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  SEZÓNA 2022/2023 JE TU   
 

  SAV Lamač vstupuje do svojej 38.hokejbalovej sezóny bez prerušenia. Po 6.mieste 
v predchádzajúcom ročníku prichádza v tíme definitívne k jeho prebudovávaniu. Do kádra totiž 
pribudlo viacero mladých hráčov, ktorí by mali byť budúcnosťou tohto tímu. Uvidíme, ako sa 
dokážu s touto úlohou stotožniť a ako sa postupne zapracujú do tímu. Je veľmi ťažké 
odhadnúť s akými ambíciami bude tím vstupovať do sezóny. Každopádne sa treba pripraviť 
na to, že činovníci klubu sa budú musieť obrniť veľkou dávkou trpezlivosti... Za normálnych 
okolností by na tom nebolo nič zvláštne – klasické omladzovanie kádra, no v tejto sezóne 
prechádza svojou rekonštrukciou aj samotná súťaž. Bratislavská hokejbalová liga bude totiž 
rozdelená na dve súťaže – 1. a 2.BHBL. Keďže v 1.BHBL bude 13. tímov, posledné dva celky 
súťaže zostúpia priamo do ligy druhej a mančaft na 11.mieste bude hrať baráž o záchranu 
s druhým tímom 2.BHBL. Akiste zaujímavá myšlienka, no či bola táto zmena prínosom ukáže 
až čas...  
   Seniorský tím SAVky si už niekoľko rokov pýta obmenu a najmä výraznejšie omladenie kádra. 
Po minuloročnej sezóne v tíme skončili Michal Sedláček a Maroš Fischer a kvôli pretrvávajúcim 
zdravotným problémom bol nútený ukončiť kariéru (resp. dať si dlhšiu zdravotnú pauzu) aj 
Dávid Štefan. To na strane príchodov prišlo k oveľa väčším pohybom – do kádra pribudlo až 6 
nových hráčov. Dvaja hráči s extraligovými skúsenosťami z LED.sk Ružinov Bratislava-Jakub 
Al-Asheeri (alias Šeri) a Lukáš Farkaš (alias Farky). Prišiel tiež Martin Hlúbik (z Rebels 
Petržalka) a Peter Biely. No a najlepším dôkazom toho, že s omladením kádra to SAV Lamač 
myslí naozaj vážne sú posledné dve nové tváre v tíme – z minuloročného bronzového 
mládežníckeho mužstva SAV Lamač U14 pribudli na súpisku (vekom vlastne ešte žiaci) dvojičky 
Adam a Alex Alföldyovci. Do akej miery sa v mančafte uplatnia nové tváre ukáže až čas. 
Každopádne všetkých srdečne vítame a držíme palce, aby sa im darilo! Za zmienku azda stojí 
ešte jedna skutočnosť – ukončenie dlhoročnej (a treba povedať, že zrejme aj úspešnej) 
hokejbalovej kariéry po tejto sezóne ohlásil klubový „Matuzalem“ a inventár SAV Lamač (a 
súčasne aj posledný aktívny zakladajúci člen lamačského hokejbalového tímu z roku 1985) 
Róbert Alföldy. V 52 rokoch a po odohratých priam neuveriteľných 34 sezónach v drese 
lamačského klubu, množstva zápasov v Slovenskej extralige a tiež v reprezentáciách Bratislavy 

a neskôr aj Slovenska má už azda aj nárok, si myslím .  
  
