
priebeh zápasu 
13' 0:1 

13' 1:1 
16' 1:2 

35' 2:2 

36' 2:3 

   

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
12. kolo 2022/23 

 

  

FK Inter Bratislavia "B" - SF Festglas 2:3 (1:2) 
 

dátum: 13.1.2023 

čas: 20:00   

miesto: ŠH Dom športu 

góly: Adrián B., Erik R., Tomáš J. 

asistencie: Dominik B., Tomáš Sz., Erik R. 

 
zostava 

Tomáš Sz. 

Adrián B., Erik R., Tomáš S. 

Tomáš J., Ján D., Vladimír P., Dominik B. 

(Jakub K., Peter B., Karol Sz., Pavel B., Branislav P.) 

 

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

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/fk-inter-bratislavia-b-vs-sf-festglas-904077283


  

 Po malej sviatočnej prestávke 

sme sa stretli opäť v piatok večer 
na prvom zápase. Našim súperom 

bol Inter, ktorého poznáme z našich 

štvrtkových tréningov keďže 

začínajú trénovať po nás. My sme 

nastúpili s kompletne mladým 

mužstvom. Jediný hráč nad 40 
rokov bol Tomáš v bráne. Tomáš 

podal opäť raz vynikajúci výkon a 

veľa krát nás podržal. Potvrdil, že 

stále zvláda chytať aj v tejto 

rýchlejšej súťaži ako je Liga 40. 

 Súper tak isto prišiel s 
mladými, rýchlymi a behavými 

chlapcami. Zápas začal opatrne. 

Ani jeden tím nezačal bezhlavo 

útočiť a sústredil sa skôr na obranu. 

Šance sme mali aj my aj súper. Prvý gól prišiel v 13. minúte. Aďo odobral loptu súperovi, 

Dominik si ju pokryl telom vrátil Aďovi a ten prekonal súperovho brankára. 

 Bohužiaľ pre nás súper vyrovnal ihneď po rozohrávke. Po aute sa lopta dostala k ich 
najlepšiemu hráčovi, ten si to hodil okolo Erika, ktorý sa ho ešte snažil faulovať, a vymietol ľavý 

horný roh našej bránky. Treba povedať, že najmä individuálna kvalita dvoch súperových hráčov 

nám robila celý zápas problém. 

 Prišla však 16. minúta a môžeme to nazvať kurióznou situáciou. Erik nakopol dlhú loptu 

dopredu na Sykyho, ten ju síce netrafil no pohybom evidentne zmiatol súperovho brankára, 

ktorému lopta prešla pod nohu, okolo nohy a ktovie ako ešte až do brány. Šťastný gól, ale aj 
to je gól. 

 Prvý polčas skončil 2:1 pre nás ale to aj najmä vďaka výbornej robote Tomáša v bráne. 

Druhý polčas sme hrali opatrne, báli sme sa niečo vymyslieť, ísť do riskantnejších prihrávok a 

ako keby sme bránili výsledok 2:1. Tomáš nás opäť párkrát podržal. My sme si vypracovali 2-3 

gólové šance, ktoré zahodili Erik, Janči a Tomáš J. 

 Potom prišla 35. minúta, chyba v rozohrávke od Aďa, jeho prihrávku cez stred vystihol 

súper a sólom od polky ihriska zakončeným presnou 
strelou k dolnej tyči. Tentokrát však naša reakcia 

bola veľmi rýchla a už o minútu sme opäť viedli. 

Kombinácia Erika s Tomášom J s presnou 

Tomášovou strelou pomedzi brankárove nohy 

znamenala naše vedenie. 

 Takýmto výsledkom sa aj zápas skončil. 3 body 
sú doma a to sa ráta. Zvykáme si na seba, 

zohrávame sa, skúšame. Veríme, že ďalší zápas to 

bude zase lepší výkon a ukážeme, že vieme hrať 

ešte lepšie. 

