
priebeh zápasu 
 
16' 1:0 

27' 2:0 

28' 3:0 

29' 3:0 
14' 4:0 

33' 4:1 

37' 5:1 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
17. kolo 2022/23 

 

  

      SF Festglas - Božkov  5:1 (1:0) 
 

dátum: 11.3.2023 

čas: 17:40   

miesto: ŠH Dom športu 

góly: Dominik B. 2, Jakub K., Tomáš J., Ján D.  

asistencie: Tomáš J. 2, Ján D., Adrián B. 

 
                                                              zostava 

Tomáš S. 

Adrián B., Dominik B., Marek R. 

Jakub K., Karol Sz., Ján D., Tomáš J. 

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

 

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

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/sf-festglas-vs-bozkov-904079787


 Po takmer mesačnej pauze nás 

čakal ďalší zápas. Vedeli sme, že 

pokiaľ chceme pomýšľať na horné 
priečky tento zápas sme museli 

zvládnuť. Čakal nás tým, ktorý mal 

prvú polku sezóny katastrofálnu a od 

prvého kola bol na poslednej priečke. 

V druhej polke však prišli iní hráči a aj 

za pomoci svojho fanklubu dokázali 
svoju hru zlepšiť a predrať sa niekde k 

stredu tabuľky. 

 Zápas prebiehal tak ako sme 

čakali. My sme držali loptu, súper 

bránil od polovičky a čakal na brejky. 

Šancí sme si v úvode vypracovali dosť 
ako je to u nás zvykom. Bohužiaľ, 

Aďo, Dominik, Kubo, Marek a ani 

Tomáš šance nevyužili. Vedeli sme, že 

čím dlhšie bude stav 0:0, tým to bude pre nás ťažšie. Súper párkrát skúšal aj hru s brankárom 

v poli a teda s opustenou bránkou. 

 Práve táto herná situácia priniesla prvý gól. V 16. minúte Kubo zachytil krížnu prihrávku 

a poslal loptu do opustenej bránky súpera. Prvý gól, pre nás dôležitý ako soľ. Zápas pokračoval 
rovnako. My sme si vypracovali opäť niekoľko veľkých šancí. Niekoľkokrát sme nastrelili aj žrď 

súperovej bránky. 

 Súper hrozil najmä z rýchlych brejkov. Tomáš ml. v bráne nás zopár zákrokmi podržal. 

Druhý gól padol až v 27. minúte. Aďo rozohral aut na Tomáša v bráne, ten z prvej presne našiel 

Tomáša, ktorý takisto z prvej priťukol popri lajne rozbehnutému Dominikovi, ktorý presne 

zakončil. 
 Viedli sme 2:0 a najmä Bene na lavičke mohol byť trochu kľudnejší. O minútu na to bolo 

3:0. Akcia po osi Aďo, Kubo, Tomáš a zakončujúci Dominik. O ďalšiu minútu bolo 4:0. Gól, ktorý 

nás hádam definitívne ukľudnil. 

 Ďalšia pekná akcia z našej strany, lopta sa dostala k Janovi, ktorý ju dostal trochu na 

päty a v brzdení trafil len brvno, no dobre 

dosledoval akciu Tomáš, ktorý sa dostal po 

skrumáži k lopte a strelil gól. 
Od tohto momentu už sme hrali uvoľnene. 

Skúšali sme akcie. Niektoré boli naozaj 

pekné. Opäť sme mali niekoľko šancí, či už to 

bol Marek, Karol, Kubo alebo Jano. V 33. 

minúte súper znížil na 4:1. Naša pekná akcia 

na jeden dotyk, poslednú Aďovu prihrávku 
však prečítal súperov obranca, ktorý nakopol 

loptu dopredu a súperov útočník v 

samostatnom nájazde prekonal Tomáša v 

bráne. 

 My sme v 37. minúte pridali ešte jeden gól. 

Súper hral opäť s brankárom v poli. Tentokrát 
prihrávku vystihol Aďo, potiahol loptu popri 

čiare, narazil si s Janom, čím išiel Jano s 

Aďom sám na vracajúceho sa brankára. Aďo 

prihral Janovi a ten už nemal veľa práce streliť 

gól. 

Výsledok 5:1. Predvedená hra veľmi slušná. 

