
priebeh zápasu 
 
2' 1:0 

4' 2:0 

9' 3:0 

10' 3:1 
14' 4:1 

16' 5:1 

19' 6:1 

26' 6:2 

26' 7:2 
29' 8:2 

37' 9:2 

40' 10:2 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
15. kolo 2022/23 

 

  

      SF Festglas - AFC Horden 10:2 (6:1) 
 

dátum: 3.2.2023 

čas: 20:40   

miesto: ŠH Dom športu - nová 

góly: Erik R. 3, Adrián B. 2, Jakub K. 2, Vladimír P.,  

         Tomáš J., Dominik B. 

asistencie: Dominik B. 3, Adrián B. 2, Jakub K., Marek R. 
 

                                                              zostava 

Tomáš Sz. 

Adrián B., Tomáš J., Marek R., Dominik B. 

Jakub K., Erik R., Vladimír P., Tomáš S. 

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

 



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

 

 Čakal nás ďalší piatkový večerný 
zápas. Išli sme do neho s odhodlaním, 

že potrebujeme bodovať naplno a 

zároveň ak sa bude dať, tak si aj 

vylepšiť aktuálne skóre. Už súpiska 

súpera nám napovedala, že by to tak 

mohlo byť, nakoľko boli písaní iba štyria 
hráči do poľa plus brankár. 

 My sme sa zišli mladí junáci doplnení 

na poslednú chvíľu aj o Mareka. Do 

zápasu  sme vstúpili výborne a po 

deviatich minútach sme viedli 3:0. 

Presadili sme sa po pekných akciách. 
Najprv Vlado a potom dvakrát Aďo. 

Náskok mohol byť aj vyšší no opäť sme 

sa trochu trápili v koncovke. 

 Potom v 10. minúte prišlo prvé malé 

zaváhanie. Ostali sme visieť traja hore 

a súper prudkou tečovanou strelou znížil na 3:1. Celkovo súper v takomto zložení väčšinu 

zápasu iba nakopával lopty a snažil sa využiť rýchle brejky. 
 My sme sa prezentovali kvalitnou kombinačnou hrou s veľmi peknými akciami, no niekedy 

sme možno chceli hrať až priveľmi na krásu a namiesto striel sme volili prihrávky. Najmä teda 

Tomáš a Marek. Do polčasu sme skórovali ešte trikrát. Presadil sa Erik, Kubo a v poslednej 

minúte aj Tomáš z penalty, ktorú si sám vybojoval. 

 Polčas bol teda 6:1 a všetko išlo ako sme si predstavovali. Súperovi pochopiteľne odchádzali 

sily, keďže nema li nikoho na striedanie. V 
26. minúte však znížili. Odrazená lopta, 

Tomáš vybehol z brány a súper ho 

obstrelil. Gól z ničoho, ale aj také padajú 

v takýchto zápasoch. 

 Potom sme sa presadili už iba my. 

Postupne Erik, Kubo, Erik ( dokončil 

hattrick ) a v poslednej minúte ešte 
Dominik. Tento zápas sa hral v podstate 

len na jednu bránu a skončil jednoznačne 

10:2 v náš prospech. 3 body sme si 

pripísali, skóre vylepšili a jediné, čo nás 

môže mrzieť je veľké množstvo 

nevyužitých šancí a trošku vysoká ponuka 
v zakončení. Inak to mohlo skončiť aj 15 

alebo 20 gólovým nadelením. Ideme 

ďalej, čakajú nás posledné 4 kolá. 

Potrebujeme 12 bodov a ešte trochu to 

naše skóre vylepšiť. 

 
ostatné výsledky 15. kola:  
FC Tifosi - Božkov 6:1 
AK Vorvane – Ovečky odložené 
AK 47 Chaos "B" - Fresh and Funny 1:1 
AC Bells - ŠK Račišdorf 3:5 
FPV 23 - Racing Club 1:4 
Praetors mEleven "B" - Hurricanes 3:5 
FC Rusovce - FK Inter Bratislava "B" 1:4 
Banana Boys - Engerau Boys BPN PFA 94 "C" 3:11 
FCK Minimax Bratislava "B" - FOFO Bratislava WB 1984 "B" 0:6 
 

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/sf-festglas-vs-afc-horden-904078754


priebeh zápasu 
 

14' 1:0 

26' 2:0 
27' 2:1 

32' 2:2 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dohrávka 7. kola 2022/23 
 

  

SF Festglas - Semic OLD 2:2 (1:0) 
 

dátum: 5.2.2023 
čas: 9:00   

miesto: ŠH Dom športu 

góly: Ján N., Karol Sz. 

asistencie: Bonaventura L., Jozef K. 

žlté karty: Mário P., Jozef K. 

 

zostava 
Mário P. 

án N., Bonaventura L., Miloš C., Branislav P. 

Karol Sz., Jozef K., Alexander P., Branislav T., Peter B. 

(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-semic-old-40-904078846


 V nedeľu ráno sme si dohrali to, čo 

sme už na konci roka nechceli. Teda 

víkend pred vianočnými sviatkami už 
predsa chce mať človek nášho veku 

pokoj a snaží sa viac venovať rodine a 

prípravám na najkrajšie sviatky roka. 

Dohrávka prišla ako prišla, v nedeľu 

ráno, v šatni bolo dosť mĺkvo, predsa to 

slniečko vychádza v tomto období stál 
po siedmej hodine rannej, kým sa 

človek v nedeľu prebudí, chvíľu to trvá. 

