
priebeh zápasu 
 
3' 1:0 

16' 1:1 

17' 1:2 

28' 1:3 
36' 2:3 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
14. kolo 2022/23 

 

  

      ŠK Račišdorf - SF Festglas 2:3 (1:2) 
 

dátum: 28.1.2023 

čas: 8:00   

miesto: ŠH Dom športu 

góly: Tomáš J., Adrián B., Ján D. 

asistencie: Jakub K. 2 

žltá karta: Adrián B. 
zostava 

Tomáš S. 

Adrián B., Peter B., Tomáš J. 

Ján D., Jakub K., Dominik B. 

(Karol Sz.) 

 

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

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/sk-racisdorf-vs-sf-festglas-904078531


Náš ďalší zápas sme mali 

naplánovaný na sobotu ráno o 8:00. Po 

niekoľkých ranných komplikáciách sme 
nastúpili 5ti mladí doplnení o Tomáša v 

bráne a Peceho. Prvých 5 minút sme sa 

nedostali prakticky k ničomu. Bránili 

sme na našej polovici a čakali, čo súper 

vymyslí a akým štýlom plánuje proti 

nám hrať. 
 Už v 3. minúte sme však 

prehrávali. Súperov útočník si potiahol 

loptu okolo Dominika a z osi ihriska 

presnou strelou k tyči nedal Tomášovi 

šancu. Po tomto góle sme sa osmelili a 

začalo aj nás byť cítiť na súperovej 
polovici. Vyrovnania sme sa dočkali v 

16. minúte. Po rohovom kope sa Tomáš 

presadil na tretí pokus z takmer nemožného uhla. Už o minútu na to sme viedli. Kubo našiel na 

krídle Aďa a ten z prvej pomedzi brankárove nohy upravil na 2:1. 

 V druhom polčase sa hra úplne zmenila. Aktívnejší sme boli my a vypracovali sme si 

niekoľko gólových šancí. Či to bol Kubo, Tomáš, Dominik. V 28. minúte sa nám podarilo zvýšiť 

na 3:1. Kubovu strelu síce zastavilo brvno, no lopta sa odrazila k dobre postavenému Janovi a 
ten prekonal súperovho brankára. 

 Aj za tohto stavu sme si vypracovávali pekné šance. Nastrelili sme ešte zopárkrát tyčku, 

Aďo s Tomášom išli niekoľkokrát sami alebo takmer sami na bránu. Za sebou sme mali 

spoľahlivého Tomáša, ktorý keď bolo treba podržal mužstvo. 

 Súperovi sa podarilo znížiť až 6 minút pred koncom. Po našej snahe hore brankár získal 

loptu, vyhodil ju, Aďo síce loptu odhlavičkoval no len k súperovmu hráčovi. Trochu sme ostali 
visieť hore s dvomi hráčmi a súper to využil a z brejku znížil. Možno taká jediná vážna taktická 

chyba v zápase. 

 Koniec zápasu sa niesol v duchu nášho bránenia a súperovho tlaku. Tlak síce mal, ale do 

výraznejšej šance sme ho nepustili. 

Ďakujeme všetkým za výborný, obetavý a 

behavý výkon. Tak isto ďakujeme 

Pecemu, že sa prezliekol a na pár 
striedaní nám dal vydýchnuť. Napriek 

tomu, že mal na obed druhý zápas v Lige 

40, ktorý Festglas tak isto vyhral, takže 

krásna sobota pre nás. 

 Napravili sme si chuť po 

minulotýždňovom nevydarenom výkone a 
ukázali, že vieme hrať úplne inak. Do 

konca ligy nás čakajú už iba súperi z 

konca tabuľky. To však neznamená, že 

niečo môžeme podceniť alebo tak. Treba 

sa sústrediť na každý zápas a dohrať ligu 

najlepšie, ako vieme. 
 

 

ostatné výsledky 14. kola:  
Hurricanes - FC Tifosi 4:2 
Ovečky - FPV 23 2:7 
AFC Horden - Praetors mEleven "B" 0:7 
FK Inter Bratislava "B" - Banana Boys 5:5 
Božkov - AK Vorvane 2:5 
FOFO Bratislava WB 1984 "B" - FC Rusovce 



priebeh zápasu 
 

4' 1:0 
5' 2:0 

7' 3:0 

18' 4:0 

19' 5:0 
20' 5:1 

25' 5:2 

26' 6:2 

30' 6:3 

31' 6:4 
32' 7:4 

35' 8:4 

37' 9:4 

38' 10:4 
40' 11:4 

Fresh and Funny - FCK Minimax Bratislava "B" 1:1 
Engerau Boys BPN PFA 94 "C" - AC Bells 1:7 
Racing Club - AK 47 Chaos "B" 3:5  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

12. kolo 2022/23 
 

  

SF Festglas - Juve - Budweiser 11:4 (5:1) 
 

dátum: 28.1.2023 

čas: 12:30   

miesto: ŠH Dom športu 

góly: Jozef K. 5, Ján N. 2, Juraj A. 2, Peter B., Bonaventura L. 

asistencie: Jozef K. 4, Branislav P. 3, Ján N. 2, Juraj A., Bonaventura L. 

 
zostava 

Mário P. 