Kopec pekných akcií a vypracovaných šancí. 
Opäť možno len to premieňanie. Na tom 

musíme aj do budúcej sezóny popracovať. 

 



priebeh zápasu 
 

 8' 0:1 

 9' 0:2 
14' 1:2 

15' 1:3 

16' 2:3 

17' 2:4 
32' 2:5 

35' 2:6 

ostatné výsledky 17. kola:  
Fresh and Funny - FOFO Bratislava WB 1984 "B" 1:8 
FCK Minimax Bratislava "B" - Engerau Boys BPN PFA 94 "C" 3:0 
Praetors mEleven "B" - Ovečky 6:3 
Banana Boys - AFC Horden 1:0 
AK Vorvane - Racing Club 7:3 
AK 47 Chaos "B" - FK Inter Bratislava "B" 1:5 
AC Bells - Hurricanes 7:7 
FC Tifosi - FPV 23 0:3 
ŠK Račišdorf - FC Rusovce 5:0 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

15. kolo 2022/23 
 

  

Noavista - SF Festglas 2:6 (2:4) 
 

dátum: 12.3.2023 

čas: 10:40   

miesto: ŠH Dom športu 

góly: Bonaventura L. 3, Branislav P., Miloš C., Ján N. 

asistencie: Peter M. 2, Branislav P. 2, Miloš C., Karol Sz. 

 
zostava 

Karol Sz. 

Peter M., Branislav P., Miloš C., Bonaventura L. 

Ján N., Juraj A., Branislav T. 

(Alexander P., Peter B., Milan K., Pavel B., Milan D.) 
 

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

https://www.futsalbratislava.sk/2022/1ba
https://sport.video/futsal/liga-40-140000026/noavista-40-vs-sf-festglas-40-904079809


 Po minulotýždňovom zápase sme 

mali čo naprávať. Ako sme hrali vie asi 

každý, kto sa o dianie v SFF zaujíma, ale 
i napriek tomu sme mali opäť veľa 

fanúšikov na tribúne Domu športu. Ale aj 

bohatý realizačný tím na striedačke. 

Proti nám nastúpila Noavista, omladená 

o troch hráčov, s ktorými sme sa roky 

stretávali na spoločných tréningoch. 
Starneme všetci a prichádzajú nové 

tváre aj do ďalších mužstiev Ligy40. 

 Na súpiske sme mali deväť hráčov, 

nakoniec sa na palubovke nepredstavil z 

nich Alex, pre nedoliečené zranenie v 

spodnej časti tela, ale prišiel. Do brány 
sa musel postaviť Karol a často nás na 

lavičke hneval svojim ofenzívnym 

poňatím hry brankára ďaleko od bránkoviska. 

 Hrali sme oveľa zodpovednejšie a disciplinovanejšie ako pred týždňom. Najviac problémov 

na ihrisku nám robila súperova trojica matadorov, voči ktorým stál v šiestej minúte hlavne 

Karol, dva strelecké pokusy zvládol, ale mohli sme inkasovať my prvý gól. 

 O dve minúty sme ho našťastie strelili my, konkrétne Boni. Cico mu pekne nahral na pravú 
stranu a Boni z prvej k bližšej tyči trafil pekne. A o minútu opäť zažiaril Boni, keď ho Citrón 

kolmicou stredom poľa poslal do streleckej pozície a Boni opäť pekne trafil, tentoraz k pravej 

žrdi. 

 Mali sme viditeľne viac z hry, aj keď súperov brankár bol aktívny v podpore spoluhráčov 

mimo bránkoviska. V štrnástej minúte sme však inkasovali kontaktný gól. Zaspali sme pri 

preberaní si hráčov a tak Rudo dostal prihrávku nikým nekrytý v našom bránkovisku a prekonal 
Karola v bráne. 

 O minútu sme však strelili víťazný gól. Predchádzali mu dve streli súperovho matadora 

Andreja, na Karola bol však ešte prikrátky. Z rozohrávky poslal ideálny pas Citrón na Pajda a 

ten si počkal čo spraví brankár, posunul doprava a poslal loptu do súperovej brány. 

 V tejto fáze zápasu sa to lámalo. Súperov Andrej sa nakoniec trafil, reagoval na náš gól a 

znížil strelou k tyči spoza bránkoviska, nikým nebránený. Súper hral s piatimi hráčmi na našej 

polovici. Tlačil nás, chcel vyrovnať. Karol vypichol v našom bránkovisku prihrávku na súperovho 
brankára, lopta si našla Cica a jeho strela cez celé ihrisko skončila v súperovej opustenej bráne. 