 Trvalo to asi všetkým zúčastneným, 

aj keď my sme sa dostali do vyššej 

teploty a priznám sa, hanbil som sa, 

nezvládli sme to diplomaticky a druhý 
polčas bol aký bol. Samotný zápas bol 

vyrovnaný od začiatku, zahrievali sme 

sa pomaly, začali s deviatimi do poľa, ako som sám uznal, je to zlé ak na teba niekto nevrieska 

z lavičky, ke dy striedať. Boli situácie, keď sme udržiavali na ihrisku svetlo a teplo a boli také, 

keď sme vedeli aj niečo vymyslieť a potrápiť obranu súpera. 

 Jedno z nich bola situácia v deviatej minúte keď Karol našiel v bránkovisku Doda a ten tesne 

minul. V štrnástej minúte to už však z našej strany bolo lepšie. Alex rýchlo zahral aut na Boniho, 
ktorý kolmicou našiel v bránkovisku Jana a ten trochu so šťastím dostal loptu pomedzi 

brankárove nohy do za bránkovú čiaru. 

 V prvom polčase veľa šancí súper nemal, ale zato dvakrát trafil konštrukciu brány a trikrát 

zachraňoval Mário. Na našej strane výkonom vytŕčal hlavne Dodo, vedel sa uvoľniť, prihrať, ale 

moc sme mu nepomohli. 

 Druhý polčas bol bohatší, nielen na góly. V jeho úvode Dodo tesne minul bránu, aby v jeho 
šiestej minúte z priameho kopu pekne prihral Karolovi, ktorý prekvapil z pravej strany 

viacerých, hlavne brankára súpera, ktorému prekĺzla lopta pri jeho ľavej žrdi až do brány. 

Krásny náskok, dva góly sa nám však začal čoskoro rozplývať. 

 O necelú minútu súper znížil, cez Cica sa pretlačil, dostal do zakončenia na hranici 

bránkoviska súperov útočník a trafil presne k ľavej žrdi Mária. Potom to prišlo, za čo sa hanbím 

a som myslel, že to „vymrelo“ a sme normálni. Nervy, nadávky, hodená fľaša na lavičke o zem. 

Rozhodca zareagoval, nikto sa nepriznal k nešportovému správaniu a tak žltú kartu dostal 
kapitán, Mário. 

 Potom začali zbytočné reakcie na výkon rozhodcov, hlavne Viktora, ktorého zo Slovnaftu 

poznáme skoro všetci aspoň dve dekády, Dodo si vyslúžil žltú kartu a v ôsmej minúte som už 

bol nútený zobrať oddychový čas. Mali sme 

päť trestných chýb !!!! A správali sme sa 

ako etnická menšina v osade. Za mňa celé 
zle. Na to, že som už nechal hrať ostatných 

v druhom polčase, mohol som sa zbaliť a 

ísť domov. Na toto sa na zápasy a 

vzájomné stretnutia absolútne neteším. 

 Nakoniec sme sa ukľudnili, naopak, 

súperovi začal rásť počet faulov, chýb. 
Začal byť nervózny, chcel vyrovnať. To sa 

mu aj podarilo, osem minút pred koncom. 

Najprv Máriov skvelý zákrok, z ktorého bol 

roh a z neho sme inkasovali. A nie 

hocijako. To sa nevidí hocikedy. Súper 

zahráva roh, v našom bránkovisku iba Cico 

s Pajdom a jediný súperov hráč 
nabiehajúci do bránkoviska bol 

sprevádzaný Tesom. A ten si nabehol na 

prihrávku do bránkoviska a vyrovnal. Zlý 



sen. Ale vyplynul z hádania sa a diskusií z našej strany, či na lavičke, či na ihrisku so súperom, 

či rozhodcami. Uvedomte si to milí spoluhráči konečne ! 

 O pár sekúnd vyrovnal súper aj na fauly a bolo razom 5:5. Takže  každý ďalší faul hrozil 
deväťmetrovým kopom. K nemu sme sa dopracovali len my, po faule na Cica. Trestný kop zahral 

Dodo a pri jeho zahraní sa zranil, natiahol si stehenný sval. Lopta skončila na ľavej žrdi, gól 

nebol, netešili sme sa. 

 V posledných dvoch minútach zápasu bolo po jednej tutovke na oboch stranách, na našej 

strane to bol Karol, kto mohol rozhodnúť. Mário ho pekne našiel v bránkovisku, ale súperov 

brankár umne vybehol a nenechal nás tešiť sa z tretieho gólu. Zápas vyrovnaný, remíza 
spravodlivá, ale to naše správanie sa, za to sa hanbím za celý tím a ospravedlňujem sa súperovi, 

či divákom, že to museli vidieť a počuť. Toto nie je cesta, ktorou chcem kráčať, byť súčasťou 

tímu. Či zápas, sezónu, či dlhšie. 

 

ostatné výsledky 7. kola:  
FC Semic - Apollo OZCH Slovnaft 15:2 
FK Jozef Tiso - Futsal Club Matador 4:13 

Rehab Klinik Baraberi - Tonic 5:0 

Noavista - Relax 0:2 

Salámi - Hurricanes 2:12 

SHBS - Namana 1:10 

FOFO Admiral OLD - Wild Boys 4:0 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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


najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   
 

• 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: 8.2.2023 

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