Karol Sz., Branislav P., Peter B., Ján N., Bonaventura L. 

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

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

Zostrih zaujímavých momentov zápasu  

na http://sport.video/futsal 

https://www.futsalbratislava.sk/2022/1ba
https://sport.video/futsal/liga-40-140000026/sf-festglas-40-vs-juve-budweiser-40-904078540
https://sport.video/futsal/liga-40-140000026/sf-festglas-40-vs-juve-budweiser-40-904078540


 Netypicky, v sobotu sme nastúpili 

na zápas proti dlhoročnému súperovi, 

resp. súperom zo starých čias. V 
ostatných rokoch sa spojili v Lige 40 

dve tradičné mužstvá. Juve ai 

Budweiser, dnes už pod spoločným 

názvom tvoria jedno z mužstiev možno 

s najvyšším vekovým priemerom v 

lige. Tým, že my sme povolali do klubu 
seniorov posledné dva roky aj mladších 

hráčov, boli sme mierni favoriti na 

víťazstvo a hlavne, mali sme silnú 

podporu na tribúne. Boli sme pod 

drobnohľadom nielen spoluhráčov, ale 

aj mladších členov SFF a rodinných 
príslušníkov. 

 Úvod vyšiel výborne. Vo štvrtej 

minúte sa po Janovej prihrávke 

presadil v bránkovisku z prvej Pece, aby o minútu neskôr pridal benjamín Dodo po Jurajovej 

prihrávke druhý gól, presnou strelou k ľavej žrdi. V siedmej minúte sme pridali tretí gól. Dodo 

vytiahol brankára súpera, aj obranu, prihral dozadu Bonimu a ten trafil technicky zo strednej 

vzdialenosti poloprázdnu bránu. 
 Za sedem minút sme strelili gól a boli sme na vlne pohody a to sa zvykne vypomstiť. Hlavne 

pri niektorých z nás stratou koncentrácie. Ale tá sa konala až v druhom polčase. Dve minúty 

pred koncom prvého polčasu na 4:0 zvýšil Dodo, keď loptu získal Pajdo, dostal ju od Doda 

naspäť a opäť vrátil požičané penou prihrávkou do bránkoviska. A odtiaľ už Dodo nezaváhal. O 

minútu sme zvýšili na 5:0, teda konkrétne Jano. Mário vyhodil na Doda, ten si počkal a pekne 

„nabil“ Janovi, ktorý trafil do čierneho. 
 Koncom prvého polčasu mal súper náznaky gólových šancí, tú poslednú, v závere prvého 

polčasu pretavil na prvý gól v zápase. Boniho prihrávka cez polovicu ihriska sa vrátila n našu 

polovicu v podobe protiútoku, na ktorého konci Boni ostal sám na hranici bránkoviska na dvoch 

hráčov a bol z toho prvý gól v Máriovej sieti. 

 Druhý polčas sme už nestriedali deväť hráčov v poli, klúč k systému nebol vôbec 

transparentný, uvidíme do budúcna, ako sa zachovať. Ostali dve štvorky, bolo to však horšie. 

Po troch spálených tutoviek šanciach sme inkasovali na 5:2. Po rohu a strieľanej prihrávke do 
bránkoviska krásne zavesil číhajúci starý dobrý Penge. Od hornej žrde do brány. 

 Na 6:2 to bolo ešte fajn, v šiestej minúte druhého polčasu, keď loptu vybojoval Ďuri, prihral 

Dodovi, ten si vymenil loptu s Pajdom a 

zakončoval do odkrytej brány. Išla nám 

karty, ale asi sme urazili šťastenu alebo 

proste zaspali vplyvom výsledku. 
 V polovici druhého polčasu sme 

inkasovali dva zlepené góly a súper 

stiahol na 6:4, dostal sa opäť do zápasu. 

Premárnili sme pár šancí, keď to 

vyzeralo, že chceme zakončovať až z 

bránkovej čiary, tak sa to nerobiť nemá, 
aj keď je to oku lahodiace, ale nemáme 

na to. Najprv sme stratili loptu, otvorili 

priestor hráčovi súpera, ktorý zakončil a 

čudaj sa svete, ešte aj dorazil loptu, 

ktorú dokázal Mário v ťažkej situácii 

vyraziť pred seba do bránkoviska. 

