
              

SEZÓNA 2019/2020  
– KOMENTÁRE K ZÁPASOM – 

 

 
PREDSEZÓNNE PREVIEW 

alebo 
 

ČO NÁS ČAKÁ V 35.KLUBOVEJ SEZÓNE 
  

     
 

SEZÓNA 2019/2020 UŽ KLOPE NA DVERE 
 

  Nová hokejbalová sezóna 2019/20 je tu. Pre SAV Lamač bude už 35. v histórii klubu bez 
prerušenia. Po minuloročnom trápení a najhoršom klubovom umiestnení za posledných 11 
rokov (7.miesto), stojí pred SAVkou neľahká úloha – pokúsiť sa prinavrátiť tradičnému 
hokejbalovému tímu lesk jeho lepších sezón... Bolo minuloročné umiestnenie tým povestným 
dnom, od ktorého sa SAVka odrazí k lepším výsledkom? Cesta k úspechu však vedie cez 
údolie pokory a často aj utrpenia... Klub rozhodne nečaká žiadna hokejbalová „selanka“ a je 
iba na nás hráčoch ako sa s tým popasujeme a či budeme ochotní otočiť „koleso dejín“ 
a pokúsime sa o vylepšenie tej výsledkovej a aj hernej mizérie posledných sezón. Či sa to 
podarí, dozvieme sa niekedy v máji budúceho roku, dovtedy si však zrejme prejdeme 
„pravým športovým peklom“... 
 
  V letnom období sme v klube zaznamenali dva výrazné odchody – Bobor sa rozhodol po 
dvoch sezónach u nás pre návrat do AHK Pekníkova a Pardy sa rozhodol ukončiť pôsobenie 
u nás z osobných dôvodov a momentálne nevieme, kde bude jeho kariéra pokračovať. 
Každopádne, chalani, chcem vám obom poďakovať za dobre odvedené služby v SAVkárskom 
drese a prajem v ďalšej hokejbalovej kariére všetko najlepšie.  
 
  Zaznamenali sme však aj príchody nových posíl a to hneď troch. Naše rady vystužia Miško 
Sedláček, ktorý je extraligovým hráčom LG Bratislava, Pali Záhradný, ktorý dlhé roky obliekal 
dres nášho ligového konkurenta HBK Nivy a napokon Maroš Fischer z tímu Greenhorns... 
Chlapi vitajte! 
  
  
  
  
  
              

   
 



       1.kolo: 

 

        SAV Lamač : HBK Profis 

                                                              vs     

                                                                  4:0 (1:0,1:0,2:0) 

                                                             vzájomné zápasy v 2018/19:  9:0, 7:4 

  

Na úvod novej sezóny obstojný výkon a hladké víťazstvo 

   Dneškom vstúpil hokejbalový klub SAV Lamač do svojej 35. sezóny v histórii klubu... a to prosím 

pekne bez prerušenia. Stretli sa tradiční rivali, no v letnom období nastali v ich kádroch určité zmeny. 

Domáci v lete posilnili káder troma posilami, od ktorých si veľa sľubujú, no a hostia z Podunajských 

Biskupíc doslova "prekopali" svoj káder a nastúpili dnes v Lamači v značne obmenenej zostave. V 

minulej sezóne sa viac darilo Lamačanom, ktorí oba vzájomné duely vyhrali, ale je úvod sezóny a tak 

je len veľmi ťažké predpovedať, ako bude vyzerať úvodný zápas. Napokon to bolo jednoznačné 

víťazstvo domácich, ktorý išli od úvodu pre dva body a dobré naladenie do ďalších ligových bojov. 

Počas celého zápasu mali prevahu a hosťom toho príliš veľa nedovolili...  

   Nuž, ľudkovia, dnes to bolo OK. Som rád, že sa nám od úvodu darilo napĺňať predzápasovú taktiku 

a aj keď prvá tretina bola ešte taká "kostrbatá", postupne to prichádzalo. Dôležitým momentom bol 

úvodný Filipov gól, podarilo sa ho dať nám a tak sme mohli byť kľudnejší ako náš súper. Hostia sa 

snažili nastreľovať loptičky na Miňa najmä z diaľky, no to sa im neveľmi darilo, keďže sme množstvo 

striel dokázali blokovať. Prvá tretina bola z oboch strán ešte taká "úvodnosezónna", loptička často 

odskakovala od čepelí, no to sa po dlho lete azda aj dalo čakať. Dôležité bolo, že sme makali od 

začiatku a držali sme Profisákov dosť ďaleko od našej brány. V druhej tretine to už bolo z našej strany 

oveľa lepšie - pribúdalo šancí, pekných striel aj kombinácii, no dlho chýbal ten povestný upokojujúci 

gól. Napokon sa "vzmužil" Ďuríček a silou vôle to tam zasunul :-). Aj keď sme dali iba jeden kúsok v 

tejto tretine, hostí sme stále nepúšťali do vyloženej šance a so strelami si pozorný Miňo v kľude 

poradil. V záverečnom dejstve sa od úvodu pustili Profisáci do rezkejšieho "pochodu" a už sa zapotil 

párkrát aj náš gólman, no udrelo opäť na tej správnej strane - využitá presilovka a Petkova "jedovka" 

znamenala stav 3:0... Na záverečných 4:0 potom ešte upravil Peňo a zavŕšil veľmi dobrý výkon 

dnešnej druhej lajny, v ktorej skórovali všetci traja junáci. Keď sa už zdalo, že sa bude iba dohrávať, 

hostia si povedali, že pokazia za každú cenu Miňovi shutout a pridali "rýchlostný stupeň" a zrazu sme 

"horeli"... Asi aj podaktorí z nás si povedali... že nech si ten shutout zaslúži :-) Pravda je, že v 

posledných 7.minútach si Miňo zachytal tak ako v celom zápase dovtedy nie... Napriek presilovke 

súpera sme to však vzadu zvládli a tak sme mohli "sláviť" prvé body do tabuľky. 

   Takže na úvod to nebolo najhoršie. Do tímu sa dnes začlenila, myslím si že s prehľadom, jedna z 

letných posíl Miško Sedláček... takže Michal, vitaj v SAVke a držíme palce, nech sa ti v lamačskom 

drese darí! A čo my ostatní? Predviedli sme obetavý a spoľahlivý výkon, mali sme aj mnoho ďalších 

šancí na skórovanie (výsledok mohol byť iste aj vyšší), no nepadlo... nevadí, príde to v ďalších 

zápasoch, ktoré na nás čakajú a istotne nás preveria ešte viac. Páni, vďaka za dnešný výkon a budúci 

týždeň zlomíme konečne "kliatbu" ihriska vo Vrakuni!  

                                                                                                                                              
(ra) 

    

 gólový film zápasu: 

 1:0     Schuster   (Švarc)            

 2:0     Biely         (Sedláček) 

 3:0     Švarc        (Pšenko) 

 4:0     Pšenko  



2.kolo: 

HBK Vrakuňa : SAV Lamač 

    vs    

3:1 (0:0,0:0,3:1) 

vzájomné zápasy v 2018/19:  3:2, 4:1 

 

V 2.kole bez bodu 

   Po úvodnom úspešnom zápase a prvým bodom v novej sezóne neprišla SAVka ani do Vrakune v 

porazeneckej nálade a určite chcela bodovať. Teda aspoň dovtedy, pokým nebolo jasné v akom počte 

sa na zápas dostaví. Keď to bolo definitívne, šance trocha poklesli, no aspoň elán a odhodlanie zostali. 

Dve tretiny zápasu to Lamačanom na body aj vychádzalo, no napokon to nestačilo. Príčin bolo 

niekoľko, ale tá najpodstatnejšia, že SAVkári nedokázali dnes skórovať takmer z ničoho zatiaľ čo 

domácim sa to podarilo viackrát.   

