
priebeh zápasu 
 
12' 1:0 

14' 2:0 

14' 3:0 

20' 3:1 
23' 3:2 

36' 3:3 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

22. kolo 2021/22 
 

 

         FC Tifosi - SF Festglas 3:3 (3:1) 
 

dátum: 29.4.2022 

čas: 20:00  

miesto: ŠH Dom športu 

góly: Karol Sz., Ján D., Jozef K. 

asistencie: Jozef K., Miloš C. 

žltá karta: Bonaventura L. 
zostava 

Tomáš Sz. 

Miloš C., Pavel B., Peter B., Bonaventura L. 

Jozef K., Ján D., Juraj A., Karol Sz. 

(Milan K.) 

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

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/fc-tifosi-vs-sf-festglas-904056290


 Myslím, že v tejto lige naše mužstvo už 

túžobne očakáva záver sezóny. 

Komplikuje sa to, mladí nechodia, starší 
vykrývajú zápasy z týždňa na týždeň. 

Zápas od zápasu. Tento nebol výnimkou, 

druhý piatkový termín v rade, oveľa lepší 

čas ako pred týždňom, výkop už o 

20:00. 

 Súperom nám boli Tifosi, s ktorými sme 
prehrali v základnej časti 4:6. Koho to 

zaujíma, vie sa pár klikmi na našich 

stránkach dostať k detailom zápasu. V 

tom prvom chytal Karol, tentoraz už sa 

do brány postavil Tomáš. Obaja títo hráči 

boli hneď na začiatku zápasu v gólových 
šanciach. Najprv mohol Karol otvoriť 

skóre zápasu, keď loptu pred seba brankár len vyrazil, ale nepodarilo sa. Následne gólu v 

našej sieti zabránil pohotovým zákrokom Tomáš. Úvod zápasu bol otvorený ako máloktorý. 

Veľa šancí, na oboch stranách, akcie sa striedali raz na jednej, raz na druhej strane. 

 Treba uznať, že nebezpečnejší bol súper, my sme nechceli príliš tlačiť dopredu. Vedomí si 

svojich síl a hlavne veku. Aj vďaka pilieru v našej bráne a jeho skvelému postrehu sme 

prvých desať minút zápasu prežili bez inkasovaného gólu. V jedenástej minúte mohol udrieť 
blesk z jasného neba, keď Boni pekne posunul loptu Dodovi pred bránkovisko, ten však tesne 

minul súperovu bránu. 

 Z následnej situácie sme inkasovali my. Najprv súperov najmladší hráč knokautoval Pala v 

strede ihriska v súboji úderom lakťa do rebier a následne ponúkol gólovú prihrávku 

spoluhráčovi pred naše bránkovisko. O dve minúty neskôr ten istý hráč ponúkol z autu 

podobnú streleckú pozíciu ďalšiemu spoluhráčovi, prihrávka pred bránkovisko a bum, lopta je 
opäť v našej sieti. Ešte v tej istej minúte súper zvýšil na 3:0 a s nami to nevyzeralo dobre. 

Ďurova prihrávka na Jana, ktorého v súboji pretlačil súperov hráč a z protiútoku to súperovi 

padlo. 

 Po inkasovanom góle mohol Jano znížiť náskok súpera, pálil však len tesne nad súperovu 

bránu. V závere prvého polčasu mohol súper svoj náskok zvýšiť, dvakrát dvaja na jedného, 

Tomáš zachraňoval, skvelý výkon. Nedáš, dostaneš. Podarilo sa, do prestávky, v samotnom 

závere polčasu, sme strelili gól. Karol dal na Ďura, ten Dodovi do rohu a on „nabil“ Karolovi, 
ktorého technická strela k pravej žrdi oživila naše nádeje na lepší výsledok. 

 Cez prestávku sme sa trochu upokojili, 

vedeli čo nás čaká a skúsili sme. Hneď v 

úvode vychytal Ďura z uhla súperov 

brankár. Následne sa nám podarilo streliť 

kontaktný gól. Dodo sa pohral s loptou, 
našiel napravo Cica a ten poslal krížom 

loptu na Jana, ktorý trochu ekvilibristicky, 

ale strelil gól. Dočahoval loptu, ale natiahol 

sa, poslal ju k žrdi na našu radosť. 