   Zabudnúť nesmieme ani na našich mládežníckych hokejbalistov. Minuloročný bronzový tím 
SAV Lamač U14 bude v tejto sezóne pokračovať v kategórii o poriadny „stupienok“ vyššej, už 



dorasteneckej U17. Tréneri úspešných mládežníkov, bratia Alföldyovci, dlho zvažovali, či 
prihlásia tím do tejto kategórie... Predsa len si totiž treba uvedomiť, že gro tímu tvoria 
hokejbalisti ročníka narodenia 2008 a dokonca 2009 a v U17 sa budú stretávať s hráčmi aj 
o tri roky staršími. Viete si tak predstaviť, že rozdiely vo fyzickej a taktickej pripravenosti 
hráčov môžu byť enormné, no napriek tomu do toho pôjdu. Uvidíme, ako sa s touto výzvou  
všetci popasujú. Súťaž bude opäť celoslovenská a SHBE U17 bude rozdelená na skupiny Západ 
a Východ. Na mládežníkov čaká opäť 5 turnajov základnej časti a záverečný turnaj o Majstra 
Slovenska v tejto kategórii. Mladým lamačským nasledovníkom budeme tuho držať päste aby 
sa v tejto „tvrdšej“ konkurencii a kategórii oťukali a nabrali čo najviac skúseností, ktoré by 
potom mohli uplatniť v ďalšej hokejbalovej kariére.    

 
(ra) 
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1.kolo: 

Black Diamonds : SAV Lamač 

6:10  (3:6,0:1,3:3) 
vzájomné zápasy v sezóne 2020/21: 2:1, 1:5 

 

Divoký úvod sezóny... no za dva body 

A opäť to začalo. Máme za sebou úvodný zápas nového ročníka hokejbalovej BHBL. Sezónu, ktorá je už 

38. v klubovej histórii, začala SAV Lamač súbojom so súperom, ktorý vie byť nevyspytateľný a často vie 

potrápiť aj veľkých favoritov - Black Diamonds. Úvodný duel mal všetky znaky začiatku sezóny. Už 

konečný výsledok jasne ukazuje, že útok dnes prevládol nad obranou. Všetci hráči si chceli schuti 

zastrieľať, čo možno najčastejšie skórovať - no proste zabaviť sa. Tak to preto na ihrisku aj vyzeralo. 

Nikto nebránil tak ako mal, všetci útočili a brankári boli najviac skúšanými aktérmi duelu. Lamačania 

vďačia za výhru predovšetkým lepšej streleckej efektivite a miestami až "naivnej" hre domácich borcov, 

no to už je na domácich aby si to vyhodnotili. SAVka pomaly zapracúva do kádra nováčikov (dnes sa aj 

dokázali strelecky presadiť) a preto to chce ešte veľa trpezlivosti na zohranie sa a na to, aby "si to celé 

sadlo". Chváliť dnes ani nie je veľmi čo - jednoducho sa teda uspokojme s faktom, že dôležité dva body 

putujú do Lamača. Treba si však hneď v úvode sezóny povedať, že s takýmto prístupom k obranným 

činnostiam by sme ďaleko nezašli. Dnes totiž v nej neboli iba tie povestné "okienka" - to boli poriadne 

plastové okná. Byť na druhej strane ihriska iný súper, mohlo to skončiť presne opačne. To je fakt, ktorý 

treba mať na pamäti. Tak sa azda borci z Lamača z toho poučia... 

 (ra)  



 

  

SLOVENSKÁ HOKEJBALOVÁ EXTRALIGA U17 

1. TURNAJ - skupina ZÁPAD 

(Nitra) 

  Mládežníci SAV Lamač vstúpili do ďalšej sezóny v celoslovenskej extralige. Bronzoví medailisti z 

minuloročnej kategórie U14 sa presunuli (kvôli veku) do kategórie U17.Ziaľ, vedenie SHBÚ posunulo 

kategóriu U16 ešte o rok vyššie a tak nebola iná možnosť. Samozrejme, že čo sa týka cieľov do novej 

sezóny, tie sú logicky postavené celkom inak ako minulý ročník. Ťažko odhadovať v akom zložení budú 

nastupovať naši súperi a preto sa naše očakávania skôr upierajú do budúcnosti. V aktuálnej sezóne by 

sme našich zverencov orientovali najmä na to, aby sa oboznámili s trošku iným hokejbalom. A to nie 

len preto, že prechádzajú zo žiackej kategórie do dorasteneckej (a to bude už trošku iný, fyzickejší 

hokejbal), no aj z dôvodu vyšších nárokov na zvládanie taktických zámerov počas jednotlivých zápasov. 