  Taká pekná sobota to mohla byť... Nebola.  Nastúpili sme v nasledovnej zostave: 46 - 46, 49, 38, 39, 

45, 47, 40, 41 - z toho dva kusy choroba. Nenechajte sa mýliť, tie cifry neznamenajú čísla dresov, ale 

vek aktérov... Takže v danom rozpoložení bolo jasné, čo tu musíme hrať. Hoci sa to niekomu 

"chytrému" akosi nepozdávalo (pozn. redaktora: to nás trápilo asi tak ako minuloročný sneh...) bolo to 

jediné, čo sme mohli robiť. Výsledkovo sa nám to darilo takmer až do otočky, herne sme odišli už 

niekedy po 1.tretine a stav 0:0 bol výsledkom výborného Miňa v bráne a tiež našej (ne)schopnosti 

premieňať vypracované šance, ktorých sa nazbieralo hneď niekoľko. Objektívne treba uznať, že sme 

toho smerom dopredu veľa nepredviedli a pri tom, čo sme predviedli sme akosi neboli dostatočne 

zruční. Boli sme pomalí a nepresní. Pokiaľ sme vládali, ako-tak to išlo, no bolo to žalostne málo. Takže 

napokon 3:1, pretože domáci boli menej "grambľaví" ako my. Ale nie, žarty bokom (a verte, že sa 

nebavím...), prehrali sme preto lebo sme neboli správne "hladní" po úspechu tak ako domáci hráči. 

Takže výsledok je asi zaslúžený. Pevne verím, že všetci (tak ako aj ja), ktorí dnes nastúpili vedia, čo 

mohli spraviť lepšie alebo nemali spraviť vôbec...  

  Chcel som pôvodne na tomto mieste napísať niečo povzbudzujúce a zmysluplné, no nedá sa... ešte 

aj dnes (pozn. redaktora: utorok) som tak nas..ný, že radšej nie... alebo predsa dačo - Miňo, super! 

P.S. Hoci v oficiálnom zápise figuruje ako strelec gólu Milis, treba objektívne upresniť, že našim 

gólovým "vysloboditeľom" bol dnes Zajko... 

                                                                                                                                                 

                                                                                        (ra) 

     gólový film zápasu: 

 1:0                

 2:0      

 3:0       

 3:1     Šurlan   (Mancál)  

  

 

 

 

 

 



3.kolo:      

SAV Lamač : SBHC Rebels 

   vs      

11:1 (4:1,2:0,5:0) 

vzájomné zápasy v 2018/19:  7:3,7:3 

  

Jednoznačná záležitosť od začiatku do konca 

   Po nemastnom neslanom výkone SAVky vo Vrakuni tu bol nový zápas a príležitosť na rehabilitovanie 

sa. Podarilo sa... a to azda jednoduchšie ako sa všeobecne čakalo. Hosťujúci Rebeli svojou pasívnou 

hrou dovolili domácim dominovať počas celého zápasu.   

  Dnešná účasť na zápase bola zo strany domácej SAVky už OK. Aspoň čo do počtu to bola 

plnohodnotná zostava a tak bolo jasné, že na únavu alebo kondíciu sa vyhovárať Lamačania nebudú 

môcť. Pri pohľade na striedačku súpera sa domáci isto potešili, no to samo o sebe neznamenalo body 

zadarmo. V prvej tretine sa Rebeli spoliehali na pevnú obranu a snahu o brejky, darilo sa im to vcelku 

úspešne do polovice tretiny, no potom to už bola "jednosmerná" jazda domácich. Treba niečo vlastne 

hodnotiť? Netreba... ale ak som minulý týždeň pochválil Miňa, tak za tento zápas si to isto zaslúži 

Ceco s bilanciou 2+5!  

  Takže dnešok fajn, no súper nás preveril minimálne. Náročnejšie to ešte len bude.   

                                                                                                                                                                                               

                                          (ra) 

     gólový film zápasu: 

 1:0     Mancál         (J. Alföldy) 

 1:1      

 2:1      J. Alföldy      (Mancál) 

 3:1      Švarc           (Mancál) 

 4:1      Kotes           (Vašíček) 

 5:1      Vašíček        (Ružička)  

 6:1      Mancál         (Kotes) 

 7:1      Švarc           (R. Alföldy) 

 8:1      J. Alföldy      (Mancál) 

 9:1      Záhradný      (J. Alföldy) 

10:1     Biely             (Mancál)   

11:1     Záhradný      (Mancál) 

 

 

4.kolo: 

HBK Nivy : SAV Lamač 

   vs     

2:7 (2:2,0:2,0:3) 

vzájomné zápasy v 2018/19:  7:0,3:1 

  

Prekvapujúca, ale absolútne zaslúžená výhra 



(spracované a napísané podľa rozhovoru s dnešným kapitánom Cecom...) 

 

   Papierové prognózy našťastie zápasy nevyhrávajú. Stará známa pravda, ktorá sa potvrdila aj v 

tomto duely. Niváci, ktorý dnes privítali SAVku v azyle na Tehelnom Poli (keďže v Bratislave lialo ako z 

krhly a to znamenalo, že na Nivoch to bolo iba na korčule...a v žiadnom prípade na hokejbal. Domáci 

nastúpili akosi uvoľnene, keď videli v akom počte a zostave Lamačania dorazili, no a keďže počas 

takmer celého zápasu sa tvárili tak, že súper sa porazí sám, inak to dopadnúť nemohlo. Pravdou je, že 

hostia mali na dnes problém so zostavou (aj sa snažili so súperom dohodnúť na odklade, no 

neúspešne) a tak nastúpili tí, ktorí mohli... Dnes SAVke dokonale vyšla taktika, ktorú chalani aj po celý 

zápas poctivo dodržiavali a výsledkom bolo víťazstvo síce prekvapujúce, no úplne zaslúžené. Klobúk 

dolu, páni! 

  Dnes sa v SAVkárskej zostave objavil aj "staronový kus"-počas týždňa bol na súpisku totiž, ako sa 

neskôr ukázalo našťastie, dopísaný Jurko Juruška. No a spoločne s Miňom v bráne a v lajne s Cecom 

bol napokon jednou z ústredných postáv duelu. Zápas sa začal odvíjať zaujímavo - domáci dali gól, 

ktorý uznaný nebol, no a vzápätí gól v podstate ani nedali ale ten uznaný bol. Radosť však dlho 

netrvala, pretože Ceco po ideálnej prihrávke vyrovnal na 1:1. Neskôr zaúradoval Milis (škoda, že na tej 

nesprávnej strane) a jeho pokus o vyhodenie loptičky sa od súpera odrazil za Miňov chrbát a SAVka 

zase prehrávala... Sorry Milis, ale Ceco mi zdôrazňoval, že mám napísať, že iba vďaka tebe sa mančaft 

vlastne naštartoval :-) Do prestávky však opäť Ceco v presilovke vyrovnal na 2:2. Keďže Miňo "ničil" 

súperove snahy o čokoľvek, po prvej tretine to bola plichta. V tej druhej sa stále ležérne hrajúci 

domáci rozhodli SAVkárov "doraziť", no zabúdali pri tom na bránenie a to bola voda na lamačský mlyn 

- pribúdali prečíslenia 2 na 1, ktoré dvakrát aj skončili gólom a razom bolo 2:4. Miňo bol dnes 

nepriestrelný, prvá lamačská lajna súpera dokonale vyučovala, no podstatné bolo, že dnes to konečne 

aj "lepilo" a takmer všetko končilo v Niváckej bránke... teda vlastne nie všetko, čo som to počul o tých 

nepremenených nájazdoch na brankára súpera, hááá Ďuríček? No ale po druhej tretine +2 navrch! 

