
priebeh zápasu 
 

3' 0:1 

6' 0:2 

7' 1:2 
12' 1:3 

12' 2:3 

15' 3:3 

18' 4:3 
26' 4:4 

27' 4:5 

27' 5:5 

37' 6:5 

38' 7:5 
40' 7:6 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

23. kolo 2021/22 
 

 

         AC Bells - SF Festglas 7:6 (4:3) 
 

dátum: 7.5.2022 

čas: 12:50  

miesto: ŠH FTVŠ 

góly: Adrián B. 2, Roman B. 2, Bonaventura L. Ján D. 

asistencie: Roman B. 3, Ján D. 2 

 
zostava 

Karol Sz. 

Roman B., Branislav P., Bonaventura L. 

Jozef K., Ján D., Adrián B., Šimon K. 

(Pavel B., Milan K., Peter B., Jakub K.) 

 

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

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/ac-bells-vs-sf-festglas-904057382


    Konečne sme sa dočkali omladenia 

zápasovej zostavy. Bolo nás 

jedenásť, do zápasu v dresoch 
nabehlo osem hráčov za stranu SFF. 

Najstarší traja ostali v civile na 

lavičke a nebolo to dobré. Nielen pre 

oči, ale aj pre zranenia. Najprv 

koleno prestalo poslúchať Pajda, 

potom sa zranil Dodo a nakoniec ešte 
aj Šimon v závere. Na druhej strane 

súper prišiel ako zvykneme my 

chodiť, s hráčmi skôr narodenými, s 

tromi mladšími. S tými staršími sme 

si v Lige 40 zmerali sily pred 

týždňom, kde pôsobia pod mužstvom 
s názvom Salámi, nie Bells. Ten sme 

tesne vyhrali a priznám sa, keď som 

videl ich zostavu, neveril som, že 

stratíme bod, nakoniec sme stratili všetky. 

   Úvod nám vyšiel veľmi dobre, v hlavne roli Aďo, hral výborne od začiatku, v druhom polčase 

ho už bolo vidieť o niečo menej, možno dochádzali sily, ale skôr to bude zlou komunikáciou na 

ihrisku a hernou pohodou spôsobenou priebehom zápaasu. V tretej minúte dostal prihrávku od 
Romana cez polovicu ihriska, pekne sa otočil okolo obrancu, počkal si na reakciu brankára a 

pekne ho prehodil technickou strelou. O tri minúty si to s Romanom zopakoval, Roman mu 

prihral z rohu a Aďo hneď z prvej opäť zakončil technicky, tentoraz k ľavej žrdi asi tri metre 

pred bránkoviskom. 

      Parádny úvod, na ktorom sme mohli stavať. Ale nestalo sa. Ani sme sa nestihli tešiť z 

dvojgólového náskoku, už Karol lovil loptu zo svojej siete. Stratili sme loptu pred súperovým 
bránkoviskom, Boniho nahrávka nenašla Doda a z následného protiútoku sme inkasovali. 

     V trinástej minúte sme sa opäť nadýchli lepšie, Boni vybojoval loptu pri súperovej 

rozohrávke, potiahol a napálil. Nekoncentrovanosť alebo podcenenie situácie vyústilo opäť 

stratu dvojgólového vedenia. Hneď po rozohrávke zo stredu ihriska. Roman v závere situácii 

spadol pred bránkoviskom, ale široko ďaleko nebol nikto kto by mu pomohol v tej chvíli. Tu sa 

to podľa mňa zlomilo, čo sa nášho sebavedomia týka. 

     Päť minút pred prestávkou súper 
vyrovnal, opäť sme stratili loptu, 

tentoraz Pajdo a po protiútoku dvoch na 

jedného bolo vyrovnané. Našu zúfalosť 

potrhol súper gólom o tri minúty neskôr. 

Tentoraz to začalo Romanovou 

prihrávkou, súper získal loptu, my sme 
sa zle rozostavili pri bránení a Šimon 

nechal veľa miesta na zakončenie 

súperovmu hráčovi dva metre pred 

bránkoviskom. Ten sa poďakoval 

peknou technickou strelou do horného 

rohu brány. Prvý polčas sme prehrali 
4:3. 

     V druhom to vyzeralo nádejne. 