Zbrane však vopred určite neskladáme a budeme chcieť potrápiť aj skúsenejších súperov. 

   Samotná súťaž bude opäť rozdelená na skupiny Západ a Východ (5.turnajov) a následne sa uskutoční 

finálový turnaj o majstra Slovenska, na ktorý postúpia z každej skupiny po tri najúspešnejšie tímy. No a 

úvodný turnaj vyšiel SAVkárom parádne. Na miestach, kde pred pár mesiacmi uspeli na prestížnom 

turnaji Nitrawa cup, ktorý vyhrali si do tabuľky pripísali plný počet bodov za tri výhry! Pri pohľade na 

zloženie tímov, ktoré v Nitre boli sa presne potvrdili očakávania trénerov - už na prvý pohľad bolo 

zrejmé, že v tejto kategórii sa budú naši mládežníci konfrontovať s hráčmi, ktorí budú vyšší a ťažší - no 

proste fyzickejšie vybavení... Ako sa však ukázalo, SAVkári boli naopak technickejší a rýchlejší a výsledok 

predčil aj naše očakávania. Len tak ďalej, mládežníci! 

  

 VÝSLEDKY: 

HBK Nitrianski Rytieri – SAV Lamač      0:5  (0:3,0:2)               ostatné výsledky: 

Góly: Chudý 2, Ad. Alföldy, Cabúk, Daubner                                Lords Ball Svit – ŠK 98 Pruské    0:2  

                                                                                             Medokýš Martin–Spišská Belá     5:2  

SAV Lamač – ŠK 98 Pruské     6:1  (5:1,1:0)                        Lords Ball Svit–Spišská Belá       0:6   

Góly: Daubner, Al. Alföldy po 2, Valentín, Dunajčík                        Nitrianski Rytieri–Medokýš Martin 1:7  

                                                                                             Medokýš Martin–Lords Ball Svit   9:0  

                                                                                             ŠK 98 Pruské–Nitrianski Rytieri   1:1  

MŠK Spišská Belá – SAV Lamač    0:3  (0:1,0:2) 

Góly: Ad. Alföldy, Čillíková, Daubner 

 

TABUĽKA PO 1. TURNAJI 

(sk. Západ) 

 

Por. Tím Z V R P skóre body 

1. HBK Medokýš Martin 3 3 0 0 21:3 6 

2. SAV Lamač 3 3 0 0 14:1 6 

3. ŠK 98 Pruské 3 1 1 1 4:7 3 

4. MŠK Spišská Belá 3 1 0 2 8:8 2 

5. HBK Nitrianski Rytieri Nitra 3 0 1 2 2:13 1 

6. Cent Taxi Lords Ball Svit 3 0 0 3 0:17 0 



_________________________________________________________________________________    

         

2. kolo: 

Barbari Petržalka - SAV Lamač 

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

 vzájomné zápasy v sezóne 2020/21: 5:1, 1:2  

 

Vďaka obetavosti napokon zisk bodu 

  Ak sme v predchádzajúcom komentári naznačili, že bez kvalitnej defenzívy (samozrejme všetkých 

formácií) sa nebude dať dlhodobo fungovať, tak po dnešnom zápase treba naopak skonštatovať, že 

defenzíva prevyšovala ofenzívu. Teda hlavne na strane hosťujúcej SAVky. V obranných činnostiach si 

totiž tentokrát dávali Lamačania niekedy až príliš veľký pozor a zabúdali akosi útočiť. No ale vyberte si... 