Super. Prišla však posledná tretina a Niváci si konečne začali uvedomovať, že im dnes SAVkári body 

sami dobrovoľne neodovzdajú. Spustili "oheň a síru", ale Miňo a spoľahlivá obrana, ktorá blokovala čo 

sa dalo, to ako správny hasiči zvládali na výbornú... No a keďže Ceco si dnes zobral tú správnu 

"strelku", skóre utešene narastalo na tej správnej strane - 2:5, 2:6. Domáci museli byť tak zúfalí ako 

aj šokovaní a ešte asi aj dnes si doma pretierajú oči, keď vidia konečný výsledok na papieri. Asi 4,5 

min. pred koncom to ešte Nivy riskli s power-play, no posledné slovo patrilo Vašovmu lobu do 

opustenej brány na konečných 2:7... Paráda, potešili ste chlapci!  

  Pochvalu si za tento zápas a predvedený obetavý výkon zaslúžia určite všetci, čo hrali... no treba 

vyzdvihnúť (a nie po prvýkrát v tejto sezóne) Miňa, o ktorom sa Nivákom bude ešte dlho snívať. 

Pochytal toho naozaj mnoho. Všetci dúfame, že forma mu vydrží čo najdlhšie. A samozrejme 

zabudnúť nemôžeme ani na Cecových 4+1 a na výkon Jurka (2+1), ktorý zapadol do tímu tak, akoby 

z neho ani neodišiel... Rozhodujúcim faktorom však bol tímový duch a väčšia túžba po víťazstve, v 

tom SAVkári totiž jasne domácich predčili. Len tak ďalej, páni!                                                           

 (ra) 

     gólový film zápasu: 

 1:0       

 1:1    Mancál     (Biely) 

 2:1       

 2:2    Mancál     (Thron) 

 2:3    Juruška     

 2:4    Mancál     (Biely)  

 2:5    Mancál     (Juruška) 

 2:6    Juruška    (Mancál) 

 2:7    Vašíček     

 



5.kolo: 

SAV Lamač : Black Diamonds 

   vs    

2:0 (0:0,1:0,1:0) 

vzájomné zápasy v 2018/19:  8:0,10:1 

 

Vydreté, no zaslúžené 2 body... 

    Aj dnešný deň potvrdil, že každý zápas je iný...  Papierové prognózy boli jednoznačne na strane 

SAVky, no hostia sa v lete otriasli z nováčikovskej sezóny, káder dokázali vhodne doplniť a čuduj sa 

svete, v tomto ročníku zatiaľ predvádzajú povšimnutiahodné výkony. Pohybujú sa totiž na priečkach 

zaručujúcich postup do play-off a tak sa bolo treba mať na pozore. Lamačania dnes utvorili rekord v 

účasti-ani nepamätáme, kedy ich prišlo toľko, že sa sotva vmestili na striedačku. Akýto paradox v 

porovnaní s minulým zápasom. Zápas to bol zaujímavý, domáci mali od úvodu hru vo svojich rukách 

avšak gólovo vychádzali dlho na prázdno. Diamanty mali totiž vo svojej bránke muža na mieste a 

hosťujúci gólman bol ich najlepším hráčom. Niekomu sa bude azda výsledok máliť, no dôležité boli 

dnes najmä 2 body do tabuľky. To domáci borci splnili  a potvrdili tak vydarený vstup do tejto 

sezóny.   

  Od začiatku do konca to bol súboj domácich "strelcov" s gólmanom hostí. Čo ten dokázal pochytať... 

klobúk dolu! Ono by sa o dnešnom zápase dalo aj tak trochu konštatovať, že to bol zápas gólmanov, 

pretože SAVkárom akosi po minulom týždni vyschol pušný prach a tak bolo dôležité udržať vzadu 

nulu. No a o to sa v SAVkárskej bránke výborne postaral Tomi a ak by sa vyhlasovali najlepší hráči 

oboch tímov, dnes to bez debaty na celej čiare vyhrali gólmani. V zostave ako už dlho nie (čo do počtu 

hráčov) sa domáci zahryzli do súpera a v 1.tretine hostí často doslova priklincovali k vlastnej bráne a 

búšili a búšili... avšak bez gólového vyjadrenia. Po úvodnom dejstve teda bezgólová plichta. Vzhľadom 

na priebeh bolo otázkou času, kedy SAVkári konečne nájdu kľúč od brány hostí, no s pribúdajúcim 

časom sa čoraz viac bolo potrebné mať na pozore. Hosti sa viac osmelili, nestrieľali iba z diaľky ako v 

úvodnom dejstve, no snažili sa prepracovať aj do útočnej tretiny. Tomi v domácej bráne však "s 

kľudom Angličana" likvidoval všetko, čo prešlo cez pozornú a obetavú obranu SAVky. Domáci hráči 

predvádzali naďalej pekné akcie, početné strely a aj individuálne prieniky, no až niekedy v polovici 

tretiny konečne gólovo udreli. Krásnu kombináciu celej lajny zakončil Pali a SAVka sa ujala zaslúženie 

vedenia 1:0. Keďže do konca druhého dejstva gólmani "čarovali", na prestávku sa išlo práve za 

takéhoto stavu. Treba však povedať, že vzhľadom na to, čo sa na ihrisku odohrávalo, bolo toto skóre 

voči Diamanťákom veľmi prívetivé. Hra sa totiž, rovnako ako v úvode, odohrávala väčšinou iba na ich 

polovici. S výnimkou presilovky, kedy mali pár striel, no to bolo všetko pretože aj v tomto 

nerovnovážnom stave mali čo robiť aby vôbec domácim "ukradli" loptičku! Výsledok tak bol zradný, 

pretože sa bolo treba mať na pozore a najmä zbytočne neotvárať hru. Hostia rozumne čakali na svoje 

brejkové situácia a v úvode poslednej tretiny sa do domácich s chuťou zahryzli s úmyslom vyrovnať. V 

tejto fáze zápasu mali mierne navrch, no ako bolo napísané vyššie, lamačský "teamwork" pracoval 

dobre. Síce nie bez chýb, ale kvalitne. Hostia sa však nevzdávali a hrýzli až do konca, bojovali a snažili 

sa niečo vymyslieť, no okrem niekoľkých striel, ktoré bezpečne kryl Tomáš si toho veľa 

nevypracovali... teda s výnimkou situácie asi 3 min. pred koncom. SAVkári prepadli v útoku a zrazu tu 

bol čistý brejk na osamoteného gólmana domácich. Našťastie, hosťujúci hráč na malý okamih zaváhal, 

využil to Filip, ktorý ho dobehol a zabránil mu skórovať, no žiaľ iba za cenu faulu. Rozhodca bez 

zaváhania nariadil trestné strieľanie a mohlo byť zle. Nebolo, Tomi s prehľadom vyriešil aj túto 

situáciu a nedal hosťom ani nádej na body... To však bolo už až potom, čo potrebnú poistku a pohodu 

na domáce hokejky pridal Zajo, ktorý zakončil (síce na niekoľkokrát, ale predsa) už x-té obliehanie 

súperovej bránky a zvyšoval na 2:0. Po trestnom strieľaní sa totiž už iba dohrávalo, hoci SAVkári sa 

ešte dostali k dvom gólpýtajúcim sa akciám, no skóre sa už nemenilo. 



   Je za nami náročné stretnutie. Výsledok nezodpovedá celkom priebehu tohto zápasu, no prvoradý 

bol plný bodový zisk. Dnes všetci zúčastnení makali pre tím a iba slabá strelecká efektivita a výborný 

výkon gólmana hostí uchránil Diamanty od pohromy. Nuž, ako som napísal na začiatku, každý zápas je 

iný... minulý týždeň tam padlo skoro všetko a dnes sme boli radi aspoň za tie dva kúsky :-)  Páni, 

vďaka za bojovnosť a neutíchajúcu snahu až do konca, dnes to síce bolo vydreté, no zaslúžené!     

