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PREDSEZÓNNE PREVIEW 

alebo 
...ČO NÁS ČAKÁ V 33.KLUBOVEJ SEZÓNE... 

  

     
  

  

Sezóna 2017-2018 
 

     Podobne, ako tri roky predtým, aj do tejto sezóny vstupuje SAV Lamač ako obhajca 
titulu. Jav v hokejbalovom svete veru nevídaný... či lepšie povedané, nie tak častý... Keď 
som sa pred začiatkom minulej sezóny v prognózach pred sezónou zamýšľal, či prechod do 
novej BHBL bude správnou voľbou, dnes je už jasné, že bol – SAVka totiž konečne získala 
titul v najtradičnejšom formáte hokejbalu – v povestnej 3+1-ke! Čo sa ho viaceré generácie 
SAVkárov načakali... no napokon to prišlo! Pre niektorých „starečkov“ v kádri azda doslova 
v hodine dvanástej...   
  
     Pohľad do SAVkárskej "kuchyne" nasvedčuje javu, ktorý bol dlhé roky absolútne nevídaný 
– z kádra totiž z rôznych príčin odišli až štyria hráči!  Spojenie s lamačským klubom sa 
rozhodli ukončiť Robčo Sloboda (rozhodol sa pre návrat do domovského tímu Tehelné pole), 
Jurko Juruška (ktorý sa rozhodol posilniť rady nášho veľkého súpera Hancop), Tomáš Mikuš 
(odišiel rovnako ako Slobi do Tehelného poľa) no a štvrtým „do partie“ bol Robčo Bošňák, 
ktorý sa vpodstate medzi nami neobjavil celú jarnú časť a tak bol jeho odchod logickým 
vyústením danej situácie (zrejme sa rozhodol naplno venovať extraligovým ihriskám...). Nuž, 
ťažký „kaliber“ aj pre tak úspešný tí, akým nepochybne SAVka za posledné roky je... Ak by 
niekto tvrdil, že to s mančaftom „nezamáva“, klamal by... veď keby sme sa na to pozreli iba 
z pohľadu bodov, „utrpeli“ sme stratu nie menšiu ako približne 140 kanadských bodov a to 
nehovorím o počte dôležitých gólov... Nuž, ale aj to prináša hokejbalový život. Sme veľmi 
radi, že chalani niekoľko rokov odvádzali pre SAV Lamač skvelé služby a v ich ďalšej kariére 
v nových tímoch im držíme palce a prajeme veľa úspechov... S príchodmi to však nebolo 
(alebo zatiaľ nie je až také „ružové“)... Naše rady posilnil veľmi kvalitný a skúsený 
hokejbalista Andrej Bobek (alias Bobor), ktorého si veľmi dobre pamätáme aj z čias 
pôsobenia SAVky v DAHL, kde hájil farby Pekníčky. No a z toho teda vyplýva niekoľko 
dôležitých vecí... napr.to, že na doplnení kádra musíme ďalej pracovať, ďalej to znamená, že 
ak sme doteraz boli v lige iba jedným z vekovo najstarších tímov, teraz bude náš vekový 
priemer zrejme najvyšší v celej BHBL, no a v neposlednom rade nás to núti zamyslieť sa nad 



 

našimi cieľmi v tejto sezóne... Tá totiž bude pre nás určite jednou z najťažších, pretože 
v porovnaní s ostatnými mužstvami v lige od nás odišla jednoznačne najväčšia kvalita!   
  
    Štartuje nám teda 33.klubová sezóna... Konkrétne ciele? Vzhľadom k masívnemu úbytku 
„svalovej hmoty“ treba spraviť všetko pre to, aby sa do play-off postupovalo najhoršie zo 
štvrtého miesta... Čo bude potom, to je teraz vo hviezdach...    

(ra) 

 

2.kolo:   

            SAV Lamač : HBK Vrakuňa   7:5 (2:1, 4:2, 1:2) 
                  vzájomné zápasy 2015/16:  nehrali spolu... 