Jasné, že aj v obrane sa vyskytli chyby - veď vďaka jednej z nich dokázali domáci skórovať 7 sek. pred 

prvou "sirénou", čím sa dostali späť do zápasu. Obraz a priebeh duelu samozrejme určila aj kvalita 

súpera. Nováčik súťaže, petržalskí Barbari, bol určite kvalitnejším súperom ako ten predchádzajúci, 

behaví a veľmi dobre technicky vybavený. V predchádzajúcom kole dokázali domáci "nasúkať" 10 

kúskov Farme Petržalka a už to samo o sebe dávalo tušiť, že hostí nič jednoduché nečaká. Do bodky sa 

to potvrdilo. S výnimkou úvodnej tretiny, v ktorej sa ujali SAVkári dvojgólového vedenia vďaka strelecky 

efektívnemu Alfimu ml., držali opraty zápasu pevne v rukách domáci. To, že si Lamačania napokon 

odviezli z horúcej petržalskej pôdy aspoň bod, bola zásluha najmä gólmana Bziňa, ktorý veľakrát doslova 

čaroval a držal svoj tím v hre až do konca. Hoci to už vyzeralo tak, že si hostia odvezú oba body, 

domácim bola za ich snahu v poslednej tretine odmenou využitá presilová hra... Chýbali už iba 3 

sekundy... Škoda, dostať gól 2:30 min. pred koncom zamrzí. Vzhľadom na priebeh a okolnosti však 

musíme byť s bodom napokon určite spokojný. Som totiž presvedčený, že s Barbarmi bude mať 

problémy nejeden favorit...  

 (ra) 

 

3. kolo: 

SAV Lamač : HBK Baltská 

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

 vzájomné zápasy v sezóne 2020/21: 1:5, 2:1  

 

Prehra napriek bojovnému výkonu 

  Ak by sme mali stručne zhodnotiť dnešný duel v Lamači, výstižné by azda bolo škoda. Veľká škoda, 

pretože napriek tomu, že domáca SAVka nastúpila už tradične v nekompletnom (a tiež nie v 

najsilnejšom) zložení, dnešný jej súper bol absolútne hrateľný. Hostia z Baltskej prišli do Lamača 

odhodlaní zabodovať, keďže sa im to zatiaľ nepodarilo. Od úvodu diktovali tempo hry a snažili sa čo 

najskôr skórovať. V prvej tretine sa im to ale nepodarilo. Domáci totiž prispôsobili svoju hru aktuálnym 

možnostiam a predovšetkým pozorne bránili a všemožne pomáhali Vašovi v bráne. O výsledku zápasu 

rozhodla druhá tretina, v ktorej dokázali chalani z Baltskej streliť dva góly a keďže domáci hráči 

nepremenili žiadnu zo svojich šancí a to rozhodlo, ako sa neskôr ukázalo. V poslednej tretine Lamačania 

zbrane síce neskladali a dali do toho všetky zvyšky síl, no nestačilo to. Počas celého duelu doplácali totiž 

na skutočnosť, že akosi nedokázali triafať priestor bránky hostí. Po znížení na 1:2 aj mali šance na 

vyrovnanie, no nepremenili ich a keď hostia dali tretí gól, bolo vymaľované. Zníženie prišlo v presilovke 

neskoro. Neostalo veľa času na záverečnú power-play. Hostia si víťazstvo ustrážili a vezú si tak domov 



cenné dva body. Ešte raz škoda. Treba však objektívne priznať, že nebyť výborného výkonu SAVkárskej 

brankárskej "trojky", výsledok mohol byť oveľa krutejší. Vašo, dnes super... 

 (ra) 

4. kolo: 

HBK Vrakuňa : SAV Lamač 

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

 vzájomné zápasy v sezóne 2020/21: 3:6, 2:6  

 

Zaslúžený triumf v oklieštenej zostave 

  Deja-vú z minulej sezóny pokračuje. Je to zvláštne, no je to tak. Je čoraz zložitejšie "pozliepať" zostavu 

do nejakej zmysluplnej formy. SAVka opäť trpí na početnú neúčasť na zápasoch presne tak, ako to bolo 

v sezóne minulej. Základné atribúty dnešného duelu - 7ks v poli (dva z nich so zdravotnými problémami 

a niekedy doslova na jednej nohe), plus Miňo v bránke, vekový priemer vysoko nad 40 rokov, no veľké 

odhodlanie a vôľa uspieť. Šťastie v nešťastí - súper bol na tom podobne (o 1 plnohodnotný kus viac). 