                                                                                                                                                  

                                                              (ra) 

     gólový film zápasu: 

 

 1:0    Záhradný     (R. Alföldy)   

 2:0    Thron      

 

 

 

6.kolo: 

Ziegelfeld : SAV Lamač 

   vs.  

3:2 (2:0,0:1,1:1) 

vzájomné zápasy v 2018/19:  7:0,4:2 

 

Nepochopiteľný skrat v závere a odchod s prázdnymi rukami 

    Kto dnes meral cestu na Tehelko, určite neľutoval. Bol to zápas, ktorý musel potešiť, bolo vidieť 

naozaj všetko - bojovnosť, nasadenie, útočnú hru, pekné akcie a góly. Bol to zápas, v ktorom bol 

favorit jasný, veď SAVka nastúpila proti finalistovi a vicemajstrovi posledných dvoch ročníkov BHBL, 

čiže "veľké oči" určite nemala. Ako sa však vraví, každý zápas je iný a súper hrateľný, no treba pre to 

niečo spraviť a "ušiť" tú správnu taktiku. Toto všetko sa hosťom dnes podarilo, no napriek tomu si 

neodviezli do Lamača ani bod... Pre nezainteresovaných bol výsledok prekvapením, pretože očakávali 

oveľa vyššiu výhru domácich, no a pre tých ktorí na zápase boli to bolo prekvapenie tiež...v tom, že 

hostia prehrali. Ako je to možné? Čo sa teda na Tehelku prihodilo? Nuž, prihodilo sa posledných 90 

sekúnd zápasu... Domáci favorit v prvej tretine s prehľadom dominoval, pretože SAVkári asi neboli 

duchom prítomní a túto tretinu absolútne zbabrali! Od tej druhej sa však začali diať veci a razom to na 

ihrisku vyzeralo inak. Výsledkom bolo zaslúžené vyrovnanie na 2:2 cca 4 minútky pred koncom. Dve 

tretiny boli Lamačania viac ako vyrovnaným súperom favoritovi, no potom prišlo spomínaných 90 

sekúnd a bolo hotovo. Viac k tomu niet čo dodať, nech si to každý jedinec preberie v hlave sám... 

Súperovi gratulujem k víťazstvu.  

  Kto čaká podrobnejší komentár k sobotnému zápasu, nedočká sa!  Bolo by v ňom totiž viac emócií 

ako rácia. Nie som totiž schopný a najmä ochotný uveriť tomu, čo sa stalo... a to už od soboty ubehli 

štyri dni! No a v neposlednom rade, je to predsa len "verejný kanál" a ako sa vraví, na ňom sa nemá 

"prepierať vlastné špinavé prádlo". Čo bolo treba sme si už azda povedali na interných diskusných 

fórach. Takže komentár si spravte každý sám... ďakujem. 

  Miesto toho dovoľte iba malé zamyslenie... Viem, že hráme amatérsky šport (veď ho hrám už 

35.sezónu), no v každom športe, aj tom amatérskom, ktorý sa hrá v organizovanej súťaži, IDE O 

BODY! Či sa nám to páči, alebo nie, je to fakt. Ak to nie sme schopní akceptovať, nehrajme to! Iste, 

chceme sa baviť hrou... ok, aj ja som za... iba neviem, či sa posledné dve sezóny nebavíme viac, ako 

je zdravé (dôkazom toho sú umiestnenia SAVky)! Nie raz sme sa presvedčili, že sme schopní hrať s 



každým súperom, no ako bolo správne povedané, musíme dodržať stanovenú taktiku... tak prečo ju 

nedodržiavame? A najmä vtedy, keď "ide o všetko"? Pretože máme stále "vlastnú hlavu"! Vyhrávame 

ako tím, prehrávame ako tím... inými slovami, v tomto zápase sme to pokašlali teda rovným dielom 

všetci. Sme športovci a preto vieme, že je rozdiel prehrať a prehrať. Prehrať s lepším nie je hanba, ale 

darovať nie lepšiemu víťazstvo je vlastná neschopnosť a hlúposť! No a presne toto sa nám nestalo 

prvýkrát - asi sme definitívne nepoučiteľní... Veď napokon, každý má vlastnú hlavu a v nej aj nejaké 

tie "šedé bunky".   

   A na záver už iba jedna vec - dovolím si malú parafrázu, a síce, že cesta k úspechom vedie cez 

údolie sklamania a sĺz. Slzy netreba, no trochu pokory by neuškodilo... a práve tá nám niektorým, žiaľ, 

asi chýba.   

P.S. Prosím, neberte týchto pár riadkov ako nejaké posolstvo - vôbec to tak nebolo myslené, je to 

IBA MÔJ OSOBNÝ NÁZOR na vec.                                                                                                 

     

 (ra) 

      gólový film zápasu: 

 

 1:0     

 2:0     

 2:1    Schuster  (Minárik)   

 2:2    Kotes       (Pšenko) 

 3:2     

 

 

7.kolo: 

SAV Lamač : Hancop 

 vs.  

0:2 (0:0,0:2,0:0) 

vzájomné zápasy v 2018/19:  3:5,2:5,2:3,2:1,0:4 

 

Bez gólu sa vyhrať nedá 

    Po výsledkovo nie príliš vydarenom zápase na Ziegelfelde čakal na hokejbalistov SAV Lamač doma 

súper ešte náročnejší - obhajca titulu Hancop. Najčastejší súper Lamačanov síce úvod tohto ročníka 

vydarený nemal, no postupne sa dostáva do starej formy. Oba tímy sa poznajú viac ako dôverne a tak 

sa dalo predpokladať, že budú rozhodovať maličkosti. Zápas to bol veľmi zaujímavý, dominovali mu 

obaja gólmani, ktorí predvádzali počas celého stretnutia svoje umenie. Napokon rozhodla väčšia 

efektivita hostí a to, že domáci (hoci sa všemožne snažili) skórovať nedokázali. Potvrdila sa tak stará 

známa vec - bez gólu sa vyhrať nedá a bodovať iba málokedy...   

  Je ťažké písať komentár po takom zápase. Hoci domáci borci nespravili žiadne veľké a zásadné 

chyby, opäť prehrali... Zápas, ktorému dominovali výkony brankárov a obrany prevažovali nad útokom 

napokon rozhodli dva "zlepené" góly hostí v druhej tretine. Tí totiž dokázali premeniť aspoň niečo z 

toho, čo si vypracovali a po tečovanej strele od polovice ihriska a gólom trafeným "zo vzduchu" (a 

ešte aj odrazeným od tyčky) a vyhrali 0:2. Či zaslúžene, nech posúdia tí, čo na zápase boli a videli to 

na vlastné oči...no asi áno, keďže skórovali a my nie! Škoda, boli sme blízko, ale nedokázali sme sa 

presadiť. A to ani strelami z diaľky (ktoré aj tak väčšinou končili mimo brány) a ani zblízka. Vlastne raz 

sa to podarilo v tretej tretine, no keďže sa rozhodca "upískol", gól platiť nemohol. Dnes SAVka 



odohrala veľmi dobre aj presilovky, tlak aj dobré nápady tam boli, no tá nešťastná koncovka... Stáva 

sa už pomaly z toho obohratá pesnička.   

  Nuž čo, dnes to nedopadlo... no aspoň sme si to nepokazili sami. Treba sa do ďalších zápasov 

odraziť od dobrej obrannej hry a výsledky aké čakáme sa potom azda dostavia. Príležitosť dokázať to 

budeme mať už v sobotu, keď nás čaká nebezpečná Slávia. 

 (ra) 

     gólový film zápasu: 

 0:1     

 0:2     

 

 

8.kolo: 

Slávia Právnik : SAV Lamač 

  vs.  