 

 
ostatné výsledky 12. kola:  
AFC Horden - AK Vorvane 4:3 
Hurricanes - FPV 23 3:3 
Božkov - Ovečky 5:0 
FOFO Bratislava WB 1984 "B" - AC Bells 5:4 
Fresh and Funny - Banana Boys 2:1 
ŠK Račišdorf - FC Tifosi 11:1 
Racing Club - FCK Minimax Bratislava "B" 0:10 
AK 47 Chaos "B" - FC Rusovce 5:1 
Engerau Boys BPN PFA 94 "C" - Praetors mEleven "B" 7:3 



priebeh zápasu 
11' 1:0 

22' 1:1 
31' 2:1 
37' 3:1 

  

 

 
 

 

 
 

 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

10. kolo 2022/23 
 

  

Rehab Klinik Baraberi - SF Festglas 3:1 (1:0) 
 

dátum: 15.1.2023 

čas: 18:40   

miesto: ŠH FTVŠ 

gól: Jozef K. 

asistencia: Pavel B. 
žltá karta: Miloš C. 

 

zostava 

Mário P. 

Branislav P., Miloš C., Pavel B. 

Juraj A., Jozef K., Alexander P. Peter B. 

(Peter M.) 
 

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

https://www.futsalbratislava.sk/2022/1ba
https://sport.video/futsal/liga-40-140000026/rehab-klinik-baraberi-40-vs-sf-festglas-40-904077919


 Vianoce a ďalšie dni voľna zanechali 

na mnohých z nás kilá navyše, ale po 

viac ako mesiaci sa konečne súťaž 
rozbehla. Nerozbehli sme ju práve 

najlepšie, podľa rozlosovania súťaže nás 

čakal jeden z favoritov na medailové 

stupienky, Mlynkyho partia Baraberov. A 

dala nám zabrať. 

 Viem si predstaviť aj silnejšiu 
zostavu z našej strany, ale zaplátali sme 

to celkom dobre, vzadu istota, vpredu sa 

ukazovali predovšetkým rýchly Ďuri a 

náš benjamím Dodo. Na súpera to však 

nestačilo.  
 Prvých desať minút bolo pre nás 
skúškou trpezlivosti a kontroly hry. 

Súper sa tiež príliš nehrnul do útoku, 

umne si hrali svoje signály po postupnej rozohrávke. Mário sa neraz musel vyznamenať, aby 

sme neinkasovali. Trochu to škrípalo pri preberaní si hráčov, ale s tým sme už pred zápasom 

rátali. 

 Až prišla nešťastná jedenásta minúta. Mali sme šancu a z protiútoku inkasovali prvý gól. 

Najprv sa do strely postavil Palo, od jeho hrude sa lopta odrazila smerom do našej brány, do 
protipohybu Mária. Ešte sa stihol vrátiť Dodo a chcel loptu z bránkovej čiary odkopnúť, nevyšlo 

to. 

 Vedeli sme o sile súpera, neotvárali sme to. Šancí sme si veľa nevypracovali, ale vyrovnať 

sme mohli už v prvom polčase. Čo sa nepodarilo v prvom, podarilo sa v druhom. Súper stratil 

loptu pred našim bránkoviskom, Palo ju nakopol na nabiehajúceho Doda, ktorý sa rozbehol a 

tiesnený vracajúcim sa obrancom umiestnil povedľa vybiehajúceho brankára do siete. Hneď to 
bolo veselšie. 

 Hrali sme hrali, kontrolovali to v obrane, vyzeralo to, že hráme na remízu. Tú nám vyfúkla 

posledné desaťminútovka. Súper to začal skúšať s piatimi hráčmi a zatlačil nás. Vyčkával na 

našu chybu, posúval si loptu po vonkajšku, nie ako my na tréningoch cez stred. A dočkal sa. 