Kto očakával nejaké mega ofenzívne čoro-moro, musel byť sklamaný. Adekvátna taktika bola totiž 

trpezlivosť a snaha o čo najefektívnejšie zvládnutie ponúknutých šancí. Domáci to vzadu zavreli a 

pokúšali sa strelami z diaľky čo to vyťažiť. Podarilo sa - po jednej takej sa ujali vedenia. Lamačania mali 

opticky z hry síce viac, no dlho nenašli recept na otvorenie domácej "klietky". Napokon sa to podarilo a 

tak bolo nerozhodne. A to aj po dvoch tretinách. Šachová partia na pokračovanie. Vrakuňáci sa pár-krát 

osmelili a navštívili hosťujúce obranné pásmo, no bez gólového efektu. Naopak hostia vyťažili z 

obliehania napokon zaslúžené dva góly a definitívne domácich "zlomili". Dva dôležité body putujú 

našťastie do Lamača. Halelúúja.  

  Napriek "prestarnutej" zostave (no nabitej skúsenosťami) to Lamačania skúsene aj zvládli. Dôležité 

bolo, že počas celého zápasu nevypustili ani jeden súboj, či blokovanie domácich striel a do bodky 

dodržali stanovenú taktiku.  

 (ra) 

 

***************************************************** 

BRATISLAVSKÝ POHÁR 

1.KOLO 

SAV Lamač - Jokerit Pezinok 

7:0  (3:0, 1:0, 3:0) 

 

postupuje SAV Lamač 

 

Jednoznačná záležitosť Lamačanov 

   Po x-rokoch sa hokejbalisti SAV Lamač rozhodli využiť možnosť zahrať si v pohárovej súťaži. Tento 

rok v novom formáte - všetkých 32 mužstiev troch bratislavských hokejbalových líg (1.BHBL, 2.BHBL a 

PHBL) bolo vylosovaných do 16tich dvojíc. SAVke prisúdil žreb súpera práve z Petržalskej hokejbalovej 

ligy - Jokerit Pezinok. So súperom mala už niekedy tú česť (napr. pri úspešných účastiach v Bošanoch 

na Winners cupe), no čo od súpera čakať nevedel nik. V dúbravskom azyle na Pekníčke sa však od 

úvodu SAVkári do svojho súpera "zahryzli" a nedali mu dýchať. Na ihrisku sa to s pribúdajúcim časom 



prejavovalo viac a viac a tak nečudo, že skóre narastalo. Hoci Žolíci hrýzli tiež a rozhodne to nezabalili, 

dnes proste nemali nárok. Bziňo totiž zatiahol "roletu" a keďže aj borcov pred ním to bavilo a 

zodpovedne bránili, nečudo, že si strelci Jokeritu vylámali všetky zuby. Konečný výsledok hovorí jasnou 

rečou - zaslúžený postup Lamačanov. 

   Duel tak bol azda zaujímavejší inými skutočnosťami, ktoré si fanúšikovia SAV Lamač zapamätajú 

určite. Opäť sa raz prepisovala bohatá história klubu. V tomto zápase totiž po prvýkrát v takmer 38 

ročnej klubovej histórii nastúpili štyria (!) nositelia rovnakého priezviska a dokonca z jednej famílie - 

alebo ak chcete 2,5 generácie Alfáčov v rovnakom tíme. Bratské dvojice sme tu už mali, dokonca aj 

dvojicu (a od tejto sezóny aj trojicu) otec a syn (synovia), že Bielkáči, no dve bratské dvojice či ak 

chcete aj strýka so synovcami určite nie. V predsezónnej prognóze ste si mohli prečítať, že do kádra a 

na súpisku sme napísali aj dve zatiaľ také malé vychádzajúce "hviezdičky" z úspešného tímu SAV U14, 

dvojičky Adama a Alexa Alföldyovcov, ktorí sa tak v tíme stretli so svojim tatinom Jurajom a strýkom 

Róbertom. No a práve v tomto pohárovom dueli nezostalo iba pri spoločnom "pobyte" na predsezónnej 

súpiske, ale chalani si odkrútili aj oficiálnu zápasovú  premiéru medzi seniormi! A že bola úspešná mohli 

vidieť aj prítomní diváci. Hrali naozaj dobre, nebojácne a na ihrisku predviedli, že sa už čo to naučili. 