7:2 (0:1,2:0,5:1) 

vzájomné zápasy v 2018/19:  9:3,2:7 

 

Mizerná efektivita + nedôsledná obrana = zaslúžená prehra 

    Po dvoch prehrách v rade sa patrilo dnes zabodovať. Slávia však mala svoje plány, veď v 

doterajšom priebehu súťaže nevyhrala ešte ani raz a to znamenalo, že každý nasledujúci súper 

domácich "Právnikov" sa musel mať na pozore. Ako to dopadlo? Žiaľ SAVkárske patálie so zostavou sa 

premietli do ďalšej ligovej prehry... takže asi tak, ako malo. Pritom to dve tretiny rozhodne nevyzeralo 

na taký "výprask" s akým hostia napokon do Lamača odchádzali. Pod dnešný výsledok sa najviac 

podpísala slabá obranná hra hostí a ich takmer nulová efektivita v premieňaní šancí. No v poslednej 

tretine aj jednoznačne lepší a efektívnejší výkon domácich borcov, ktorí si výhru určite zaslúžili.    

   Môže sa zdať, že o všetkom opticky rozhodla tretia tretina, no nebolo to celkom tak... Domáci od 

úvodu zápasu prevzali iniciatívu a za prvým víťazstvom v ročníku išli od začiatku až do konca naplno. 

V prvej tretine však ich tlak bol iba taký "jalový", áno opticky mali na hokejkách loptičku častejšie a 

mali aj viac z hry, no po strele do vinkla viedla SAVka. Úprimne však treba priznať, že to nebolo 

celkom podľa toho, čo sa na ihrisku odohrávalo. Ani vedenie však na hokejky Lamačanov pokoj 

neprinieslo. Právnici spustili častokrát kolotoč v obrannej tretine hostí a tí odolávali iba veľmi ťažko. 

Napriek tomu mali SAVkári niekoľko veľmi dobrých momentov, kedy mohli domácim ujsť na vyšší ako 

jednogólový rozdiel. Nestalo sa však a preto udreli Právnici. Keď domáci Právnici vyrovnali, začala sa 

prejavovať kondičná indispozícia hostí. Gól inkasovaný iba niekoľko sekúnd pred koncom druhej 

tretiny po nepochopiteľne zahranom buly vo vlastnom pásme (povedzme si to na rovinu, že sme to 

vtedy absolútne pos...li) ešte nemusel byť ten povestný klinec do rakvy. No pre niekoho bohužiaľ 

celkom nepochopiteľne bol... Po dvoch tretinách bolo teda 2:1 pre domácich, no čo zase dokázali 

nepremeniť hostia v tomto dejstve je už priam zarážajúce! V poslednej tretine to zo začiatku nebolo 

najhoršie, SAVkári dokonca vyrovnali zo skrumáže na 2:2 a mohli mať teda určitú psychickú výhodu, 

no nemali. Po tomto góle absolútne "odišli", dostávali góly ako na bežiacom páse, keď domáci 

ukážkovo premieňali hlavne situácie 2na1 a to spolu s ubúdajúcimi silami a streleckou nemohúcnosťou 

viedlo k "potupnej" porážke 7:2! To, čo doteraz SAVku v lige zdobilo - výborná a obetavá obranná hra 

- dnes totálne zlyhalo. Domáci tak vyhrali úplne zaslúžene, hosťom dnes totiž nefungoval žiadny post 

tak ako mal a preto to nemohlo dopadnúť inak. 



  Slová o poučení sa sú opäť raz zbytočné... Keď totiž nedokážeme skórovať ani do odkrytej bránky, 

nemôžeme pomýšľať na úspech. Tak nám azda pomôže tohto týždňová pauza na dokonalé prečistenie 

hláv, pretože to je presne to miesto, kde sa tie víťazstvá rodia.    

 (ra) 

     gólový film zápasu: 

 0:1    Švarc    (Schuster) 

 1:1 

 2:1 

 2:2    Švarc    (Schuster) 

 3:2 

 4:2 

 5:2 

 6:2 

 7:2     

 

9.kolo: 

SAV Lamač - voľno 

 

  

 

Slovenská hokejbalová extraliga (SHbE) U12 2019/2020 

Skupina Západ 

 

Najmenší SAVkári zatiaľ 100% úspešní 

  

   Najmladší reprezentanti SAVkárskeho hokejbalu, žiaci v kategórii U12, si v doterajšom priebehu 

celoslovenskej hokejbalovej extraligy U12 počínajú nadmieru úspešne. Po minuloročnej premiére a 

celkovo veľmi peknému 5.miestu pokračujú aj v tohtoročnej edícii v dobrých výkonoch. Po odohratí 

dvoch turnajov (z celkovo piatich) sú zatiaľ na čele SHbE U12 skupina Západ bez straty na čele! 

Držíme všetky prsty aby to tak vydržalo čo najdlhšie. Najbližšie sa hokejbalisti SAV Lamač U12 

predstavia na ďalšom turnaji už túto nedeľu opäť v Bratislave.  

 

2. turnaj 3. 11. 2019 – Ihrisko: NBC Bratislava, Organizátor: L2 Hockey Gajary Flames 

 

ŠK Rebels 91 Topoľčany – L2 Hockey Gajary Flames          1: 6 (0:4,1:2) 

Góly: Golská – Javorček, Bernát po 2, Urbanič, Selič     

SAV Lamač – HBK Kometa Vrútky                                        11: 1 (6:0,5:1) 

Góly: Chudý, Kasala, Mazáček po 2, Béreš, Čongrády, Černák, Ad. Alföldy, Al. Alföldy – Trasoň 

HBK Kometa Vrútky – L2 Hockey Gajary Flames                  0:13 (0:4,0:9) 

Góly: Bernát 4, Selič, Vavro po 2, Stolár, Urbanič, Javorček, Čilík, Košťál   



SAV Lamač – ŠK Rebels 91 Topoľčany                                 11: 0 (5:0,6:0) 

Góly: Mazáček 3, Al. Alföldy, Mrva po 2, Čongrády, Ad. Alföldy, Černák, Béreš 

ŠK Rebels 91 Topoľčany – HBK Kometa Vrútky                    5: 1 (4:1,1:0) 

Góly: Hrončok 2, Jelenčík, Golská, Merašický – Siakeľ 

L2 Hockey Gajary Flames – SAV Lamač                                1: 4 (1:1,0:3) 

Góly: Bernát – Chudý 3, Béreš 

   

TABUĽKA PO 2. TURNAJI 

1. SAV Lamač                                   6      6     0     0      56: 3    12 

2. L2 Hockey Gajary Flames               6      4     0     2      44:13     8 

3. ŠK Rebels 91 Topoľčany                6      2     1     3      14:27      5 

4. HBK Kometa Vrútky                       6      1     1     4      17:39     3 

5. HBK Nitrianski Rytieri Nitra             4      0     0     4        0:49     0 

 

 

 

10.kolo: 

AHK Pekníkova : SAV Lamač 

  vs.  

3:2 (0:1,1:0,2:1) 

vzájomné zápasy v 2018/19:  5:3,5:5 

 

Po štvrtýkrát v rade bez jediného bodu 

    Po sobotnom zápase na Pekníčke je celkom zrejmé, že SAV Lamač je v kríze. Teda tej výsledkovej 

určite! Treba si to povedať nahlas, aby o tom nemal nikto pochybnosti. A tak nádejne to zase 

vyzeralo... Čo sa však udialo v posledných 5-tich minútach je už vážne námet pre psychológa. Hoci 

Lamačania nastupovali proti favoritovi a lídrovi celej súťaže, do susednej Dúbravky nešli v 

porazeneckej nálade. A to aj napriek okolnostiam, problémom so zostavou a faktu, že Pekníčka 

doteraz nestratila ani bod. Prítomní diváci boli počas celého zápasu v napätí a iste aj prekvapení ako 

dokázali SAVkári držať domácich na dištanc a narobiť im problémy, o ktorých sa im ani nesnívalo. 