    Ďalej sme sa snažili, ale nešlo to. Súper 

bol rýchlejší, hlavne ich najmladší hráč, 
ktorý na druhý pokus ďalším úderom do 

rebier úplne odstavil Pala v zápase. V 

polovici druhého polčasu bol faulovaný 

spomínaný hráč, avšak po ponechanej 

výhode šiel súperov hráč sám na Tomáša, 

ten nás opäť podržal. Udržiavali sme nádej, 

fúkali do pahreby nádejí. Aj keď sme občas 
riskovali, Tomáš párkrát vybehol a súper to 

skúšal cez celé ihrisko na prázdnu bránu. 

Našťastie neúspešne. 



 Posledných pár minút Tomáša v bráne vystriedal Karol, hrali sme vabank. Štyri minúty pred 

koncom sa nám podarilo vyrovnať. Po Boniho aute do bránkoviska zasiahol súperov obranca 

loptu rukou a z pokutového kopu sa Dodo nemýlil. Ľavý horný roh s istotou. 
 Na záver zápasu sa do brány vrátil Tomáš, minimálne dvakrát zachránil výsledok. Na druhej 

strane ale mohol Boni sám pred brankárom strhnúť vedenie na našu stranu, ale neuspel. A 

tak sa zápas skončil remízou. Z môjho subjektívneho hľadiska spravodlivou, neviem čo na to 

súper. Mali sme o dvoch hráčov na súpiske viac, ale na druhej strane náš vekový priemer bol 

43 rokov, súperov o 11 menej. Nie je 

to veľký rozdiel, ale u nás vypadol v 
priebehu zápasu z hry Palo, po ňom 

Ďuri a nakoniec v šatni Karol priznal, 

že dohrával cez bolesť. Natiahnutý 

sval. Traja naši hráči z L40 mimo tým 

pádom. O to ťažšie to vyzeralo na 

nedeľný zápas old boys.  
 

ostatné výsledky 22. kola:  
Ovečky - Hurricanes 1:2 
AK Vorvane - ŠK Karpatská 2:2 
Fresh and Funny - AK 47 Chaos "B" 2:2 
FCK Minimax Bratislava "B" - FC Rusovce 4:2 
Praetors mEleven "B" - AC Bells 7:2 
FOFO Bratislava WB 1984 "B" - Banana Boys 6:1 
FPV 23 - Dobraklima.sk 2:2 

 

  

 

 

 
 

 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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


 

 
 

    22. kolo 2021/22 
Salámi - SF Festglas 2:3 (0:2) 

 
dátum: 1.5.2022 

čas: 13:50 

miesto: ŠH Dom športu 

góly: Bonaventura L., Tibor L., Karol Sz. 

asistencie: Branislav T., Milan D., Bonaventura L. 

 
 zostava  

Tomáš Sz. 

Bonaventura L., Tibor L., Peter B. 

Ján N., Karol Sz., Branislav T., Milan D. 

(Milan K.) 

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

 

Po piatkovom zápase, v ktorom 

sme mnohí starší pomáhali mladým, aby 

sa zápas odohral, pribudli traja hráči na 

listinu zranených. Niektorí boli 

odcestovaní a tak nás veru veľa nebolo. 
Prišiel nakoniec Teso s boľavou pätou, aj 

Karol s natiahnutým svalom, nakoniec 

rozhodol zápas elegantnou strelou v 

samotnom zápase. A to môžeme byť radi 

že Janovej dcére posunuli tenisový zápas 

a mohol prísť na zápas. Rovnako aj 
brankár Milan nastúpil do zápasu, aj 

Tibor, pomôcť tímu. Tak to má byť. 

Obetovať sa pre tím, mať ochotu iné 

aktivity posunúť, ak sa to dá. 

 Súper bol na tom ešte horšie, s 

jedným hráčom na lavičke, nakoniec 
dohrával bez striedania. I napriek tomu 

nám pripravil v závere drámu, teda tú sme si začali pripravovať sami a súper využil ponúknuté. 

 Po dvoch šanciach súpera sme sa dočkali rýchleho gólu, v štvrtej minúte zápasu. Najprv 

nám adrenalín zdvihol Tomáš, keď kľučkoval medzi hráčmi súpera pred bránkoviskom, ale 

založil peknou prihrávkou na Boniho gólovú akciu. Boni prihral Tesovi, jeho prihrávku si zrazil 

obranca na tyč a odrazenú loptu Boni dorazil do súperovej brány. 

 V polovici polčasu sme mohli viesť, Milan a po Janovej prihrávke na zadnú tyčku netrafil 
z metra bránu. Asi preto, že to bola jeho slabšia noha, pravačkou by sa určite trafil. Bolo to 

otvorené, ale šancí, protiútokov sme mali viac my. Logicky, aj viac hráčov na striedačke. 