   

     SAV Lamač vykročila za obhajobou víťazne 

     Po dlhom lete sme sa konečne dočkali... Keďže v 1.kole nového ročníka BHBL mala SAV-
ka pauzu (jej súper si totiž zápas odložil), priaznivci lamačského celku si museli počkať na 
prvý zápas o týždeň dlhšie. Po celkom úspešnom ťažení v Bošanoch sa v kádri SAV Lamač 
udialo niekoľko významných zmien. A veru neboli to odchody nevýznamné...nadnesene by sa 
dalo napísať, že z kádra odišlo viac ako 100 kanadských bodov, o dôležitých góloch ani 
nevraviac... Odišiel totiž jeden z najlepších hráčov bratislavského hokejbalu Robčo Sloboda, 
ktorý sa vrátil do svojho materského klubu z Tehelného poľa, ďalej Jurko Juruška, ktorý sa 
rozhodol posilniť nášho minuloročného finálového rivala z Dolných honov, tretím do partie 
bol Tomáš Mikuš -finálový "brankársky" hrdina no a štvrtým do partie bol Robčo Bošňák, 
ktorý sa už teraz sústredí bytostne na extraligové ihriská...  Nuž, uvidíme ako sa to na 
hernom prejave SAVky prejaví. No aby sme sa nebavili iba o "stratách", končime pozitívne a 
privítajme v našom tíme nového člena - prvou (uvidíme, či aj jedinou) posilou pre novú 
sezónu sa stal Andrej Bobek (alias Bobor), ktorého si veľmi dobre pamätáme ešte z čias 
nášho pôsobenia v DAHL. No ale poďme sa už teraz venovať samotnému zápasu...     

     Nováčik, nenováčik - na druhej strane ihriska stálo mnoho známich tvári. Veď napokon v 
tom našom bratislavskom hokejbale už to akosi v posledných rokoch tak nejak chodí.... jeden 
rok si súčasťou jedného tímu a o rok si založíš tím vlastný, nový... Keďže z tradičného SAV-
kárskeho kádra sa niekoľko hráčov rozhodlo skúsiť šťastie inde, nevedeli sme, čo presne 
môžeme od úvodu sezóny očakávať. Úvod zápasu bol preto logicky trošku opatrný. Potom 
však už začal úradovať novozložený prvý útok, kde sa k Alfimu zaradil práve nováčik Bobor. 
Vypracovali sme si viacero šancí, no zatiaľ bez gólového efektu. Keď sa už zdalo, že to musí 
padnúť, tak akosi už tradične sme inkasovali... No po prvej tretine bol stav 2:1 a tak sa 
čakalo, že v tej druhej to bude lepšie. A aj bolo, pridali sme ďalšie góly a napriek tomu, že v 
obrane sa vyskytlo niekoľko "okienok", Miňo v bránke si zachovával rozvahu a chytal všetko 
to, čo bolo treba. Náskok tak SAVka navýšila na povzbudivých 6:3. Z pohľadu efektivity 
celkom dobrá tretina. V poslednom dejstve sa SAVke podarilo vsietiť aj po siedmykrát a 
vyzeralo to na pokojnú dohrávku... najmä preto, lebo šancí pribúdalo, no akosi to tam už 
nechcelo padnúť. Škoda, pretože potom prišlo chvíľkové uspokojenie a súper zrazu dokázal 
streliť dva góly a doťahoval sa. Viac času však už nemal a tak konečný stav 7:5 znamenal, 
že úvodnú prekážku majú Lamačania úspešne za sebou. 



 

    Nuž, prvý zápas v sezóne je za nami. Dôležitejšie dnes boli dva body do tabuľky ako 
celkový herný prejav. Ten sa bude, dúfam, postupne zlepšovať... Pozitívom dnes určite bolo, 
že na zápas sme sa všetci určite tešili, pretože nás prišlo naozaj "požehnane" (okrem 
jedného hráča sme tu totiž boli úplne všetci) - bodaj by nám to vydržalo čo najdlhšie - a tiež 
to, že sa v novom drese gólovo presadil aj SAVkársky nováčik Bobor. Takže Bobor, 
gratulujeme k prvým dvom gólom v lamačskom drese a dúfame, že ďalšie už čoskoro 
pribudnú...   

 (ra) 

 

gólový film zápasu: 
0:1 
1:1 
2:1 
3:1 
4:1 
4:2 
5:2 
5:3 
6:3 
7:3 
7:4 
7:5 

         

 

 3.kolo:     
 
       Indians Bratislava : SAV Lamač    2:8  (0:3, 2:3, 0:2)  
           vzájomné zápasy v sezóne 2015/16:  4:11, 3:20 

 

  
     Dva body „spod strechy“ sú „pod strechou“    
  
     "Nová" BHBL (Bratislavská hokejbalová liga) prináša zaujímavé paradoxy. V minulej 
sezóne sme posledný zápas „pod strechou“ odohrali práve proti Indiánom a v absolútnej 
pohode sme im „naložili 20 gólov, dnes sme síce zvíťazili pomerne suverénne tiež, no gólov 
bolo podstatne menej... Nuž, vitajte v novej dobe! Je nad slnko jasnejšie, že v tejto sezóne 
podobné gólové hody jednoducho očakávať nemôžeme... Dôležitejšie bude preto naplno 
bodovať a pokiaľ možno v čo najväčšom počte zápasov...a je úplne jedno, koľko gólov nám 
na to bude stačiť. 
 
