
priebeh zápasu 
18' 0:1 

18' 1:1 

27' 2:1 

31' 3:1 

33' 3:2 

   

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
5. kolo 2022/23 

 

  

     SF Festglas - AC Bells 3:2 (1:1) 
 

dátum: 22.10.2022 

čas: 16:00   

miesto: ŠH Lekárska fakulta 

góly: Erik R. 2, Branislav P. 

asistencie: Tomáš J., Pavel B., Milan K. 

žltá karta: Erik R. 
 

 

zostava 

Peter M. st. 

Branislav P., Miloš C., Pavel B. 

Milan K., Tomáš J., Erik R. 

  (Jakub K., Adrián B.) 



 V sobotné popoludni sme sa stretli opäť 

v hale, v ktorej svoje športové aktivity robia 

naši budúci lekári. Predzápasovú prípravu 
sme si spestrili pozorovaním zápasu 

dorastenkýň v hádzanej. Tušili sme, že 

palubovka sa bude po čerstvo dohratých 

zápasov hádzanej lepiť viac ako obvykle. A 

tak to aj prvú polovicu prvého polčasu 

vyzeralo. 
 Súper, ktorému chýbali najväčšie 

hviezdy stál ako prilepený na svojej polovici 

od úvodného výkopu. Čakal na naše chyby a 

vyrážal do nebezpečných protiútokov. Na 

tento zápas sa do pola z dôvodu početných 

zranení mladších spoluhráčov dostali iba dve 
pušky narodené po roku 1982. Týmto 

ďakujeme za pomoc našim ostrielaným harcovníkom, že nás v tom nenechali vykúpať. 

 Ale vráťme sa späť k zápasu. Držanie lopty v prvom polčase by sme kludne mohli vyjadriť 

pomerom 90:10 v náš prospech. Skúšali sme to prihrávkami, nábehmi, individuálne alebo v 

hre s 5timi hráčmi v poli. Nedarilo sa nám skórovať a tak v 18tej minúte prišiel prvý gol na 

strane súpera. Súper čakal na našu chybu až sa dočkal. Pri hre s brankárom v poli Citrón chcel 

nájsť krížnou prihrávkou Cica. Bohužiaľ bola to veľmi nedôrazná a riskantná prihrávka, ktorú 
súper vystihol a do prázdnej bránky otvoril skóre. 

 Jedných dychom však treba povedať, že naša reakcia bola perfektná. Namiesto sklonených 

hláv sme sa nabudili a o necelú minútu nám vyšla pekná akcia. Tomáš obišiel jedného hráča, 

našiel pred bránkov Erika a ten popod padajúceho brankára vyrovnal. Polčas teda 1:1. Druhý 

polčas bol ako cez kopirák. Súper bránil na svojej polovičke a my sme hľadali recept na gól. V 

27. minúte sme sa dočkali. Pajdo zahral roh na krátko s Palom. Pali mu vrátil Pajdo obišiel hráča 
a z bránkovej čiary prekonal brankára. Veľmi zaujímavý gól ale dôležitý. 

 O 4 minúty sme sa tešili opäť. Rýchla akcia od našej brány Kongo krížnou prihrávkou 

našiel pred bránou Erika a ten jemným tečom zvýšil na 3:1. O dve minúty bolo 3:2. Nepozornosť 

v obrane, Pajdo si hodil loptu ďaleko, 

súperov hráč mu ju zobral a sám po krídle 

nedal Citrónovi šancu. 

 Následne minúty sa niesli v duchu 
šancí na oboch stranách. My sme nastrelili 

brvno a tyčku. V bráne nás 2-3 krát skvelo 

podržal Citrón. Na to, že to nie je brankár, 

výborný výkon. Necelé dve minúty pred 

koncom sa vo vyloženej šanci ocitol Tomáš 

ale zakončenie nebolo ideálne a lopta išla 
mimo bránu. 

 Posledná minúta bola náročná. Bránili 

sme, súper hral bez brankára. Ubránili sme 

výsledok, 3 body sú doma a stále sme bez 

prehry! Verím, že do ďalších kôl sa zotaví čo 

najviac mladších hráčov a budeme si ďalej 
užívať sálovku. 