Zlom zápasu vyšiel nám a po prvom polčase sme mali dvojgólový náskok.Žiaľ asistencia 

Karolovi nebola pripísaná, ani po reklamácii po zápase pri rozhodcovskom stole. Ďakujeme ... 

 Súper to skúšal naďalej, ale my sme dobre 

bránili a mohli pridať ďalšie góly. Či Cico z 

uhla, keď jeho strela šla tesne nad, či Pajdo 
sám v nájazde na brankára. Prvé minúty 

sme ustáli aj šance súpera a v siedmej 

minúte strelili najkrajší gól zápasu. Boni 

získal na hranici nášho bránkoviska loptu, 

narazil si s Pajdom, potiahol, naznačil 

prihrávku, zmiatol brankára a pekne 
zakončil do odkrytej brány. 

 S pocitom vedenia sa nám hralo ľahšie, 

mohli sme pridať gólov viac. Súperovi 

dochádzali sily a nádej na body. Jano, 

Pajdo, Juraj, boli šance, v tomto zápase 

sme však aspoň dávali góly, nie ako pred 

týždňom. Päť minút pred koncom zápasu 
sme dali posledný, šiesty a uzavreli 

streleckú listinu zápasu. Karol vyhodil dlhú 



loptu na Pajda, ten prihral z prvej na druhú stranu nabiehajúcemu Janovi a ten opäť z prvej, 

prestrelil vybiehajúceho brankára. 

 Na záver mala ešte Noavista dve vyložené šance, hlavne po Boniho nepresnej prihrávke, 
keď bol Karol mimo bránkoviska, ale ustáli sme to. Dobrý výkon, povzbudzovali sme sa 

navzájom a neklesali na duchu ani pri prehraných súbojoch. Fungovala symbióza nehrajúcich 

hráčov s hráčmi na ihrisku a realizačným tímom. Bolo to tak, ako si to predstavujeme. 

 

ostatné výsledky 15. kola:  
Salámi - Juve - Budweiser 9:5 
Futsal Club Matador - Semic OLD 9:3 

FOFO Admiral OLD - FC Semic 3:15 

Hurricanes - Namana 0:4 

SHBS - Apollo OZCH Slovnaft 4:4 

FK Jozef Tiso - Rehab Klinik Baraberi 2:7 

Wild Boys - Tonic 3:0 
 

 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   
 

• 16.3.2023 (štvrtok) od 19:30 do 20:30 tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom 
hrdle 

• 18.3.2023 (sobota) o 9:50 výkop zápasu 18. kola 1. bratislavskej ligy v ŠH FTVŠ, 

súperom nám budú Ovečky 

• 19.3.2023 (nedeľa) o 16:50 výkop zápasu 16. kola Ligy 40 v ŠH Domu športu, 

súperom nám bude FK Jozef Tiso 

• 23.3.2023 (štvrtok) od 19:30 do 20:30 tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom 
hrdle 

• 25.3.2023 (sobota) o 13:10 výkop zápasu posledného kola 1. bratislavskej ligy v 

ŠH FTVŠ, súperom nám bude mužstvo FPV 23 

• 26.3.2023 (nedeľa) o 9:40 výkop zápasu posledného kola Ligy 40 v ŠH FTVŠ, 

súperom nám bude FOFO Admiral OLD 

• 30.3.2023 (štvrtok) od 19:30 do 20:30 tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom 

hrdle 
• 6.4.2023 (štvrtok) od 19:30 do 20:30 tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom 

hrdle 

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


• 13.4.2023 (štvrtok) od 19:30 do 20:30 tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom 

hrdle 

• 20.4.2023 (štvrtok) od 19:30 do 20:30 tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom 
hrdle 

• 21.-23.4.2023 (víkend) sústredenie v Podhájskej (záloha 150€ je už uhradená) 

 

 

 

 
 

Účasť na tréningoch od 1.9.2022 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



Účasť na zápasoch v ročníku 2021/22 

 
1. bratislavská liga      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Liga 40 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STAV na účte:                      1 306, 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 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: 16.3.2023 

http://sffestglas.sk/TB2023.pdf