    Na prvom zápase bolo na lavičke SAVky 12ks hráčov, dnes sme museli hrať na dva útoky, 
pretože nás prišlo iba 7ks + Miňo... Čo k tomu dodať?  Azda ani nič, no nemuselo by sa to 
stať pravidlom. Začiatok bol preto akosi logicky obozretný. To, že je väčšia kvalita na strane 
SAVky bolo zrejmé, no viete ako to niekedy dopadá... Nebol to však našťastie prípad 
dnešného zápasu. V prvej tretine skórovali obaja Alfáči a tak bolo pohodlných 0:3. Po 
prestávke pokračovala zaujímavá partia, domáci sa už začali osmeľovať o niečo viac ako 
v prvom dejstve a tak musel byť „v strehu“ čoraz častejšie aj Miňo. Hoci sa súperovi podarilo 
skórovať dvakrát, SAVka pridala ďalšie tri plnohodnotné kúsky a tak bol stav po dvoch 



 

tretinách 2:6... V záverečnom dejstve sa z pohľadu Lamačanov už žiadna výrazná hrozba zo 
strany domácich Indiánov neudiala, naopak pridali sme dva góly my a tak bolo na svete 
ďalšie víťazstvo. Aké dôležité bude, to sa uvidí až neskôr.    
 

(ra) 
 
 
gólový film zápasu: 
 
0:1    Alföldy J.  
0:2    Alföldy J.   (Minárik) 

0:3    Alföldy R.  (Pšenko)  
0:4    Šurlan      (Pšenko) 

1:4 

1:5    Alföldy J.  (Thron T.) 
2:5     

2:6    Alföldy J.   
2:7    Mancál     (Kotes)  

2:8    Thron T.  (Alföldy J.)    
        

 

1.kolo - dohrávka:   

            SHBC Rebels : SAV Lamač    3:6 (2:3, 0:2, 1:1) 
                  vzájomné zápasy 2015/16:  nehrali spolu... 
 
     
     Zodpovedný výkon v dohrávke a zaslúžené víťazstvo    
  
    Po sobotňajšom najmä fyzicky náročnom zápase v hale s Indiánmi čakalo SAVku hneď 
v nedeľu dohrávané stretnutie s nováčikom SHBC Rebels. Ďalšia náročná „šichta“ na nie 
veľmi malom ihrisku v Mierovej kolónii... Našťastie oproti sobote pribudli aspoň dvaja borci 
a tak mohla SAVka nastúpiť na tri kompletné lajny. Všetci, ktorí nastúpili sa snažili ako 
vedeli, snažili sa o to, aby odviedli poctivý a zodpovedný výkon. Odmenou im na konci bolo 
víťazstvo a ďalšie dva body do tabuľky... Fajn, že? Žiaľ, pravda je taká, že výkony nie sú od 
začiatku súťaže nijako oslnivé...a to je mierne povedané trochu znepokojujúce.  
 
   Začiatok zápasu bol pomerne svižný. Súpera sme do ničoho vážneho nepustili, práve 
naopak šance a dobré sme mali my. Hoci sme nejaké veľmi dobré šance nevyužili, predsa to 
tam len začalo padať a razom bolo 0:2... Namiesto toho, aby sme pokračovali v načatom 
diele, prišlo opäť raz nepochopiteľné poľavenie – Rebelom nebolo viac treba a zrazu sme 
začínali odznova – 2:2. Ešte šťastie, že naozaj na samom konci tretiny zabrali „starci“ v tretej 
lajne a do šatní išla SAVka s vedením 2:3. Druhá tretina priniesla množstvo príležitostí, ktoré 
však ku gólovému efektu neviedli...bolo až zarážajúce, čo všetko sa dá zahodiť. Ešte šťastie, 
že to „sypalo“ aspoň Alfimu a tak po dvoch tretinách bolo azda ukľudňujúcich 2:5. Domáci 
však nevyzerali na to, že by to už vzdali, takže bolo potrebné udržať sa v strehu. A opäť tie 
nevyužité šance... asi aj zrejme v dôsledku „únavy materiálu“ po náročnom sobotnom zápase 
sa začali kopiť chyby a po jednej z nich domáci znížili na 3:5. Posledné slovo však napokon 
patrilo SAVke a tak si do Lamača vezieme ďalšie dva body. 
 