Šance boli, tlačili sme sa dopredu s 

piatimi hráčmi, ale škrípalo to. Vo 

vzduchu visel gól do prázdnej brány po 

strate lopty. Mali sme aj šance, aj také, 

ktoré sa musia premieňať a nie triafať 
vedľa brány alebo brankára. Vyrovnania 

sme sa dočkali až v šiestej minúte a 

následne sme opäť viedli. Najprv Jano 



prihral z autu Romanovi, ten si to pripravil na strelu a zavesil ďalší pekný gól do horného rohu 

brány. Následne vybojoval loptu Jano, pekne potiahol a jeho strelu na vzdialenú žrď dokopol do 

súperovej brány Roman. 
     Ale opäť to nebolo na dlho. Opäť po rozohrávke zo stredu ihriska ! Dvakrát v zápase ? To 

hovorí za všetko čo sa koncentrovanosti týka. Súper rozohral a zrazu bolo vyrovnané. Na tabuli 

svietil stav 5:5. A my sme hrali akoby sme prehrávali o gól, s piatimi hráčmi, ale čo je 

dôležitejšie, nehrali sme dobre. Robili veľa chýb, nie práve ideálne prihrávky pri hre s 

brankárom v poli. Súper nás svojimi šancami prevalcoval. Jedna žrď, dvakrát netrafil z polovice 

ihriska prázdnu bránu. Nakoniec sa však dočkal. Za minútu streli dva góly. Neveril som vlastným 
očiam, dvakrát do prázdnej brány ! Urazili sme Niké svojim výkonom. 

     Tri minúty pred koncom zápasu Boniho vysokú loptu s piatimi našimi hráčmi na súperovej 

polovici získal súperov hráč, prihral spoluhráčovi a ten poslal loptu cez polovicu ihriska do našej 

brány. Už presne. Necelú minútu na to stratil loptu Šimon opäť pri hre s Karolom na súperovej 

polovici, opäť gól do prázdnej brány. V poslednej minúte ešte kozmeticky upravil výsledok Jano, 

keď na vzdialenej žrdi si počkal na Romanovu prihrávku a zasunul loptu do brány. 
     To bolo všetko z našej strany. Až na pár svetlých chvíľ v prvom polčase sme veľa neukázali. 

Že sa robia chyby, to je normálne, bez chýb by neboli góly. Ale toľko by sme robiť nemali, 

otvárať hru keď netreba, nechať stred poľa súperovi, to sa do psej matere nerobí. A kto tak robí 

dlhodobejšie, je na spodných priečkach tabuľky a nie tam, za čo sme bojovali skoro celú sezónu.

  

ostatné výsledky 23. kola:  
AK 47 Chaos "B" - FOFO Bratislava WB 1984 "B" 2:6 
Banana Boys - Praetors mEleven "B" 3:0 
Dobraklima.sk - Ovečky 5:3 
FC Rusovce - Fresh and Funny 4:7 
AFC Horden - SFC Silver Ružinov 2:2 
Hurricanes - AK Vorvane 1:5 
FCK Minimax Bratislava "B" - FC Tifosi 8:0 

 

  

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 

 

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


 
 

    23. kolo 2021/22 
 

Semic OLD - SF Festglas 7:3 (2:0) 
 

dátum: 8.5.2022 
čas: 12:20 

miesto: ŠH FTVŠ 

góly: Karol Sz. 2, Tomáš Sz. 

asistencie: Miloš C., Branislav P. 

 

 zostava  

Tomáš Sz. 
Bonaventura L., Peter B., Miloš C. 

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

(Milan D.) 

 

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

Keďže sa nám jar rozbehla, teploty 

stúpajú, je treba aj sledovať súpera z 

pohľadu farby dresov. Semic OLD, má ako 

jedno z mnohých družstiev dresy modré a 

ak sme sa nechceli naháňať opäť vestách, 

siahli sme po retro edícii, predošlej sade. 
Tri body nám to síce neprinieslo, ale aspoň 

v dresoch sme pôsobili športovejšie. 

Čo sa výkonu týka, tam sme trochu 

zaostali za súperom, herne, takticky, či 

disciplínou. Bol to predposledný zápas a 

tešíme sa na koniec sezóny, lebo s 

blížiacim sa jej koncom pribúdajú zranenia 
a tým pádom zostavu lepíme na poslednú 

chvíľu, kto ako-tak môže, hrá. 

Súper nám už hneď v úvode 

naznačil, že sa s nami nebude párať, hral 

to rozumne a mne sme mu pomáhali nepresnými prihrávkami zakladať protiútoky. Ale úvod 

sme ustáli, prvý gól sme inkasovali v deviatej minúte zápasu. Do prázdnej brány ... Tomáš si 
vybehol na náš roh, neprihral, ale strieľal cez dvoch hráčov, čo málokedy prejde a tak súper 

získal loptu a pohodlne otvoril gólový účet zápasu. 

O päť minút sme inkasovali druhý gól. Súperov aut v hĺbke jeho polovice, jedna 

narážačka a kde sa vzal, tu sa vzal, súperov hráč sám pred Tomášom a strelou medzi jeho nohy 

poslal loptu do našej siete. Dvojgólové manko ešte viac vábilo Tomáša hrať vyššie ako brankár 

zvykne, postaral sa aj o dve naše šance. Najprv prihral Karolovi, ten trafil len bočnú sieť. Neskôr 
podobne vysunul Pajda do pozície pred brankárom, ten zaváhal, nakoniec prihral Bonimu, ale 

ten už na loptu nedočiahol. Inak väčšiu čas do konca polčasu mal viac šancí súper, treba priznať. 

