
priebeh zápasu 
1' 0:1 
4' 1:1 

11' 2:1 

20' 3:1 

22' 4:1 
25' 5:1 

27' 5:2 

32' 6:2 

33' 7:2 

   

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

2. kolo 2022/23 
 

 

         SF Festglas - FC Tifosi 7:2 (3:1) 
 

dátum: 1.10.2022 

čas: 8:50   

miesto: ŠH Lekárska fakulta 

góly: Pavel B. 2, Tomáš J., Adrián B., Jakub K., Marek R., Šimon K. 

asistencie: Tomáš J., Jakub K., Karol Sz., Milan K., Adrián B., Marek R. 

 
zostava 

Karol Sz. 

Marek R., Milan K., Pavel B. 

Tomáš J., Jakub K., Adrián B., Šimon K. 

(Miloš C., Peter B.) 

 
 Termín zápasu nás nasmeroval v sobotu ráno opäť na Staré grunty. Šatne boli síce voľné, 

ale bez kľúčov, tak sme sa pratali, rovnako ako iné tímy, s taškami a ostatnými vecami do haly. 



Cico prišiel tiež na zápas mladých, ale 

povedal si, že traja nad 40 rokov na 

ihrisku stačia. Čakali sme už len na 
Mareka, ktorý tentoraz trochu meškal.  
 Ranná atmosféra v našom mužstve 

pôsobila trochu ospalo, čo sa odrazilo aj 

na začiatku zápasu. Kým vôbec Marek 

dorazil do haly, už sme prehrávali. Karol 

sa postavil do brány, jeho prvé 
vyhodenie lopty sa veľmi nepodarilo, 

súper ju získal ešte na našej polovici a 

po dvoch prihrávkach Karol lovil loptu z 

vlastnej siete. 

 Hneď v prvej minúte sme 

inkasovali a to nás trochu naštartovalo. 
Vo štvrtej minúte Tomáš vyrovnal. Po 

faule na Aďa z priameho kopu trafil 

pekne k pravej žrdi. Pomohol mu súperov dvojčlenný múr, ktorý sa otvoril ako dvere autobusu. 

Ja byť brankárom, tak svojich spoluhráčov „zožeriem“. 

 A potom to už išlo lepšie, predsa je cítiť keď má mužstvo na ihrisku rozdielového hráča 

ako je Marek. Základ bola spoľahlivá obrana a presné prihrávky dopredu. Pohyb, ukazovanie 

sa, bolo veľa pekných akcií z našej strany. V jedenástej minúte si takto vymenil loptu Tomáš s 
Aďom, ktorý bodlom zakončil, brankár nestihol reagovať. Dostali sme sa do vedenia a ešte 

väčšej pohody. 

 Tretí gól sme pridali až v samotnom závere prvého polčasu, keď Kubo našiel na ľavej strane 

v bránkovisku Pala, ktorý technicky prekonal súperovho brankára. V prestávke sme mali teda 

dvojgólový náskok, všetko bolo ešte otvorené. Na začiatku druhého sme však rozhodli o tom, 

kto sa bude radovať z plného bodového zisku. 
 V držaní lopty sme boli na tom lepšie, aj vďaka častej hre s Karolom v poli. Loptu sme si 

posúvali, našťastie aj keď sme ju 

stratili, súper netrafil prázdnu bránu. 

V druhej minúte Karol pekne prihral 

Palovi, ktorý pri žrdi pohodlne zvýšil 

naše vedenie. O tri minúty nato 

Kongo pekne našiel spätnou 
prihrávkou Kuba, ktorý svojou 

obávanou ľavačkou prestrelil čo mu 

stálo v ceste. Zvýšil na 5:1. 

 Súper rýchlo zareagoval, zase s 

podpisom zlého striedania. Keď 

nemáme loptu, aj striedanie 
útočníka nie je rozumné, hlavne keď 

sa strieda krížom cez celé ihrisko. 

Túto maličkosť by si mal každý 

vštepiť do hlavy. A stačí jeden hráč 

voľný, rýchly brejk a Karol po 

druhýkrát lovil loptu z našej siete. 
 Súper zacítil šancu, ale ustáli sme 

tlak. Osem minút pred koncom 

zápasu sme získali loptu pred našim 

bránkoviskom, nakoniec ju Kongo 

priťukol Marekovi, ktorý zakončil cez 

celé ihrisko do prázdnej brány 

súpera. To už súper skúšal s piatimi 
hráčmi v poli. V zápise má zapísanú 

asistenciu Aďo. Nevadí. Hlavne, že 

nám to tam padalo. O minútu nato si 



zapísal Marek aj asistenciu, keď prihral Šimonovi a ten strelil náš 

siedmy gól. V závere sa žiaľ zranil, ale gól už nepadol, ani do našej 

brány a tak sme si za víťazstvo pripísali na konto ďalšie tri body. 
 

ostatné výsledky 2. kola:  
AK 47 Chaos "B" - Hurricanes 5:2 
Fresh and Funny - AFC Horden 5:2 
FK Inter Bratislava "B" - Engerau Boys BPN PFA 94 "C" 5:1 
FOFO Bratislava WB 1984 "B" - ŠK Račišdorf 11:3 
FCK Minimax Bratislava "B" - Božkov 7:2 
Racing Club - Praetors mEleven "B" 0:1 
FC Rusovce - Ovečky 5:1 
Banana Boys - FPV 23 2:0 
AC Bells - AK Vorvane odl. 

  

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Viac informácií na https://www.futsalbratislava.sk/2022/1ba 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

              2. kolo 2022/23 
 

Futsal Club Matador - SF Festglas 9:4 (3:0) 
 

dátum: 2.10.2022 

čas: 11:30 

miesto: ŠH Lekárska fakulta 

góly: Miloš C. 3, Milan K. 
asistencie: Milan K., Juraj A. 

