
priebeh zápasu 
4' 0:1 
8' 0:2 

20' 0:3 

27' 0:4 

34' 0:5 
36' 0:6 

37' 1:6 

   

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

1. kolo 2022/23 
 

 

         AK Vorvane - SF Festglas 1:6 (0:3) 
 

dátum: 24.9.2022 

čas: 9:50   

miesto: ŠH Lekárska fakulta 

góly: Erik R. 2, Tomáš J. 2, Branislav P., Jakub K. 

asistencie: Marek R. 2, Jakub K., Erik R., Karol Sz. 

 
zostava 

Tomáš Sz. 

Marek R., Branislav P., Milan K., Karol Sz., 

Tomáš J., Erik R., Jakub K., Adrián B. 

(Peter B.) 

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

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/ak-vorvane-vs-sf-festglas-904062950


 Na novú sezónu sme čakali pridlho, až do posledného septembrového víkendu. Dlhá 

prestávka medzi sezónami. V lete sme 

halu vynechali, hrali sme vonku na 
umelej tráve. Je to úplne niečo iné, aj 

preto se radi, že sa sezóna začala a s ňou 

aj tréningy v interiéri. Pozitívom je, že 

sme konečne omladili, prišli traja noví 

hráči, žiaľ jeden z Tomášov sa pri veľkom 

futbale zranil, snáď sa čoskoro vráti do 
kolotoča futbalu a futsalu. 

 Na prvé kolo nás rozpis kola poslal na Staré grunty. Nie príliš obľúbená lokalita, čo sa 

zápasov týka, ale musíme sa prispôsobiť. 

Nie sú haly, zato máme mrakodrapy na 

Mlynských Nivách, nové nákupné centrá. 

Je to celé choré, ale tak sme to asi chceli. 
Ráno pred zápasom ešte menšia 

korektúra zostavy, prišiel posilniť Marek. 

Výrazne pomohol a rozhýbal našu hru z pozície obrancu a pri mnohých súbojoch vyzvŕta 

súperových hráčov.  
 Výborne do zápasu zapadli aj naše dve nové posily, Tomáš a Erik. Erik síc si s nami síce 

veľa nezahral v lete, ale do súťaže naskočil ako ostrieľaný harcovník. Hneď vo štvrtej minúte 

zápasu strelil svoj prvý gól v našom drese a zároveň ná prvý gól v sezóne. Veľký podiel má na 
góle Kubo, ktorého strelu Erik jemne tečoval v bránkovisku. 

 Do väčšej zápasovej pohody nás dostal Pajdo gólom do prázdnej brány. Rukopis tu 

zanechal Erik, ktorý vybojoval loptu, spolu s Pajdom napádali pri súperovej rozohrávke. Erik 

získal loptu a prihral Pajdovi do bránkoviska, ktorý sa už nemýlil. Siedma minúta, dvojgólový 

náskok, išlo to ak po masle. 

 Podporil nás aj výkon Tomáša v bráne. Áno, robili se aj my chyba, občas prihrali súperovi, 
či nikomu, ale Tomáš zachytal. Nakoniec ešte v prvom polčase padol gól, v jeho poslednej 

minúte. Marek pekne našiel mladšieho Tomáša, ten si zasekol a presne vystrelil k vzdialenejšej 

žrdi. Hneď to bolo veselšie aj na lavičke počas prestávky. Súperovi sa zranil jeden hráč a druhý 

polčas dohrával vlastne celý s jedným hráčom na striedanie, takže sme mali navrch minimálne 

čo sa hráčov na lavičke týka. Pomohlo to. 

 V druhom polčase sme mali skutočne viac z hry, gól sme pridali až v siedmej minúte po 

peknej akcii. Loptu nakopol na Karola z 
bránkoviska Tomáš (brankár aby bolo jasno) na 

Karola, ten sklepol hlavou Kubovi, ktorý si loptu 

spracoval a jeho výbušnou lavačkou z desiatich 

metrov nedal brankárovi šancu. Mali sme ďalšie 

šance, Pajdo neprekopol brankára ležiaceho na 

zemi, Marek z polovice ihriska nastrelil brvno. 
Šancí bolo dosť. Čakalo sa na benjamína Tomáša 

a jeho druhý gól, ktorý strelil 5 minút pred 

koncom zápasu. 

