells 

• 8.5.2022 (nedeľa) o 12:20 výkop zápasu Ligy 40 v ŠH FTVŠ, súperom nám bude 

Semic OLD 

• 12.5.2022 (štvrtok) od 19:30 do 20:30 tréning v športovej hale 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:                      1 151,49 €  

STAV príručnej pokladne:        52,07 €    

 
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: 28.4.2022 

http://sffestglas.sk/TB2022.pdf