 

https://www.futsalbratislava.sk/2022/1ba


zostava  

Mário P. 

Pavel B., Branislav P., Miloš C., Peter M. st. 
Juraj A., Branislav T., Alexander P., Karol Sz., Milan K. 

(Milan D., Peter B.)  
 

 Vstup do sezóny v L40 nám nevyšiel veľmi dobre, prehrali sme s 

kvalitným súperom a rovnako ťažký súper nás čakal aj v druhom kole. 

Opäť s deviatimi hráčmi do poľa, aj keď sme začali prvý polčas točiť 
dve štvorky, nedarilo sa. 

 Na začiatku to vyzeralo nádejne, hneď v tretej minúte videl súperov 

hráč žltú kartu za faul na unikajúceho Pajda, z priameho kopu sme 

však nič nevyťažili. Súper hral s rozumom, nikam sa neponáhľal a 

podporovaný piatym hráčom v poli, bývalým reprezentačným 

brankárom, ktorý vie aj výborne zakončovať, sme mali problém. Boli 
sme väčšinu prvého polčasu zatlačený pred vlastným bránkoviskom a 

bránili. 

 Prvý gól padol až v dvanástej minúte. Prihrávku z rohu ihriska do 

bránkoviska 

prešla vedľa 

našich troch 

hráčov a už doklepnúť loptu do brány 
nebol problém ani pre horších hráčov 

ako stáli v nedeľu proti nám. O minútu 

sme prehrávali už o dva góly, zle sme 

to bránili, veľmi zle. Zakončoval 

brankár, Mário nemal šancu. Štyri 

minúty pred koncom prvého polčasu 
sme inkasovali tretí gól a už bolo zle. 

Súper si nás rozobral s piatimi hráčmi v 

poli. 

 Na lavičke padali slová, lietali 

myšlienky ako na to, ale na ihrisku to 

vyzeral úplne inak. Súper nezmenil štýl 

hry a my sme najprv dostali štvrtý gól 
v prvej minúte druhého polčasu, aby na 

hrozivých 0:5 upravil v piatej minúte 

opäť súperov brankár. Aj keď bol 

výsledok hrozivý, mali sme šance, 

väčšinou to boli strely na opustenú 

bránu, neujali sa však. 
 Prvý kto trafil súperovu svätyňu, 

opustenú pri hre brankára v poli, boli 

Cico. Šetril svoj pušný prach v sobotu, 

aby sa v nedeľu mohol prezentovať 

takýmito gólmi. Minútu po našom 

piatom inkasovanom góle, aby o ďalšie 
tri minúty po Kongovej prihrávke trafil 

do čierneho po druhýkrát. 

 Sedem minút pred koncom dal gól 

aj Kongo, po Jurajovej asistencii. 

Vykresal iskierku nádeje na zvrat a 

znížil na 3:5 z nášho pohľadu. Ale tá 

zhasla ako zápalka vo vedre vody. 
Skôr to vyzeralo akoby sme nasrali o 

dve hlavy väčšieho a statnejšieho 

súpera v ringu. Za štyri minúty nás 

 

priebeh zápasu 
12' 1:0 

13' 2:0 

16' 3:0 

21' 4:0 

25' 5:0 
26' 5:1 

29' 5:2 

33' 5:3 

34' 6:3 
37' 7:3 

38' 8:3 

39' 8:4 

40' 9:4 



súper dostal do reality a poslal do bufetu na párky. Bufet bol však zatvorený a tak zvyšné dve 

minúty sme si museli ešte odtrpieť. 

 V predposlednej minúte nás ešte potešil svojim tretím gólom v zápase Cico a upravil na 4:8. 
To však nebolo všetko. Súper nás ešte dorazil jedným gólom a tak sme prehrali jasným, 

päťgólovým rozdielom. Za stavu 0:5 to síce bolo na uterák, ale súper trochu povolil, čo sme 

využili, ale následne ukázal kto je pánom na ihrisku. Nám to v mnohých situáciách škrípalo a 

hlavne, takticky sme zápas nezvládli. Niekedy by to chcelo väčšiu bojovnosť, zrýchlenie, aj 

smerom na striedačku a nevybíjať si zbytočne sily v každom striedaní. 

 
ostatné výsledky 2. kola:  
pollo OZCH Slovnaft - Noavista 2:1 
FOFO Admiral OLD - SHBS 2:0 
Hurricanes - FC Semic 0:2 
Namana - Tonic 9:0 
Relax - Rehab Klinik Baraberi 2:6 
FK Jozef Tiso - Salámi 6:1 
Wild Boys - Juve – Budweiser odl. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Viac informácií na https://www.futsalbratislava.sk/2022/liga-40 
 

 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   
 

• 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 

• 16.10.2022 (nedeľa) o 12:20 výkop zápasu štvrtého 

kola 1. bratislavskej ligy v ŠH Lekárskej fakulty, súperom 

nám bude Racing Club 
• 20.10.2022 (štvrtok) od 19:30 do 20:30 tréning v 

športovej hale učilišťa vo Vlčom hrdle 

 

 

 

 

https://www.futsalbratislava.sk/2022/liga-40


Účasť na tréningoch od 1.9.2022 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Účasť na zápasoch v ročníku 2021/22 
 

1. bratislavská liga     Liga 40 

2.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



STAV na účte:                      1 976,64 €  

STAV príručnej pokladne:      135,07 €    

 
z 2% sme v roku 2022 získali 3.119 € 

 

 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: 6.10.2022 

http://sffestglas.sk/TB2022.pdf