Dokonca si ho zapísal bez asistencie. Súper 

zahrával roh tak dobre pre nás, že loptu daroval 

Tomášovi, ktorý ju cez celé ihrisko poslal do 
opustenej brány. O minútu na to trafil do 

čierneho aj Erik, akoby sa v premiérovom zápase 

obaja predháňali. Ale v dobrom, na parádu pre 

celé mužstvo. Klobúk dole páni. Erikov druhý gól 

bol skutočnou lahôdkou. Marek mu adresoval 

prihrávku cez celé ihrisko, ktorá mala oči 

jastraba. Erik loptu pri žrdi spracoval na hrudi a 
následne technicky poslal povedľa brankára do 

opačného rohu brány. 



  Žiaľ, inkasovali sme nakoniec aj my. Malá strata koncentrácie, striedanie keď sme nemali 

loptu poplietlo asi niektorým hlavy a bol z toho gól do našej siete. Fakt škoda. Tomáš si mohol 

pripísať hneď v prvom kole čisté konto. Z ihriska išiel Kongo a za neho Kubo, ktorý už nestihol 
na situáciu reagovať. Prihrávka na útočníka súpera na hranici bránkoviska prišla skôr ako on 

stihol dostriedať. Toto omieľam donekonečna, ale už si zvykám, že je to ako to porekadlo s 

hádzaním hrachu o stenu. Vždy sa nájde neikto, kto si spraví po svojom. Nielen pri striedaní. 

 Vyhrali sme, dali šesť gólov, noví hráči sa zapísali v zápase výborne, aj do streleckej 

listiny po dva góly, len škoda toho inkasovaného gólu. Všetko klaplo ako malo. Dobre sa na to 

pozeralo, videli sme sa na ihrisku, pomohli jeden druhému. Tak to má byť.  
 

ostatné výsledky 1. kola:  
Engerau Boys BPN PFA 94 "C" - FOFO Bratislava WB 1984 "B" 1:10 
AFC Horden - AK 47 Chaos "B" 0:7 
Hurricanes - FCK Minimax Bratislava "B" 0:8 
Božkov - FC Rusovce 1:8 
FPV 23 - AC Bells 4:3 
FK Inter Bratislava "B" - Racing Club 5:1 
Ovečky - Banana Boys 3:5 
ŠK Račišdorf - Fresh and Funny 3:1 
FC Tifosi - Praetors mEleven "B" 7:2 

  

 

 

 
 

 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

 

 
 

    1. kolo 2022/23 

 
SF Festglas - Wild Boys 0:2 (0:1) 

 

dátum: 25.9.2022 

čas: 16:30 

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


miesto: ŠH Lekárska fakulta 

žlté karta: Jozef K. 

 zostava  
Mário P. 

Pavel B., Branislav P., Miloš C., Peter M. st. 

Jozef K., Juraj A., Branislav T., Alexander P., Karol Sz. 

(Milan D., Peter B., Milan K.) 

 

Posledná septembrová nedeľa 
patrila prvému kolu nového ročníka v 

Lige 40. Pred sezónou nastali isté 

zmeny v našom tíme. Tak ako starneme 

všetci, starne aj Dodo, ktorý v tomto 

ročníku dovŕši hranicu veku, ktorá je 

podmienkou účasti v tejto súťaži 
nadšencov. O dve dekády starší náš Pán 

kapitán prestúpil, prišiel pod krídla SFF 

aj v tejto lige seniorov. Pardon, chlapcov 

starších ako 40 rokov. Nehanbím sa 

povedať, že sme skvelý kolektív. 

Naopak, turbulencia v tejto vekovej 

kategórii spôsobená neprihlásením sa 
mužstva Botafogo do ďalšej sezóny 

mala negatívny dopad na naše mužstvo, 

ktoré opustil Fero a spolu so 

spoluhráčom z veľkého futbalu Mišom prestúpil zrovna do mužstva nášho nedeľného súpera. 

 Čo sa mi nepáčilo bol fakt, že dokonca proti nám nastúpil. Ako Boni písal dva týždne pred 

zápasom, je to chyba vedenia nášho tímu. Beriem vinu na seba, je mi to ľúto. Jedinú vec čo 
nemusíme ľutovať je, že sa netešil nejako okázalo zo streleného gólu, keďže žiadny nedal, ale 

dosť podkuroval našej obrane. 

 Prehrali sme, to je fakt, so cťou, aj keď s pocitom sklamania zo záveru zápasu, mali sme 

na viac. Chce to proste silnejšiu psychiku. Sebaovládania, hlavne kvôli mužstvu a pohode. 