Obaja dokonca bodovali keď si pripísali po asistencii a starší Adam strelil aj gól! Stal sa tak druhým 

najmladším strelcom gólu v kategórii seniorov v klubovej histórii - iba o mesiac a voľačo ho predstihla 

legenda lamačskej SAVky Oliver Götz. Nuž chlapci, všetci vám obom budeme tuho držať palce a fandiť 

vám, nech sa vám v hokejbalovej kariére darí minimálne tak, ako v tom dnešnom zápase.  

Dovoľte na tomto mieste malú spomienku. Mne osobne to pripomenulo január roku 1997, kedy som si 

dovolil ako vtedajší kapitán tímu dopísať na súpisku môjho brata a otca zmieňovaných dvojičiek Juraja 

Alföldyho.... Vtedy ešte iba 15-ročné "ucho" spoznávalo ako chutí seniorský hokejbal. Dnes sa píše rok 

2022 a my všetci už vieme, ako to dopadlo - BRÁCHO sa totiž vypracoval na jedného z najlepších 

hokejbalistov klubu a Bratislavy. Ak chalani, Adam s Alexom zdedili nejaké gény, máme sa veru na čo 

tešiť! Dnes ukázali, že azda aj áno a že práve oni môžu byť raz novými lídrami SAVky. Ale to je ešte 

ďaleko a bude to vyžadovať ešte veľa, veľa driny a odhodlania. Tak si to nepokazte, "krpci". No a ja 

osobne som nesmierne šťastný, že som dnes mohol byť stále aktívne pri tom a že som sa vlastne 

definitívne utvrdil v tom, že je čas odísť "do dôchodku". Som na vás pyšný, synovci moji... ale už stačilo, 

lebo ešte vyroním nejakú tú slzičku :-)       

(ra)  

***************************************************** 

 

SLOVENSKÁ HOKEJBALOVÁ EXTRALIGA U17 

2. TURNAJ - skupina ZÁPAD 

(Pruské) 

   Po vydarenom turnaji v Nitre, ktorý vyšiel mládežníkom SAVky naozaj parádne, čakal na Lamačanov 

druhý náročný turnaj v Pruskom. A že to bolo o triedu ťažšie niet najmenších pochýb. Takmer všetky 

zápasy na tomto turnaji boli pomerne vyrovnané a to svedčí o tom, že nás čaká naozaj zaujímavá a 

najmä náročná sezóna. Pomaličky si totiž zvykáme na to, že všetko je rýchlejšie a každé jedno zaváhanie 

môže znamenať stratu zápasu. Napriek tomu sa však SAVkári statočne "pasujú" so súpermi aj o dva 

roky staršími a snažia sa v každom zápase ukázať, že ich predchádzajúce výsledky v nižšej kategórii 

neboli náhodné. Myslím si, že aj prítomní diváci si prišli na svoje a najmä zápasy s Martinom a najmä 

Spišiakmi, kde SAVkári otáčali nepriaznivé skóre 0:2 a 1:3 boli tou pravou reklamou na mládežnícky 

hokejbal.   