Postavenie tímov v tabuľke ako aj momentálna forma totiž jednoznačne predurčovala vývoj zápasu a 

"povinné" body pre domácich. Všetko však bolo inak-teda až do nešťastného, či lepšie povedané 

spackaného záveru. Je preto z pohľadu hostí absolútne nepochopiteľné, že odchádzajú z tohto zápasu 

bez bodu. Rozhodujúce bolo vyrovnanie AHKáčov na 2:2, tým ich SAVka "postavila" na nohy a 

posledný gól v oslabení už bol iba logickým vyústením situácie. Nuž čo, zase raz treba súperovi 

pogratulovať k víťazstvu, jednoducho si za ním došiel to aj napriek tomu, že sa takmer celý zápas 

nevedel proti organizovanej hre súpera presadiť.   

   V pozápasovej debate mi jeden kamarát vnukol myšlienku: " ...Štvrtá prehra v rade, to sa SAVke už 

dlho nestalo, že...?" Priznám sa, ostal som na chvíľku v pomykove, ale v tej chvíli mi v hlave vírili 

úplne iné veci. No keď na druhý deň emócie aspoň trochu opadli, nedalo mi to a podujal som sa to 

overiť. Vedzte, že som to vypátral - v takejto situácii bola SAV Lamač naposledy v sezóne 2008/09!!!  

Aj z tohto dôvodu zmienka o kríze v úvode. V posledných týždňoch mi písanie pozápasových 

komentárov pripadá ako také menšie de-javú...kľudne by som ich mohol skopírovať a iba aktualizovať 

výsledok. Je to presne tak a je absolútne ZBYTOČNÉ sa o niečom rozpisovať. Úprimne, ani nemám 



chuť sa o zápase baviť. Prečo? Pretože pre mňa je absolútne nepochopiteľné, že napriek kontrole 

celého zápasu (áno, či sa to niekomu nebude páčiť, dovolím si tvrdiť, že sme ho kontrolovali...) zase 

nemáme ani bod! Tento zápas totiž nevyhrala Pekníčka, ale SAVka ho prehrala... Pred časom sme si 

povedali, že dokážeme hrať a potrápiť každého ak stanovíme vhodnú taktiku - stalo sa... tiež sme si 

však aj povedali, že uspejeme iba  vtedy, ak tú taktiku budeme aj dodržiavať - a presne to sa 

nestalo... respektíve, 70 minút zápasu to bolo ok, no potom sme absolútne nezvládli posledných 5 

minút. A ja sa teda môžem iba spýtať PREČO? Prečo si zase niekto v závere povedal, že jeho "taktika" 

je lepšia? PREČO sme zase začali robiť NEZMYSELNÉ veci, ktoré viedli k obratu v zápase, ktorý sme 

mali nie že aspoň zremizovať, ale vyhrať 1:3 gólom do prázdnej bránky súpera!? Jednoducho toto mi 

hlava neberie...prepáčte, ale nie. Vedeli sme, že musíme byť trpezlivý a čakať na našu šancu, čakali 

sme a dočkali sa - využili sme obe ponúknuté presilovky... dokonca sme jednu súperovu dokázali 

ubrániť. Vedeli sme aj to, že na úspech budeme potrebovať bezchybný výkon v defenzíve počnúc 

brankárom - a Tomáš dnes chytal naozaj dobre - a končiac posledným hráčom v oklieštenej zostave... 

Jasné, viem že góly padajú po individuálnych chybách, no čo NECHÁPEM je to, že ich v takýchto dobre 

rozohraných a vyrovnaných zápasoch urobíme v závere VŽDY IBA MY!!! PREČO zakaždým úplne 

zbytočne VYMÝŠĽAME nejaké neštandardné riešenia, ktoré vedú iba presne k tomu, čo sa stalo v 

sobotu? Keď niečo funguje 70minút, malo by aj zvyšných 5... či mýlim sa? Nestačí totiž hrať iba 

jednu, dve tretiny, ale CELÝ zápas. 

   Záverom iba jedna vec - je dúfam každému z nás jasné, že zo zvyšných štyroch zápasov jesene 

MUSÍME vydolovať čo najviac bodov, inak bude na jar veľmi zle. Ale, čo ťa nezabije, to ťa posilní... 

takže hlavy hore, chlapi. Poďme SAVka! 

 (ra) 

 

     gólový film zápasu: 

 0:1    Juruška    (R. Alföldy) 

 1:1 

 1:2    R. Alföldy   (J. Alföldy) 

 2:2      

 3:2 

 

 

  

 
 

Slovenská hokejbalová extraliga (SHbE) U12 2019/2020 

Skupina Západ 

 

 

Najmenší SAVkári zimujú na čele celoslovenskej extraligy 

  

   Najmladší reprezentanti SAVkárskeho hokejbalu, žiaci v kategórii U12, si v doterajšom priebehu 

celoslovenskej hokejbalovej extraligy U12 počínajú nadmieru úspešne. Po minuloročnej obnovenej 

premiére žiackeho hokejbalu v Lamači a celkovo veľmi peknému 5.miestu pokračujú aj v tohtoročnej 

edícii vo výborných výkonoch. Po odohratí troch turnajov (z celkovo piatich) sú zatiaľ na čele 

celoslovenskej SHbE U12 bez straty bodu! Držíme všetky prsty aby to tak vydržalo čo najdlhšie. 

Každopádne, už teraz je takmer isté, že sa hokejbalisti SAVky predstavia na finálovom turnaji o 

majstra Slovenska. V extralige teraz nasleduje zimná prestávka a najbližšie sa hokejbalisti SAV Lamač 

U12 predstavia na ďalšom turnaji vo Vrútkach v marci 2020.  

  



  

3. turnaj 17. 11. 2019 – Ihrisko: NBC Bratislava, Organizátor: SAV Lamač 

  

HBK Nitrianski Rytieri Nitra – SAV Lamač     0:15 (0:9,0:6) 

Góly: Mrva 4, Chudý, Al. Alföldy po 3, Kasala, Černák po 2, Ad. Alföldy   

L2 Hockey Gajary Flames – HBK Kometa Vrútky    7:3 (2:1,5:2) 

Góly: Vavro 2, Javorček, Bernát, Petrovič, Selič, Stolár – Greňo, Lukáčik, Siakeľ 

HBK Nitrianski Rytieri Nitra – ŠK Rebels 91 Topoľčany   1:11 (0:10,1:1) 

Góly: Kristl – Golská 3, Šiška, Boldiš, Hrončok po 2, Morosko, Merašický     

SAV Lamač – L2 Hockey Gajary Flames    7:1 (3:0,4:1) 

Góly: Čongrády, Ad. Alföldy po 2, Chudý, Al. Alföldy, Béreš – Stolár 

HBK Nitrianski Rytieri Nitra – HBK Kometa Vrútky       0:11 (0:3,0:8) 

Góly: Lukáčik, Lazovský po 3, Siakeľ 2, Okuliarová, Vladár, Skurčák 

L2 Hockey Gajary Flames – ŠK Rebels 91 Topoľčany     4:2 (1:1,3:1) 

Góly: Javorček, Petrovič, Urbanič, Mariani – Merašický 2 

HBK Kometa Vrútky – SAV Lamač     2:5 (1:3,1:2) 

Góly: Lukáčik 2 – Kasala 2, Cabúk, Čongrády, Chudý  

HBK Nitrianski Rytieri Nitra – L2 Hockey Gajary Flames     0:12 (0:6,0:6) 

Góly: Vavro, Košťál, Čilík po 2, Mariani, Urbanič, Javorček, Petrovič, Kudroň, Bernát  

  

  

TABUĽKA po 3. turnaji - sk.ZÁPAD 

 

1.  SAV Lamač 9 9 0 0 83:6 18 

2.  Gajary Flames 10 7 0 3 68:25 14 

3.  Rebels 91 Topoľčany 8 3 1 4 27:32 7 

4.  Kometa Vrútky 9 2 1 6 33:51 5 

5.  Nitrianski Rytieri Nitra 8 0 0 8 1:98 0 

  

TABUĽKA po 2.turnaji - sk.VÝCHOD 

1.  Hokejbal Prešov 6 6 0 0 46:5 12 

2.  CVČ Lords Svit 6 4 0 2 35:18  8 

3.  Medokýš Martin 6 2 0 4 15:31 4 

4.  MŠK Spišská Belá 5 1 0 4 4:24 2 

5.  HBK Lion Svidník 5 1 0 4 6:28 2 

 

 

 



11.kolo: 

SAV Lamač : Bratislava Indians 

  vs.   