Dva góly nie je veľká strata, s tým sme išli do druhého polčasu, ale vpredu sme boli dosť 

jaloví. Chýbala agresivita, ťah na bránu. Postupne túto zobral na seba Karol, ktorý hral ešte cez 

bolesť svalu, ale prišiel a zabojoval. V tretej minúte druhého polčasu vykresal pre nás z 

priameho rohu iskierku nádeje. Zahrával ho asi meter pred bránkoviskom a špicom 

nekompromisne poslal loptu do pravého horného rohu brány. 
Zabudli sme ju udržiavať, až zhasla ako zápalka v silnom vetre. O necelé tri minúty v hre 

piatich v poli Tomáš zakončil svojmu náprotivku v bráne do rúk. Ten loptu vyhodil na našu 

bránu, Tomáš sa stihol cúvať tak rýchlo, že ešte loptu zachytil, hlavou ju však len tečoval do 

priebeh zápasu 
9' 1:0 

13' 2:0 

23' 2:1 

26' 3:1 
26' 3:2 

32' 4:2 

35' 5:2 

38' 6:2 
39' 6:3 

40' 7:3 

https://sport.video/futsal/liga-40-140000026/semic-old-40-vs-sf-festglas-40-904057580


svojej brány. A razom sme opäť prehrávali 

o dva góly. Ešte v tej minúte sa mu 

konečne podarilo prestreliť brániacich 
hráčov a poslať loptu do súperovej siete. 

Asistoval mu Cico prihrávkou. 

Ostávalo ešte dlhých 14 minút do 

konca zápasu. Dlhý čas na to, aby sme 

vyrovnali. Ale museli by sme hrať lepšie, 

aby sa nám to podarilo. Nehrali sme, hra s 
piatimi bola zle hraná, nehrali sme to 

dobre. Mohli sme opätovne inkasovať do 

prázdnej brány. Veľmi skoro a riskantne 

sme šli do zakončenia, zbytočne. Osem 

minút pred koncom sme spravili inú chybu. 

Súper rozohrával aut na svojej polovici a 
ostali vysoko Kongo s Karolom. Rýchla 

prihrávka na stred, kde nikto z nás nebol 

a ešte k tomu sme striedali v tej chvíli obrancu, hore šiel Boni a súperov hráč nádherne trafil k 

pravej žrdi. Tomáš na strelu ani nestihol reagovať. Razom to bolo opäť o dva góly. 

Za ďalšie dve minúty sme inkasovali dva rýchle góly a bolo po zápase. Identické chyby 

pri hre s piatimi hráčmi na súperovej polovici. Najprv hľadal Boni kolmicou v bránkovisku Pajda, 

lopta sa k nemu samozrejme nedostala a z protiútoku, ani nie prekvapivo, sa ocitla v našej 
prázdnej bráne. Podobne ako Kongo váhal s prihrávkou, ako posledný hráč, na polovici ihriska, 

až mu zobral loptu súper a opäť sám na prázdnu bránu. 

Dve minúty do konca zápasu a na lavičke sme začali hľadať biely uterák. Už sa nám ani 

na ihrisko veľmi nechcelo. Ani veľa radosti nepriniesol na naše tváre Karolov gól minútu pred 

koncom. Sa presadil pred obrancom a po Pajdovej prihrávke trafil do čierneho. Uvedomovali 

sme si všetci, ako sme zahrali. Ako úplní amatéri, štyri góly do prázdnej brány. A to ešte súper 
pridal jeden v samotnom závere keď si nabehol po narazení si lopty hráč na vzdialenú a my 

sme sa na neho pozerali ako na chránenú zver, ktorú nesmieš 

napadnúť. Ale to už bolo jedno, iné góly v zápase nás musia mrzieť. 

Okrem ťahúňa vpredu sa postupne vytratil akosi aj tímový duch. 

 

ostatné výsledky 23. kola:  
FOFO Admiral OLD - Futsal Club Matador 6:7 
Apollo OZCH Slovnaft - Salámi 7:4 
Rehab Klinik Baraberi - Botafogo 3:8 
Hurricanes - Namana 5:3 
FC Semic - Wild Boys 6:2 
SHBS - Noavista 2:4 
FK Jozef Tiso - FC Garfield 3:1 
Tonic - Juve - Budweiser 5:2 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

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

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


 

 
 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   
 

• 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: 12.5.2022 

http://sffestglas.sk/TB2022.pdf