    Po prvých troch kolách máme teda plný počet bodov. Pri všetkej úcte k našim súperom, 
bolo by veľmi smutné ak by sme ich nemali... Dúfam, že si ale všetci uvedomujeme, že naša 



 

hra má od optima veľmi ďaleko. Hrať takto s niektorým z najsilnejších tímov v lige, nemáme 
ani najmenšiu šancu. Azda najvyšší čas na budíček!  

(ra) 

   
 
 gólový film zápasu: 
 
0:1    Alföldy J.  (Mancál) 

0:2    Pšenko     (Šurlan) 
1:2     

2:2      
2:3    Alföldy R.  (Pšenko) 

2:4    Alföldy J.  (Kotes) 

2:5    Alföldy J.  (Minárik) 
3:5     

3:6    Mancál     (Kotes)  

       
 

 

 

 

4.kolo:   
 
         SAV Lamač : HBK 500 Nivy   4:5  (1:1, 0:1, 3:3) 
                vzájomné zápasy 2016/17:  11:7, 5:2, 14:2, 8:2  
 
   
   Prvá prehra v sezóne po trestuhodnom zlyhaní v úplnom závere 
 
  A taká pekná sobota to mohla byť... SAVka síce nastupovala na zápas dosť oslabená 
(najmä absencia dvojice Alfi-Bobor z prvej lajny sa javila byť menším problémom), no súper 
z Nív nemal byť ani pre zvyšok kádra veľkou prekážkou. Bohužiaľ, bolo to napokon horšie 
ako by sme si vedeli predstaviť. Liga sa totiž tento rok od začiatku javí ako pomerne 
vyrovnaná (najmä na tých vrchných poschodiach tabuľky) a tak môže byť každé 
"neplánované" zaváhania na konci súťaže problémom. Žiaľ, po troch výhrach v úvodných 
troch zápasoch prišlo zaváhanie a prehra, s ktorou sme, úprimne, vôbec nepočítali...  
 
   Hneď v úvode tohto komentáru musím napísať, že na dnešnom zápase som osobne nebol. 
Informácie mám síce od priamych aktérov, no sú iba útržkovité a navyše tak trochu 
protichodné...takže článoček sa, v rámci objektivity, bude obmedzovať iba na fakty 
(prepáčte, ale dnes žiadne "kvetnaté" komentáre nečakajte a srandičky už vôbec nie...). 
Takže poďme na to... Podľa výsledkov prvých dvoch tretín to vyzerá na absolútne vyrovnaný 
zápas. Zodpovedal ale tomu naozaj aj priebeh týchto tretín? Boli aj šance na oboch stranách 
vyrovnané? Nech to bolo ako chce, pri všetkej úcte k súperovi, iba jeden gól v jeho sieti? 
Dôležité však bolo, že po dvoch tretinách vyhrávali hostia 1:2... Bolo jasné, že do tretej 
tretiny chceli SAVkári vstúpiť inak... predovšetkým so snahou výsledok otočiť... A začali sa 
diať veci... Chlapi, nebol som síce, ale pochvala za to, že ste to dokázali dokonale otočiť... 
Súper sa azda nestačil ani diviť a razom bolo 4:2 pre domácich... čiže vpodstate štandardný 
výsledok s týmto súperom za posledné roky... Do konca zápasu ostávalo už iba 7 minút... 
alebo mám napísať radšej "až" 7 minút??? To, čo sa totiž potom udialo na ihrisku asi 
nepochopím ešte poriadne dlho... Tí diváci, ktorí azda po štvrtom góle Lamačanov odišli na 
"jedno zdravotné" s pocitom, že je "hotovo", sa asi rovnako nestačili diviť, keď sa v 
"klubovni" dozvedeli konečný výsledok... ten totiž znie 4:5!!!!    
 



 

    Nuž, ako som napísal vyššie - nebol som, nebudem súdiť a ani hodnotiť... to nech si 
vyhodnotia a posúdia všetci prítomní... no faktom je, že za posledných 7 minút asi pochvala 
nebude, to dúfam chápete. Súperovi treba športovo pogratulovať, asi išiel za víťazstvom viac 
ako domáci a tak si azda o ten gól vyhrať aj zaslúžil... no nedá mi jedným dychom dodať 
ešte jeden dôležitý fakt - tomuto súperovi sme v minulej sezóne v štyroch zápasoch strelili 
bez jedného gólu presných 40(!!!!). Je potrebné písať niečo ďalšie? Myslím si, že nie...     

    

 (ra) 

 
  

 gólový film zápasu: 
   
  0:1 

  1:1    Thron T.  (Bobek) 
  1:2 

  2:2    Kotes      (Bobek) 
  3:2    Mancál    (Pšenko) 

  4:2    Kotes       

  4:3 
  4:4 

  4:5 
 
 

  