 V štrnástej minúte Milan prihrávku po spolupráci Tibora s Karolom pretavil na gólovú. 

Našiel na vzdialenej žrdi Tibora a ten na dvakrát, ale predsa dal gól. Potom mohol výsledok 

upraviť Jano, vlastným gólom, ale Tomáš pohotovo zareagoval na jeho nešťastne zblokovanú 

loptu. 
 Štyri minúty pred koncom Tibor potiahol, našiel Boniho, ale ten pred zasahujúcim 

brankárom napálil loptu tesne nad bránu. Mali sme viac z hry, viac šancí, ale súper bol stále 

nebezpečný, hlavne jeho dvaja najlepší kanonieri nám robili najväčšie problémy. 

 Druhý polčas mal byť už pohodovejší. Hneď v jeho úvode Jano po samostatnej akcii poslal 

brankára k zemi, ale z uhla nastrelil len bočnú sieť. Tretí gól by nás už snáď upokojil. Ale museli 

priebeh zápasu 
4' 0:1 

14' 0:2 

26' 1:2 
29' 2:2 

40' 2:3 

https://sport.video/futsal/liga-40-140000026/salami-40-vs-sf-festglas-40-904056497


sme naň čakať až do samotného konca 

zápasu. Medzitým sme mali gólových šancí 

toľko, že toľko nemám ani prstov na rukách. 
 Ale súper nespal, snažil sa trestať naše 

chyby. V štvrtej minúte aj potrestal, keď Tibor 

potiahol loptu, ale prihrávku vystihol súper a 

z následného protiútoku strelil kontaktný gól. 

Následne dlhá lopta skončila na našej žrdi, to 

ju Tomáš ešte hlavou posunul. Potom však 
vyhodil dlhú loptu na súperovu bránu, 

vybehol proti nej súperov brankár, potiahol, 

prihral útočníkovi a bolo vyrovnané. Teso 

neubránil, nevystihol pohyb a prišlo k tomu, 

čoho sme sa obávali. Vytrestali sme sa za 

nepremenené šance. 
 Vyrovnávajúci gól spôsobil nervozitu, 

poniektorí sme to nezvládli, kričalo sa viac 

ako sa malo, Citrón na tribúne tiež nechápal. Zvady, nedorozumenia v prečísleniach, ale 

upokojili sme sa, išli do toho opäť. Gól však nie a nie dať. Brankár chytal výborne, zmaril veľa 

našich šancí, zachytával finálne prihrávky, či naše zakončenia. Až keď sa už zdalo, že zápas 

skončí remízou, Karol trafil, excelentne. Boni ho našiel v rohu ihriska a z hranice bránkoviska 

technickou strelou do vzdialeného horného rohu brány. 
 Súťaž sa už len dohráva, jej formát je aký je a keďže sme úplne zbabrali (slušne 

povedané) záver základnej časti, už máme len teoretickú šancu na výhru v našej skupine, 

Skupine nádeje. Tak práve preto by sme sa mali pri hre baviť a nie sa rozčuľovať, čertiť sa, 

hádať sa. Áno, viem, emócie občas idú von, hráč vybuchne, ale nech neprestane nikto na ihrisku 

hrať a urážať sa. Nech je to v rámci slušnosti, zodpovednosti voči kolektívu a stále hráme fair-

play voči súperovi. 

 
ostatné výsledky 22. kola:  
Apollo OZCH Slovnaft - FOFO Admiral OLD 6:2 
Botafogo - Hurricanes 3:2 
Futsal Club Matador - Semic OLD 4:8 
Juve - Budweiser - SHBS 5:0 
Noavista - FK Jozef Tiso 2:2 
Relax - Tonic 2:3 
FC Semic - Rehab Klinik Baraberi 1:2 
Wild Boys - Namana 1:6 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

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

 
 

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


 
 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   
 

• 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 

• 14.4.2022 (sobota) o 14:10 výkop zápasu 1. bratislavskej ligy v ŠH FTVŠ, 

súperom nám bude Banana Boys 

• 15.5.2022 (nedeľa) o 9:50 výkop posledného sezónneho zápasu Ligy 40 v ŠH 
FTVŠ, súperom nám bude FOFO Admiral OLD 

• 19.5.2022 (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:                      1 169,49 €  

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 

 

 Príručná pokladňa 

 

Sálový futbal FestGlas 

  (http://www.sffestglas.sk)  

        IČO 30857546 

            č.ú.: 2628074362/1100 
 

 dátum tlače: 5.5.2022 

http://sffestglas.sk/TB2022.pdf

