
priebeh zápasu 
 
6' 0:1 

9' 0:2 

13' 0:3 

25' 0:4 
30' 0:5 

36' 0:6 

39' 0:7 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
18. kolo 2022/23 

 

  

    Ovečky - SF Festglas 0:7 (0:3) 
 

dátum: 18.3.2023 

čas: 9:50   

miesto: ŠH FTVŠ 

góly: Jakub K. 3, Dominik B. 2, Ján D., Branislav P. 

asistencie: Adrián B. 2, Dominik B. 2, Tomáš J. 

 
                                                              zostava 

Tomáš S. 

Adrián B., Dominik B., Branislav P. 

Jakub K., Ján D., Tomáš J., vladimír P. 

(Peter B., Pavel B., Karol Sz.) 

 

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

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/ovecky-vs-sf-festglas-904079992


 V sobotu ráno nás čakal 

predposledný zápas aktuálneho 

ročníka. Proti nám stál súper, ktorý bol 
aktuálne na poslednom mieste 

tabuľky. My sme sa zišli v dobrom 

počte, mladí a doplnení o Pajda. Vedeli 

sme, že súper bude celý zápas brániť 

a jedine nakopnutými loptami skúšať 

skórovať. Tak to aj bolo celý zápas.  
 Od začiatku sme sa snažili 

prekonať obranný val súpera 

kombinačnou hrou. Boli tam nejaké 

nepresnosti, niekedy sme 

nevyhodnotili situáciu najlepšie, a aj 

preto sa čakalo na prvý gól až do 6. 
minúty. Aďo potiahol loptu, narazili si 

s Tomášom, z prvej prihral na 

Dominika a ten presnou strelou otvoril skóre. 

 Druhý gól padol v 9. minúte. Aďo sa dostal k odrazenej lopte, ktorú však napálil len do 

brvna. Lopta sa odrazila k Dominikovi, ktorý prešiel cez posledného brániaceho hráča a zvýšil 

na 2:0. V 13. minúte sme sa ujali vedenia 3:0. Tomáš potiahol loptu po ľavej strane, krásne 

prešiel cez dvoch hráčov a ešte krajšie prihral Kubovi, ktorý to doklepol do odkrytej brány. 
 Týmto výsledkom skončil aj prvý polčas. Súper naozaj stále bránil a mal 2-3 nebezpečné 

protiútoky po nakopnutých loptách. Tomáš ml. v bráne si však všetko postrážil a v prvom 

polčase sme boli bez inkasovaného gólu. 

 Druhý polčas začal v podobnom duchu. V 25. minúte Jano odobral loptu súperovi, 

potiahol, ťukol si na dvakrát s Dominikom a z ostrého uhla prepálil brankára súpera. 4:0. V tej 

istej minúte však dostal súper šancu skorigovať výsledok. Nastrelená lopta do nášho 
pokutového územia sa Pajdovi odrazila od nohy do ruky a rozhodca nariadil pokutový kop. Ten 

bravúrne zneškodnil Tomáš ml. v bráne. 

 Zápas pokračoval v našom tlaku ale čoraz viac sa súper dostával k situáciám 2 na 1 alebo 

sám na Tomáša. Ten však v tomto zápase podal excelentný výkon a akékoľvek šance súpera 

nechal v zabudnutí. A tak sme my zvýšili na 

5:0. 

 V 30. minúte Aďo zahral rohový kop, našiel 
Pajda a ten sa nemýlil. 36. minúta priniesla 

zvýšenie na 6:0. Akcia po osi Dominik, Kubo, 

Dominik a Kubo znamenala ďalšiu peknú 

akciu a gól. V 39. minúte Kubo 

skompletizoval svoj hattrick. Súper zahrával 

aut pri svojej bráne. Zahral ho nedôrazne a 
celú situáciu dosledoval Kubo, ktorému už 

nerobilo veľký problém skórovať do prázdnej 

bránky.  
 Výsledok 7:0 určite potešil všetkých. 