 

 

ostatné výsledky 5. kola:  
Božkov - FOFO Bratislava WB 1984 "B" 4:17 
Ovečky - Fresh and Funny 3:4 
FC Tifosi - FC Rusovce 1:1 
FPV 23 - AK 47 Chaos "B" 1:3 
ŠK Račišdorf - Racing Club 10:1 



priebeh zápasu 
6' 1:0 
11' 2:0 

14' 3:0 

22' 4:0 

33' 4:1 
37' 5:1 

AFC Horden - Engerau Boys BPN PFA 94 "C" 0:8 
AK Vorvane - FCK Minimax Bratislava "B" 0:3 
Hurricanes - FK Inter Bratislava "B" 1:2 
Praetors mEleven "B" - Banana Boys 0:0 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Viac 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

4. kolo 2022/23 
 
  

     Hurricanes - SF Festglas 5:1 (3:0) 
 

dátum: 23.10.2022 

čas: 9:30   

miesto: ŠH Dom športu 
gól: Branislav P. 

asistencia: Pavel B. 

 

zostava 

Mário P. 

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

Juraj A., Branislav P., Karol Sz., Ján N. 
(Alexander P., Peter B., Milan K., Jozef K. ) 

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


Vo štvrtom kole súťaže nás čakal 
odveký súper, s ktorým sme sa začali 
súťažne stretávať pred vyše dvadsiatimi 
rokmi. Občas sa naše cesty minuli, ale keď 
sme sa stretli, bolo to vyrovnané a niekedy 
sa aj iskrilo. Či na Prokofievovej, či v iných 
halách. Dobre vie o tom vedúci Peťo s 
bratmi, Kuko a ďalší. Ale už sme zostarli, 
pribrali, už si vážime každý jeden zápas bez 
zranenia. V Lige 40 sme v našom 
premiérovom ročníku spolu nehrali, Covid 
nám to nedovolil, pred rokom sme tesne 
vyhrali 3:2. Vedeli sme do čoho ideme, ale 
ťahali sme za kratší koniec. Žiaľ. A to sme 
prišli tri štvorky, jedna ostala v civile, ako 
realizačný tím. Zatiaľ nemáme systém ako 
toto riešiť, ešteže je toľko koloniek členov 
realizačného tímu. 
 Nám to v nedeľu absolútne nevyšlo. Súper mal lepšie nastavenú hlavu, šiel si za víťazstvom 
zodpovednou hrou, dôrazným atakovaním pri každom súboji. Mnohých to bolelo, ale neplačeme. 
Prvý úder sme inkasovali v šiestej minúte. Ukážkovo po našom aute na súperovej polovici. 
Ukážkovo, lebo sa ukázalo ako sme nechali mnohokrát Mária v situáciách, za ktoré by sme si 
zaslúžili na holú prdel. Po Boniho aute prihral Karol na Ďura, ten stratil stabilitu a aj loptu a po 
kolmej prihrávke ostali dvaja hráči súpera pred Máriom !!! 0:1 .... 
 Potom mal tutovku Pajdo po Janovej prihrávke, ale už na začiatku zápasu bolo vidno, že 
chýba tomu niečo. Chvíľu nato po peknej akcii Karola mohlo prísť k vyrovnaniu, ale strieľaný 
center sa neujal. PO našej snahe sme dostali už úder do brucha, keď sa naše sebavedomie 
podlomilo a predklonilo na ďalšie údery. Aut súpera, totálne odflákaný (ne)pohyb s hráčmi súpera, 
nabehnutie do bránkoviska a drb, 0:2. V jedenástej minúte. 
 V štrnástej sme v predklone dostali úder z ľavej strany na tvár. Roh súpera, vytlačili sme 
hru skoro na polovicu, ale vrátilo sa to ako bumerang. Strela na Mária, loptu vyrazil na stranu k 
ľavej žrdi, ale loptu vrátil z čiary súperov útočník pred bránu a inkasovaný gól hlavou bol dosť 
zahanbujúci pre nás. 
 Mali sme pár šancí, chceli sme sa vzpriamiť, Mário pochytal ďalšie šance, ale nádej nám 
dala len prestávka. Ale trojgólové manko bolo príliš veľkým sústom. Ako bojovník v ringu po pár 
dobre mierených úderoch sme dúfali v zázrak, keď je prestávka medzi kolami. Narýchlo vám lekár 
prelepí natrhnuté obočie, aby ste nekrvácali, ale o dve minúty v ďalšom kole (druhom polčase) 
dostanete úder z druhej strany a krvácate ďalej a ešte viac (0:4). Súper zahrával aut pri vlastnej 
striedačke a bráne, Ďuro s Karolom zaváhali a z rýchleho prečíslenia 3 na 2 to bolo na uterák do 
ringu. 