 Deväť minút pred koncom nádherná krížna prihrávka na vzdialenú žrď cez naši dvoch hráčov 

a za Palom číhajúci hráč len d 

oklepol prihrávku do brány. Vedeli sme, že je zle, lebo bolo vidno, že nám dochádzajú sily, Pajda 
ťahal sval, na lavičke žiadne čerstvé sily, nevyzeralo to dobre. 

 Zato súperova lavička prekvitala, si mohli pomaly vyberať aj tretiu formáciu. Išli sme do 

rizika, samozrejme sme chceli vyrovnať. Mário to skúšal tiež ďaleko od bránkoviska, ale súper 

dobre bránil, napádal našu rozohrávku. Nemali sme to ľahké ani s piatimi hráčmi vpredu. 

 A ako to túto sezónu u nás je, môžeme sa 

snažiť dať súperovi gól, ale nakoniec ho 
dostaneme my. Už bolo vidno na pohybe, že 

niektoré súboje proste nedávame a z jedného 

takého prehraného pri našej lavičke si súperov 

hráč narazil loptu s čakajúcim spoluhráčom v 

bránkovisku a na dvakrát svoj pokus pretavil 

v gól. To sme vedeli, že zápas pre nás skončil. 
Aj keď ostávali ešte tri minúty do konca 

zápasu. 

 Keď to nejde, tak to nejde a keď je ešte aj 

súper o niečo lepší, tak je to ťažko. Aj keď sme 

bojovali, dali do toho srdce, snažili sa, bolo to 

proste málo v ten nedeľný večer. Súperovi 

gratulujeme k víťazstvu, férovej hre a veríme, 
že už začneme aj vyhrávať, lebo táto sezóna 

je naozaj pre nás zlá. Sme na poschodiach 

tabuľky, ktoré asi nikto z nás nečakal. 



ostatné výsledky 10. kola:  
FC Semic - Juve - Budweiser 16:3 
Apollo OZCH Slovnaft - Futsal Club Matador 3:10 
Hurricanes - FOFO Admiral OLD 3:1 
Namana - FK Jozef Tiso 9:3 
Relax - Wild Boys 1:3 
Semic OLD - Salámi 10:2 
Tonic - SHBS 2:7 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   
 

• 19.1.2023 (štvrtok) od 19:30 do 20:30 tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom 

hrdle 

• 21.1.2023 (sobota) o 11:30 výkop zápasu trinásteho kola 1. bratislavskej ligy 

v ŠH Domu športu, súperom nám bude C mužstvo Engerau Boys BPN PFA 94 

• 22.1.2023 (nedeľa) o 16:30 výkop zápasu jedenásteho kola Ligy 40 v ŠH FTVŠ, 

súperom nám budú chalani z Apollo OZCH Slovnaft 
• 26.1.2023 (štvrtok) od 19:30 do 20:30 tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom 

hrdle 

• 28.1.2023 (sobota) o 8:00 výkop zápasu štrnásteho kola 1. bratislavskej ligy v ŠH 

Domu športu, súperom nám bude ŠK Račišdorf 

• 28.1.2023 (sobota) o 12:30 výkop zápasu dvanásteho kola Ligy 40 v ŠH Domu 

športu, súperom nám bude Pengeho partia z Juve - Budweiser 

• 2.2.2023 (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 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STAV na účte:                      1 420, 73 €  

STAV príručnej pokladne:        42, 07 €    

 

 

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

 

 pohyby na účte za posledné obdobie: 

 

< ... od posledného spravodaja z roku 2022 – 15.12.2022 ... > 

 

  
 

 

 

 

výpis z účtu za celý kalendárny rok 2022 

 

výpis z účtu za kalendárny rok 2023 

 

http://sffestglas.sk/TB2022.pdf
http://sffestglas.sk/TB2023.pdf


 Príručná pokladňa s prehľadom platieb členských poplatkov 

 

 

 

Sálový futbal FestGlas 

  (http://www.sffestglas.sk)  

        IČO 30857546 
            č.ú.: 2628074362/1100 

 

 dátum tlače: 19.1.2023 