12:3 (4:0,2:3,6:0) 

vzájomné zápasy v 2018/19:  nehrali spolu 

 

"Čierna" séria konečne ukončená 

    Po negatívnej sérii štyroch prehier (aj keď v troch prípadoch s najväčšími favoritmi iba veľmi 

tesne...) sa konečne SAVkárom podarilo zabodovať naplno. Veď napokon, nič iné im ani neostávalo. 

Situácia v tabuľke a jej pomerne nahustený stred velil jednoznačne - treba vyhrať. Zápas sa tak od 

úvodu aj v tomto duchu niesol. Domáci neponechali nič na náhodu a od úvodného hvizdu sa do svojho 

súpera pustili naplno. Hosťujúci Indiáni v úvodnej tretine nestíhali a keďže to Lamačanom začalo 

konečne aj "padať" výsledok utešene narastal. S výnimkou úvodu druhej tretiny mali domáci celý 

zápas pod kontrolou a zaslúžene dnes zvíťazili. 

   V predzápasovej debate ani nebolo treba veľmi zdôrazňovať, o čo dnes pôjde. Všetkým, ktorí dnes 

prišli a nastúpili, to bolo viac ako jasné. V tomto zápase sa proste nepripúšťalo nič iné ako víťazstvo. 

Od úvodu si išli SAVkári po výhru a našťastie, dnes dokázali aj premieňať šance, ktoré si vytvorili. 

Vďaka tomu bolo po prvej tretine pohodlných 4:0. Tradičný koncozápasový skrat však tentokrát 

zaúradoval na začiatku druhej tretiny... Indiáni sa rozhodli, že je najvyšší čas začať súpera "skalpovať" 

a za 30 (!) sekúnd strelili dva góly! Po priebehu úvodnej tretiny to bol pre všetkých prítomných tak 

trochu šok a čakalo sa, čo to spraví s domácou psychikou. Našťastie nič vážne... Dôležité bolo, že 

dokázali streliť nasledujúci gól oni aj keď treba priznať, že v týchto fázach zápasu narástli hosťom 

krídla a zrazu ich bolo plné ihrisko. Pozornou obranou však SAVkári tento tlak eliminovali a hoci Indiáni 

ešte vsietili gól a priblížili sa na chvíľku opäť "na dva", šiesty gól v ich sieti sa ukázal ako rozhodujúci.  

Posledná tretina už totiž bola definitívne v réžii domácich Lamačanov a konečné skóre sa napokon 

zastavilo na veľavravných 12:3. 

   Najpodstatnejším faktom dnešného zápasu bolo ale to, že negatívna štvorzápasová séria bez bodu 

je minulosťou. Do konca jesennej časti zostávajú ešte tri stretnutia a všetci dobre vieme, čo v nich 

bude prvoradou úlohou. Tak poďme do toho!    

 (ra) 

      

gólový film zápasu: 

 1:0    J. Alföldy    (Mancál) 

 2:0    Mancál       (J. Alföldy) 

 3:0    Biely           (R. Alföldy) 

 4:0    J. Alföldy    (Mancál) 

 4:1 

 4:2 

 5:2    Biely           (J. Alföldy) 

 5:3 

 6:3    Mancál        

 7:3    J. Alföldy    (Juruška) 

 8:3    T. Thron     (Ružička)  

 9:3    Biely           

10:3   J. Alföldy    (T. Thron) 

11:3    Biely         (Záhradný) 

12:3   Juruška     (T. Thron)  



12.kolo: 

Vlci K. Ves : SAV Lamač 

 vs.  

3:9 (0:1,1:3,2:5) 

vzájomné zápasy v 2018/19: 0:6, 2:1 

 

Jednoznačné víťazstvo a posun v tabuľke 

    Pre SAVku posledný zápas prvej polovice súťaže sa niesol v pomerne jednoznačnom duchu. Snaživý 

domáci tím sa ako tak držal iba v prvej tretine. Hoci ani po dvoch dejstvách Vlci za hosťujúcim 

mančaftom nezaostávali o veľa, bolo to skôr dôsledkom nepremieňania šancí, ktoré si dnes SAVkári 

vytvorili. Vďaka dnešnému víťazstvu sa hokejbalisti SAV Lamač posunuli v tabuľke o jednu priečku 

vyššie, na priebežné 5.miesto. 

   V dnešnom zápase sa v SAVkárskom drese po prvýkrát predstavila aj posledná predsezónna posila - 

po dlhom zranení zasiahol do zápasu Maroš Fischer. Jasné, že to dnes ešte nebolo to pravé orechové, 

ale to sa časom dostaví. Maroš predviedol viacero dobrých striedaní a šikovnosti a vhodne dnes do 

tímu zapadol. Takže držíme palce v ďalších zápasoch! Vzhľadom na posledné početné bodové straty 

bolo dôležité dnes bodovať naplno. Tomu bola aj ušitá a podriadená taktika a podľa nej sa od úvodu 

zápasu hostia schuti pustili do dobíjania domácej pevnosti. Aj podľa stavu jednotlivých tretín vidieť, že 

opraty zápasu držali hostia pevne vo svojich rukách. Vlci držali krok nasadením a vytvorenými šancami 

iba v prvej tretine. Paradoxne, góly dávali až v čase, kedy SAVkári hru jednoznačne ovládali. Takže o 

víťazovi stretnutia nebolo už po dvoch tretinách pochýb a to aj napriek sympatickej snahe domácich 

stále tento zápas zdramatizovať. S chuťou hrajúci Lamačania však boli odhodlaní nepripustiť žiadnu 

drámu. Predvádzali pekné akcie, ktoré končili ešte krajšími gólmi. Celkové skóre hovorí za všetko...a to 

ešte mnoho šancí nevyužili. 

   Nasledujúce kolo majú SAVkári voľné a potom ich na jeseň čakajú ešte dve stretnutia z odvetnej 

časti. Aj v nich však bude veľmi dôležitý čo najväčší decembrový "bodový výlov" zo súťažného rybníka 

aby si Lamačania vytvorili čo najvýhodnejšiu pozíciu pred náročnou jarnou časťou.  

 (ra)    

gólový film zápasu: 

 0:1    Vašíček      (T. Thron) 

 0:2    Mancál       (J. Alföldy) 

 0:3    J. Alföldy    (Mancál) 

 0:4    T. Thron     (Juruška) 

 1:4 

 1:5    J. Alföldy     

 2:5      

 2:6    Mancál       (J. Alföldy)   

 2:7    Biely                

 2:8    J. Alföldy    

 2:9    Mancál       (Biely) 

 3:9              

 

 

13.kolo: 

SAV Lamač – voľno 



14.kolo:      

   HBK Profis : SAV Lamač    

           vs.              