  Na rozdiel od turnaja prvého, všetky tímy, s ktorými sa SAVkári stretli evidentne posilnili a do Pruského 

priviezli naozaj to najlepšie, čo v danej chvíli mohli. To, čo sme predpokladali už pred súťažou sa začína 

potvrdzovať. Naši mladí hokejbalisti čelili vo všetkých troch odohraných zápasoch hráčom, ktorí boli 

fyzicky vyspelejší, silnejší... no našťastie nie šikovnejší. Práve zručnosti a vycibrená technika bolo to, o 

čo sa SAVka vždy opierala a na čo sa spoliehala. Vo všetkých dueloch to hráči v SAVkárskych dresoch 

opäť ukázali - hoci čelili starším a robustnejším hráčom, dokázali s nimi držať krok a až na niektoré 

úseky v dueloch aj úspešne odolávali. Samozrejme, že sa vo všetkých zápasoch vyskytli aj chybičky, no 

až na malé výnimky sa darilo SAVkárom dodržiavať stanovenú taktiku a to bolo základom pre úspešné 

výsledky. Suma-sumárum, aj po druhom turnaji je SAV Lamač U17 stále bez prehry a to predčilo aj tie 

najodvážnejšie očakávania trénerov a fanúšikov. No to, čo je najcennejším poznatkom je fakt, že 

spokojnosť môže vládnuť nie len s výsledkami ale aj s nezlomnou bojovnosťou. A presne to je tá 

najcennejšia devíza aj do nasledujúcich náročných duelov. Bodaj by to takto vydržalo čo najdlhšie.  

(ra) 

 VÝSLEDKY: 

SAV Lamač – Lords Ball Svit      5:2  (2:0,3:2)                 ostatné výsledky: 

Góly: Valentín 3, Kasala, Čillík                                                 ŠK 98 Pruské-HBK Martin     1:2  

Asist.: Daubner 2, Husák, Ad. Alföldy                                       Spišská Belá-Nitr. Rytieri      2:3  

                                                                                                 ŠK 98 Pruské-Spišská Belá   3:7  

HBK Medokýš Martin - SAV Lamač     1:1  (1:1,0:0)          Lords Ball Svit–Nitr. Rytieri   2:0   

Gól: Daubner                                                                        Lords Ball Svit– HBK Martin  3:6  

Asist.: Valentín, Husák                                                           Nitr. Rytieri-ŠK 98 Pruské     1:1                                                                                                                                                                                               

 

SAV Lamač - MŠK Spišská Belá     3:3  (1:2,2:1) 

Góly: Daubner 2, Sedláček 

Asist.: Husák 2, Valentín, Adamkovič 

 

 

TABUĽKA PO 2.TURNAJI 

(sk. Západ) 

 

Por. Tím Z V R P skóre body 

1. HBK Medokýš Martin 6 5 1 0 30:8 11 

2. SAV Lamač 6 4 2 0 23:7 10 

3. MŠK Spišská Belá 6 2 1 3 20:17 5 

4. ŠK 98 Pruské  6 1 2 3 9:17 4 

5. HBK Nitrianski Rytieri Nitra 6 1 2 3 6:18 4 

6. Cent Taxi Lords Ball Svit 6 1 0 5 7:28 2 

 

 (sk. Východ) 

Por. Tím Z V R P skóre body 

1. Hokejbal Prešov 6 6 0 0 41:3 12 

2. HK Popradskí Piráti 6 4 0 2 18:12 8 

3. HBK Adler Trebišov 6 3 0 3 12:20 6 

4. HMHK Vranov nad Topľou  6 2 1 3 11:17 5 

5. HBC Košice 6 1 1 4 4:19 3 

6. HBK Levíčatá Humenné 6 0 2 4 9:24 2 

na záverečný turnaj o majstra Slovenska v kategórii U17 postupujú prvé tri tímy zo skupín 

______________________________________________________________________  



6. kolo: 

BHC Dúbravka : SAV Lamač 

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

 vzájomné zápasy v sezóne 2020/21: 0:8, 1:4  

 

Z jasného zápasu takmer dráma 

  Hoci na Lamačanov dnes čakal súper z dolných poschodí tabuľky, domáci Dúbravčania rozhodne 

nemienili byť jednoduchým súperom. Ich tohtoročné výkony sú oveľa lepšie ako ich doterajší bodový 

zisk – no ten jeden bodík na konte majú za remízu s favoritom Ziegelfeld... Už len táto skutočnosť 

nabádala k maximálnej ostražitosti. SAVka prišla opäť v zostave... no dajme tomu, že veľmi skúsenej. 