Každý zahral výborný zápas, špeciálne 

Tomáš ml. v bráne, ktorý vychytal prvé čisté 
konto a naozaj parádnymi zákrokmi si ho aj 

zaslúžil. Tak isto Kubo a jeho hattrick stojí za 

uznanie. Chlapci, tešíme sa na pohostenie na 

najbližšom tréningu. Nás čaká posledný 

zápas a vďaka zakopnutiu súpera, s ktorým 

hráme o druhé miesto v tabuľke, máme 

všetko vo svojich rukách. 
 

 

 



priebeh zápasu 
 

 5' 0:1 

8' 1:1 

26' 1:2 
29' 2:2 

31' 2:3 

34' 3:3 

39' 4:3 

40' 5:3 

ostatné výsledky 18. kola:  
FK Inter Bratislava "B" - Fresh and Funny 2:4 
Racing Club - FOFO Bratislava WB 1984 "B" 3:12  
Božkov - AC Bells 5:4 
Engerau Boys BPN PFA 94 "C" - AK 47 Chaos "B" 4:5 
AFC Horden - FC Rusovce 0:4 
ŠK Račišdorf - FCK Minimax Bratislava "B" 3:4 
AK Vorvane - FC Tifosi 4:6 
FPV 23 - Praetors mEleven "B" 1:4 
Hurricanes - Banana Boys 2:7 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

16. kolo 2022/23 
 
  

SF Festglas - FK Jozef Tiso 5:3 (1:1) 
 

dátum: 19.3.2023 

čas: 16:50   

miesto: ŠH Dom športu 
góly: Miloš C., Branislav T., Branislav P., Juraj A., Bonaventura L. 

asistencie: Peter B., Juraj A., Miloš C., Branislav P., Tibor L. 

 

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


zostava 

Karol Sz. 

Branislav P., Miloš C., Bonaventura L. 
Juraj A., Tibor L., Peter B., Branislav T. 

(Milan K., Pavel B.) 
 

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

 

 V predposlednom kole sme sa 
stretli s mužstvom, ktorý nesie názov 

kontroverznej osobnosti slovenských 

dejín. Kňazovi, politikovi, dokonca 

prezidentovi Slovenského štátu. Sám 

sa divím, že pod týmto menom 

funguje mužstvo dlhodobo ďalej. 
Ľudia vravia, nemiešaj politiku do 

športu a opačne, žiaľ v tomto období 

sme svedkami toho, aký je výsledok 

a že jedno s druhým ide ruka v ruke. 

 Toľko na úvod, išlo o 

predposledné kolo súťaže bez 

nadstavbovej časti. Boli sme radi, že 
sme radi. V sobotu to vyzeralo na 

vyskladanú zostavu s jedným hráčom 

na striedačke. To je diametrálne 

odlišná situácia so začiatkom súťaže, keď nás bolo viac ako 11 hráčov na súpiske. Nakoniec sa 

nechal presvedčiť Tibor, ktorý nastú pil na svoj prvý zápas v sezóne a na poslednú chvíľu sa 

nahlásil Ďuro, e to stíha zo stredného Slovenska. A tak to bolo hneď veselšie. 
 Proti nám nastúpil náš bývalý kanonier Duško, ktoré ľavačka má stále čo povedať 

súperovým brankárom. Nebol to však priamo on, kto nám v úvode zápasu zavaril. Ale po jeho 

aute jeho spoluhráč z prvej, cez brániaceho Cica, napálil pod brvno našej brány. Karol v bráne 

nestihol zareagovať. V piatej minúte zápasu. 

 Netrvalo dlho a vyrovnali sme. V ôsmej minúte potiahol loptu Cico, narazil si s Pecem a bol 

z toho druhý gól zápasu. Mali sme potom kopec šancí, neúrekom. Teso, Cico, Ďuro, Pajdo, či 
Boni, nedarilo sa pretaviť našu menšiu hernú prevahu v ďalší gól. A tak prvý polčas skončil 

remízou 1:1. 