Skoro celý druhý polčas pred nami, skúšali sme to s Karolom ako lietačkou, striedali Mária 
a Karola vzadu, ale nebolo to ono. Súper 
nám nedal veľa priestoru, nešlo to. 
Kozmeticky sme výsledok upravili sedem 
minút pred koncom. Palo zahral aut a Pajdo 
na zemi zakončil k žrdi, aj keď mohol pískať 
súper Pajdovu ruku na zemi, gól bol uznaný. 
Ale platné nám to bolo ako nevidiacemu 
televízor. 
 Súper vyhral nielen na góly, ale aj na body 
za krásu, či efektivitu. Ukážkou bola situácia 
tri minúty pred koncom. Karol z brány 
vyhodil loptu dopredu, tá skončila v aute. 
Jano zahral aut, loptu získal súper a poslal ju 
do našej prázdnej brány. To je ako keď už v 
ringu z poslednej sily chcete súperovi zasadiť 
pravý hák, miniete jeho tvár zapotácate sa a 
padnete na zem. Zúfalstvo. 
 Nebolo to dobré v nedeľu z našej strany, 
nechcem použiť žiadny extrémny termín. 



Polovica hráčov, ktorí hrali, hrala deň predtým podvečer v prvej lige za mladších kolegov zápas. 
Bolo vidno, že majú ťažšie nohy ako súper, či naši chalani, ktorý v sobotu popoludní nehrali. Nie 
sme všetci úplne fit, ale čo chceme v tomto veku ? Keď prídem, tak idem za výhrou. V šatni ešte 
aj Boni ponúkal 50 eurovú bankovku do banku na prepitie, ak vyhráme. Málo, škoda. Nedarí sa .... 

 

ostatné výsledky 4. kola:  
Relax - Juve - Budweiser 7:2 
Apollo OZCH Slovnaft - FK Jozef Tiso 5:1 
Futsal Club Matador - SHBS 4:2 
FOFO Admiral OLD - Noavista 6:4 
Namana - Rehab Klinik Baraberi 2:2 
Semic OLD - Tonic 12:2 
Wild Boys - Salámi 6:4 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   
 

• 27.10.2022 (štvrtok) od 19:30 do 20:30 tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom 

hrdle 
• 3.11.2022 (štvrtok) od 19:30 do 20:30 tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom 

hrdle 

• 4.11.2022 (piatok) o 20:40 výkop zápasu šiesteho kola 1. bratislavskej ligy v ŠH 

Domu športu - nová, súperom nám bude mužstvo Banana Boys 

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


• 6.11.2022 (nedeľa) o 14:00 výkop zápasu piateho kola Ligy 40 v ŠH Lekárskej 

fakulty, súperom nám bude Namana 

• 10.11.2022 (štvrtok) od 19:30 do 20:30 tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom 
hrdle 

• 11.11.2022 (piatok) popoludní odchod na sústredenie, na chatu do Podhájskej 

• 17.11.2022 (štvrtok) od 19:30 do 20:30 tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom 

hrdle 

 

 
 

Účasť na tréningoch od 1.9.2022 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Účasť na zápasoch v ročníku 2021/22 

 
1. bratislavská liga     Liga 40 

 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



STAV na účte:                      2 231,03 €  

STAV príručnej pokladne:      135,07 €    

 

z 2% sme v roku 2022 získali 3.318, 59 € 

 

 pohyby na účte za posledné obdobie: 

  

výpis z účtu za celý kalendárny rok 2022 

 

 Príručná pokladňa s prehľadom platieb členských poplatkov 

 

Sálový futbal FestGlas 

  (http://www.sffestglas.sk)  

        IČO 30857546 

            č.ú.: 2628074362/1100 
 

 dátum tlače: 27.10.2022 

http://sffestglas.sk/TB2022.pdf