 5:21 (1:4,2:8,2:9) 

                                                      vzájomné zápasy v 2019/20: 0:4  

  

Jednoznačné víťazstvo na záver jesene 

    Pre SAVku sa posledný zápas jesennej časti nezačal ideálne. Už v týždni pred ním bolo jasné, že na 

stretnutie proti poslednému tímu súťaže nastúpi vo veľmi oklieštenej zostave (choroba, pracovné 

povinnosti). Bez ohľadu na okolnosti bolo však prvoradou úlohou odviesť si z Podunajských Biskupíc 

dva body do tabuľky a udržať si priebežné postavenie v tabuľke. Keďže domáci Profisáci sú zatiaľ na 

úplnom chvoste celého súťažného pelotónu, bez ohľadu na počet kusov v zostave neprichádzalo nič 

iné ako víťazstvo. To sa napokon v zápase aj jednoznačne potvrdilo a Lamačania uštedrili domácim na 

rozlúčku s kalendárnym rokom nevídaný debakel... V súťaži teraz nasleduje dvojmesačná zimná 

prestávka a súťaž bude opäť pokračovať na konci februára 2020.   

   Nuž, čo napísať k zápasu, v ktorom sa zrodí takýto jednoznačný výsledok? Azda iba to, že 

najpríznačnejšie spojenie by bolo "hra mačky s myšou". Zápas bol ako-tak vyrovnaný iba v prvej 

tretine, kedy čaroval domáci gólman a keďže SAVkári nedokázali v koncovke premeniť viacero 

vypracovaných šancí, domáci Profisáci boli stále "na dostrel". Od druhej tretiny však zápas dostal 

úplne iný náboj. Domáci s pribúdajúcim časom strácali na už aj tak šmykľavom povrchu "pôdu pod 

nohami" a SAVkári úplne prevzali kontrolu nad týmto stretnutím. Zápas sa totiž zmenil na ich  

exhibíciu, v ktorej si dokonale zastrieľali takmer všetci hráči hostí a to ešte aj v tejto tretine viackrát 

priam zázračne zakročil domáci gólman... Celkové skóre sa napokon zastavilo na cifre 5:21 a všetky 

ďalšie slová k zápasu sú zbytočné. 

   V súťaži nás teraz čaká zaslúžená zimná prestávka. Hokejbalové "boje" sa rozbehnú vo februári a 

veru, bude o čo bojovať. Vyzerá to tak, že stred tabuľky bude veľmi vyrovnaný. To zaručuje 

zaujímavé súboje o konečné umiestnenie a postup do play-off. Bodov síce mohla mať SAVka o niečo 

viac, no s priebežným 5.miestom môže napokon vládnuť spokojnosť. V zimných mesiacoch naberieme 

kondičku a na jar hor sa za postupom do play-off :o)  

Tak šťastné a veselé, priatelia! 

 (ra) 

 gólový film zápasu: 

 0:1    Ružička      (R. Alföldy) 

 0:2    Mancál       (Juruška) 

 0:3    Ružička      (Fischer) 

 0:4    R. Alföldy    (Vašíček) 

 1:4 

 1:5    J. Alföldy    (Juruška) 

 2:5      

 2:6    Juruška      (J. Alföldy)   

 2:7    Fischer       (Vašíček)              

 2:8    J. Alföldy    (Juruška) 

 2:9    Mancál       (J. Alföldy) 

 3:9  

3:10   Ružička     (Fischer) 

3:11   Juruška     (J. Alföldy) 

3:12   Juruška     (Mancál) 



3:13   J. Alföldy   (R. Alföldy) 

4:13 

4:14    R. Alföldy  (tr. strieľanie) 

4:15    Mancál     (R. Alföldy) 

4:16    Ružička    (R. Alföldy) 

4:17    R. Alföldy  (J. Alföldy) 

4:18    J. Alföldy   

5:18 

5:19    R. Alföldy  (J. Alföldy) 

5:20    J. Alföldy   (Juruška) 

5:21    J. Alföldy   (Juruška) 

 

 

 

15.kolo:      

   SAV Lamač : HBK Vrakuňa    

  vs.        

 0:12 (0:4,0:3,0:5) 

       vzájomné zápasy v 2019/20: 1:3  

  

Debakel na úvod jarnej časti 

    Ospravedlňujem sa všetkým priaznivcom a podporovateľom SAV Lamač za túto hanebnú až 

dehonestujúcu prehru... "Úspešne" sme sa zapísali do 35-ročnej histórie hokejbalovej SAVky - bola to 

najvyššia prehra na domácom ihrisku bez streleného gólu... 

   To, čo sa udialo na ihrisku sa nedá ani komentovať a ani ničím ospravedlniť!!!   

  

 (ra) 

 gólový film zápasu: 

 0:1 - 0:12  

 

 

16.kolo:      

   SBHC Rebels : SAV Lamač     

  vs.  

 2:13 (1:5,1:4,0:4) 

       vzájomné zápasy v 2019/20: 1:11  

  

"Povinné" víťazstvo v pozliepanej zostave 

    Po minulotýždňovom debakli si SAVka nemohla priať lepšieho súpera na napravenie si 

pošramotenej povesti. Pri všetkej úcte k súperovi, domáci Rebeli dnes ani v najmenšom nemohli 



preveriť kondíciu a schopnosti Lamačanov. Konečný výsledok hovorí jasnou rečou a podrobnejšie 

komentáre sú zbytočné... Rebeli totiž doteraz v lige ani raz nevyhrali a okupujú predposlednú priečku 

tabuľky. Priebeh zápasu dokumentoval prečo.    

   SAVkári dnes od úvodu išli jednoznačne za výhrou a dvoma bodmi... Vypracované šance dokázali aj 

premieňať, aj keď zďaleka nie všetky, a hoci to v úvode trochu "drhlo", postupne góly prichádzali. 

Domáci sa snažili vzdorovať ako-tak v druhej tretine, no hostia nepripustili žiadnu dramatizáciu deja a 

dokráčali k pohodlnému víťazstvu.  

  

 (ra) 

  gólový film zápasu: 

 0:1     Schuster    (Vašíček)  

 0:2     T.Thron      (Schuster) 

 0:3     Vašíček 

 1:3 

 1:4     R. Alföldy   (Vašíček) 

 1:5     Schuster   (T.Thron) 

 1:6     Fischer     (Vašíček) 

 1:7     T.Thron     (Fischer) 

 2:7 

 2:8      Fischer     (Vašíček) 

 2:9      Biely         (R. Alföldy) 

 2:10    Vašíček 

 2:11    Pšenko     (Mancál) 

 2:12    Schuster   (T.Thron) 

 2:13    Mancál      (Pšenko) 

  

       

 

   

   

17.kolo:      

   SAV Lamač : HBK Nivy    

     vs.        

 0:6 (0:3,0:1,0:2) 

       vzájomné zápasy v 2019/20: 7:2  

  

Na domácom ihrisku opäť bez streleného gólu 

    Po "gólonosnej" sobote prišli zase strelecké suchoty. Hoci prístup k zápasu zo strany domácich 

SAVkárov bol dnes diametrálne odlišný od toho čo (ne)predviedli minulý týždeň, výsledok bol v 

konečnom dôsledku podobný. Napriek snahe, ktorú dnes domácim hráčom uprieť nejde, nedokázali 

ani raz skórovať a ako dobre vieme, bez gólu sa nevyhráva...  

   O výsledku celého zápasu dnes rozhodla úvodná tretina. SAVkári v nej "spáchali" trestuhodné 

chyby, tri z nich hostia dokázali využiť a tak bolo vlastne po zápase. Ďalšia snaha v nasledujúcich 

tretinách zo strany domácich bola bez gólového efektu, hostia naopak hrali to, čo potrebovali a tak si z 

Lamača odvážajú 2 body. V tabuľke sa na domácich dotiahli na rozdiel jedného bodu... No a to, že si 



dnes za snahu (a najmä predvedený výkon od druhej tretiny) Lamačania nejaký ten gólik azda aj 

streliť zaslúžili už teraz nikoho nezaujíma...   

  

 (ra) 

gólový film zápasu: 

 0:1 - 0:6  

 