 Druhý polčas bol na góly oveľa bohatší, aj vďaka tomu, že súper viac otvoril a hral o niečo 

ofenzívnejšie. A dočkal sa gólovej odmeny. V šiestej minúte dlhú nakopnutú loptu neodpratal 

Ďuro a presadil sa cez neho z uhla peknou strelou Marek zo strany súpera. 

 Po inkasovanom góle už Karol bol viac na 

súperovej polovici ako vo vlastnom 
bránkovisku, chceli sme čo najskôr vyrovnať 

a aj sa podarilo, V polovici druhého polčasu 

posunul Boni loptu do rohu Ďurovi, ten našiel 

Tesa v bránkovisku a Teso kolenom za 

pomoci súperovej žrde prelomil streleckú 

smolu. 
 Avšak o dve minúty sa súper opäť ujal 

vedenia po našej chybe v preberaní si hráčov 

v bránkovisku a zrovna náš bývalý spoluhráč 

Duško napálil do pravého horného rohu 

brány. Neklesli sme však na duchu a stav 2:3 

dokázali otočiť celkom svižne. 
 Šesť minút pred koncom zápasu vyrovnal 

Pajdo po Cicovej prihrávke. Na dvakrát, ale 

pekne k vzdialenej žrdi. Opäť sme hrali piati 

hráči v poli. Našťastie sme pokračovali v 

https://sport.video/futsal/liga-40-140000026/sf-festglas-40-vs-fk-jozef-tiso-40-904080107


snahe o strelenie ďalšieho gólu a vyšlo nám to. Aj keď až v samotnom závere. V predposlednej 

minúte zápasu, keď sa stredom predral Pajdo, prihral Ďurimu na pravú stranu a ten od 

vzdialenej tyče dopravil loptu do súperovej siete. 
 A to najlepšie prišlo na záver. Tibor vystihol prihrávku súpera na našej polovici, založil 

protiútok a prihral na pravú stranu Bonimu. Ten si loptu pá r metrov pustil a následne prestrelil 

súperovho brankára. Otočili sme v závere zápasu nepriaznivý výsledok. Ukázali sme sa a 

dokázali si, že nie vždy sa necháme zlomiť. Len keby bolo menej kriku na tej lavičke, či na 

ihrisku, keď sa v zápase „láme chlieb“. Ostáva nám už iba jeden zápas, posledné kolo a za seba 

môžem povedať, že asi fakt stačilo. Aj keĎ nie je nadstavba, tento rok dosť lazaret ku koncu 
sezóny. Chce to rehabilitácie a dať sa dokopy. 

 

ostatné výsledky 16. kola:  
Apollo OZCH Slovnaft - Namana 3:9 

Rehab Klinik Baraberi - FOFO Admiral OLD 8:1 

Juve - Budweiser - Noavista 2:3 
FC Semic - Wild Boys 5:0 

Semic OLD - Relax 

SHBS - Salámi 2:1  
Tonic - Futsal Club Matador 3:16 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   
 

• 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 

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


• 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 

• 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:                      1 321, 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 

 

 Informácií je na webe dosť, ja som poslal tiež toho kopec 
 

V roku 2003 sme ako prípravný 
výbor (ja, Boni, Citrón, Pajdo a jeho 

manželka Zuzka) a ďalší z nás 
starších v pozadí zakladali OZ  
na MV SR, od roku 2004 sme OZ ! 

 

Áno priznávam, že to bolo hlavne 
kvôli 2%, ktorými si vykrývame 
fungovanie. 

Funguje tu istá legislatíva. Sú tu 
povinnosti, lebo nie je možné len 
brať, ale mať aj nejaké povinnosti 

voči štátu a na mňa samého to je                  
už veľa, riešiť, prosiť sa, vybavovať. 

 

Sme členmi OZ, ako členovia platíme si na 

dnešnú dobu smiešne členské. Kto môže 
pomôcť s 2%, pomôže, zoženie od niekoho, 
stojí to za to. 

 

Ak sa podarí nové dresy vyriešiť, budeme 
riešiť aj personálne obsadenie členov OZ  

 

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: 21.3.2023 