Obrana zaspala ako šípková Ruženka. 
 Ďalšiemu gólu predchádzala 

taktická chyba. Súper má loptu na nohe, 

útočí a my čo ? My striedame prosím 



pekne cez pol ihriska. Šľak ma ide trafiť, do kelu. A čo ? Dezorientovaný hráč, ktorý nabehol na 

ihrisko sa rovná voľný hráč súpera, ktorý poľahky sám pred brankárom prekonáva Mária po 

štvrtý raz. Mária som už dávno tak vytočeného nevidel, nakričal na nás, spravil dobre. Flákali 
sme to niektorí, teda tí čo hrali aj v druhom polčase. 

 Hneď sme zobrali oddychový čas, ktorý pomohol. Hneď po ňom zvýšil po Janovej prihrávke 

Dodo, ktorý loptu spracoval, otočil sa popri hráčovi a zakončil k ľavej žrdi. A do konca zápasu 

sme dávali góly už iba my. Trochu prebratí po inkasovanom štvrtom góle a zjavne po kriku 

Mária, ktorý musel v druhom polčase ukázať svoje kvality viac ako v tom prvom. 

 Na 8:4 päť minút pred koncom zápasu dával Juraj, keď si po Alexovej prihrávke narazil s 
Bonim a pomedzi nohy brankára poslal loptu do siete. Po tomto góle Mária vyskúšal súprov 

hráč strelou do horného rohu brány hneď po rozohrávke zo stredu ihriska. Mário vyrazil na roh. 

 Tri minúty pred koncom zápasu si hneď po striedaní vyšiel na výlet Jano, narazil si s Dodom 

a z bránkoviska poľahky zakončil. O minútu neskôr strelil svoj piaty gól Dodo. Pajdo ho našiel 

na ľavej strane, Dodo zakončil a jeho strelu si skopol súperov brankár do brány. Desiaty gól sa 

ráta, aj keď sme o ňom ani len nesnívali. 
 Posledný gól a posledná minúta zápasu, opäť do súperovej brány. Ďalšia z našich pekných 

kombinačných akcií. Loptu pred našim bránkoviskom vybojoval Juraj, posunul Pajdov, ten ho 

vysunul a na súperovej polovici si vymenil loptu s Dodom, ktorý mu ju krásne naservíroval do 

bránkoviska a v ňom sa už Juraj nezvykne mýliť. 

 

Vysoké víťazstvo, ale mali sme v druhom polčase zbytočne krízu. Po pár góloch už súper 

odpadol, nielen kondične a tak sme si záver užili a máme ďalšie tri body, snáď ešte nejaké 
skalpy súperov do konca sezóny získame.  

 

ostatné výsledky 12. kola:  
Hurricanes - Futsal Club Matador odl. 
Apollo OZCH Slovnaft - Relax 2:4 
Rehab Klinik Baraberi - SHBS 9:2 
Namana - Wild Boys 0:8 
FC Semic - Salámi 13:2 
Semic OLD - FK Jozef Tiso 2:2 
Tonic - Noavista 2:4 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

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

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


 
 
 
 
 
 

 
 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   
 

• 2.2.2023 (štvrtok) od 19:30 do 20:30 tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom 

hrdle 

• 3.2.2023 (piatok) o 20:40 výkop zápasu pätnásteho kola 1. bratislavskej ligy v ŠH 
Domu športu - nová, súperom nám bude AFC Horden 

• 5.2.2023 (nedeľa) o 9:00 výkop dohrávky siedmeho kola Ligy 40 v ŠH Domu 

športu, súperom nám bude Semic OLD 

• 9.2.2023 (štvrtok) od 19:30 do 20:30 tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom 

hrdle 

• 11.2.2023 (sobota) o 13:40 výkop zápasu 16. kola 1. bratislavskej ligy v ŠH FTVŠ, 

súperom nám bude Hurricanes 
• 12.2.2023 (nedeľa) o 17:00 výkop zápasu 13. kola Ligy 40 v ŠH Domu športu - 

nová, súperom nám bude SHBS 

• 16.2.2023 (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:                      1 483, 73 €  

STAV príručnej pokladne:        42, 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 

 

výpis z účtu za kalendárny rok 2023 

 

 Príručná pokladňa s prehľadom platieb členských poplatkov 

Sálový futbal FestGlas 

  (http://www.sffestglas.sk)  

        IČO 30857546 

            č.ú.: 2628074362/1100 
 

 dátum tlače: 2.2.2023 

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