Priznať treba, že súper bol v mnohých faktoroch lepším mužstvom. V čom sme vyčnievali my 

bol brankár. Mário, klobúk dole. Pochytal všeličo, držal nás nad vodou, vo vidine zisku aspoň 

bodu z tohto zápasu. Žiaľ, nestalo sa, môžeme si za to sami. Teda hlavne tí, čo boli na ihrisku, 
samozrejme vrátane realizačného tímu. Mali sme asi inak riešiť niektoré striedania. Ale už je 

po funuse, uvidíme ako ďalej. 

 Nemôžem napísať, že hra bola vyrovnaná, súper bol lepší, ale prvý gól dal až v 15tej 

minúte. Paradoxne po našej štandardnej 

situácii. Normálne mám slzy v očiach keď 

to píšem. Zahrávame priamy kop, loptu 
získa súper a z protiútoku inkasujeme 

prvý gól v sezóne. Otázka ? Ak áno, tak 

odpoveď je, že áno, dá sa to. To sme my, 

mužstvo, ktorého výhody sú nevýhodou. 

Mário v tomto prípade už nebol poslednou 

"štáciou", preletelo to cez jeho nohy až 
do siete. Spytovať si môžu svedomie ..... 

 Druhý polčas sme sa snažili o to viac 

o vyrovnanie ako plynula časomiera. 

Posledná desaťminútovka už bola 

vabankom. Vpredu sme neboli veľmi 

nebezpeční, vynikal hlavne Dodo, predsa 

je náš benjamín a má skvelý pohyb. 
Často bol však faulovaný, nie vždy však 

bol zákrok súpera ocenený rozhodcom v 

podobe písknutia do píšťalky. Nakoniec 



jeden taký zákrok už neuniesol a inkasoval za protesty žltú kartu. Buďme radi, že to neskončilo 

horšie. Ale táto situácia sa podpísala pod ďalšie dianie na ihrisku. 

 Stratili sme koncentráciu, nebolo to to pohodové popoludňajšie zahratie si futsalu a 
priateľská konfrontácia so súperom. Nie, nehrali sme tvrdo, agresívne, ale proste červík v hlave 

sa hýbal, narúšal našu koncentráciu, chýbal krôčik k vyrovnaniu. Aj šance boli, ale bolo nám to 

na p.... 

 V poslednej minúte Citrón poslal na päty prihrávku Pajdovi, loptu získal súper a 

prečíslenie troch na dvoch pretavil na druhý a posledný gól zápasu. Boli sme sklamaní, na 

koniec ešte nabehol na ihrisko Karol, ktorý nechcel hrať, keďže hral v sobotu za mladých a bolo 
nás veľa hráčov, mal šancu aj on za tú krátku chvíľu na ihrisku, ale neuspeli sme. Nielen gólovo, 

ale hlavne bodovo. Prvý zápas, prvá prehra, žiadny strelený gól. Škoda, osobne som mal pred 

zápasom väčšie oči, aj keď nie ako sova. 

 

ostatné výsledky 1. kola:  
Rehab Klinik Baraberi - Futsal Club Matador 6:1 
Juve - Budweiser - FOFO Admiral OLD 1:3 
Salámi - Noavista 7:2 
FC Semic - Relax 6:4 
Semic OLD - Namana 1:4 
SHBS - FK Jozef Tiso 2:7 
Tonic - Hurricanes 1:11 

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

 
 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   
 

• 29.9.2022 (štvrtok) od 19:30 do 20:30 tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom 

hrdle 

• 1.10.2022 (sobota) o 8:50 výkop zápasu druhého kola nového ročníka 1. 

bratislavskej ligy v ŠH Lekárskej fakulty, súperom nám bude mužstvo FC Tifosi 
• 2.10.2022 (nedeľa) o 11:30 výkop zápasu druhého kola nového ročníka Ligy 40 

v ŠH Lekárskej fakulty, súperom nám bude Futsal Club Matador 

• 6.10.2022 (štvrtok) od 19:30 do 20:30 tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom 

hrdle 

• 7.10.2022 (piatok) o 20:00 výkop zápasu tretieho kola 1. bratislavskej ligy v ŠH 

Domu športu, súperom nám bude B mužstvo Praetors mEleven 
• 9.10.2022 (nedeľa) o 17:50 výkop zápasu tretieho kola Ligy 40 v novej ŠH 

Domu športu, súperom nám bude Relax 

• 13.10.2022 (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 1.9.2022 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Účasť na zápasoch v ročníku 2021/22 
 

1. Bratislavská liga      

Liga 40 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



STAV na účte:                      1 857,64 €  

STAV príručnej pokladne:        62,07 €    

 
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: 29.9.2022 

http://sffestglas.sk/TB2022.pdf
http://sffestglas.sk/TB2022.pdf