Tradične nekompletnej a s vekovým priemerom vysoko presahujúcim 40tku. Podstatné sú však celkom 

iné veci a tie dnes Lamačanom naozaj vychádzali tak, ako si predsavzali. Až na malú výnimku v úvode 

tretej tretiny, kedy domáci svojou bojovnosťou znížili v priebehu jednej minúty dvomi gólmi na 2:3, totiž 

celý duel kontrolovali a bola by veľká škody, keby ho takto stratili. Našťastie opäť dokázali domácim 

rýchlo odskočiť na tri góly a zápas napokon zvládli. Dúbravčania doplatili na svoju nedisciplinovanosť, 

pretože inkasovali dvakrát v oslabení a tak na lepší výsledok mohli ťažko pomýšľať.  

  Rozhodujúce dnes bolo, že hostia včas „pristrihli“ domácim ich krídelká ihneď po tom dvojgólovom 

znížení. Dôležité dva body sa tak viezli do Lamača... ešteže si dnes Stanly zobral tú správnu, štvorgólovú 

hokejku .-) 

(ra) 

 

5. kolo-dohrávka: 

SAV Lamač : Slávia Právnik  

8:4  (2:2,3:0,3:2) 

 vzájomné zápasy v sezóne 2020/21: 4:0, 7:2  

 

Zaslúžené víťazstvo a štvorbodový víkend 

  Po vydarenom sobotňajšom zápase prišli SAVkári znova na „miesto činu“ na Pekníčku odhodlaní aj 

v nedeľňajšej dohrávke s nevyspytateľnými  Právnikmi spraviť maximum pre dobrý výsledok. Po veľmi 

dobrom začiatku však aj dnes prišla menšia komplikácia – z jasných 0:2 bolo zrazu 2:2. Ani dnes to však 

Lamačanov nepoložilo, práve naopak... Zdravo nasrdení ukázali v druhej tretine veľké SAVkárske 

srdiečko a bolo vlastne „vymaľované“. Stanlyho čarovná pravačka si totiž zachovala štvorgólové čaro aj 

dnes! Až to miestami cez víkend vyzeralo, že my ostatní mu to vlastne kazíme . Ale nie, zdatne sme 

mu sekundovali a výsledok sa opäť dostavil. Právnici dnes jednoducho nemali nárok, hoci sa snažili ako 

vedeli.    

  Pred ďalšími ťažkými bojmi veľmi cenné a dôležité dva body. Do konca jesene totiž SAVku nečaká už 

nič ľahké, práve naopak iba to najlepšie a momentálne aj najvyššie postavené v tabuľke. Nuž uvidíme 

ako sa s tým Lamačania popasujú. Už teraz je však isté, že v takej zostave ako tomu bolo doposiaľ to 

zrejme nepôjde.  

(ra) 

 

 

 



7. kolo: 

SAV Lamač : HBK 500 Nivy 

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

 vzájomné zápasy v sezóne 2020/21: 2:10, 2:4  

 

Vydreté, no absolútne zaslúžené víťazstvo 

  Po minulotýždňovom vydarenom víkende čakal na SAVku jeden z najnepríjemnejších súperov za 

posledné obdobie. Nivy totiž svojim herným štýlom domácim absolútne nevyhovujú a preto nebolo 

jasné, čo dnes môžu domáci fandovia očakávať. Verte či nie, SAVka totiž dokázala naposledy nad Nivami 

vyhrať pred tromi rokmi. Doterajšie výsledky hostí síce nie sú adekvátne ich schopnostiam, no práve v 

minulom kole dokázali uhrať remízu s veľmi silnou Farmou Petržalka a to určite vzbudzovalo rešpekt. 

Už pohľad na striedačku hostí pred úvodným buly svedčil o tom, že hostia nič nepodcenili a prišli v 

kompletnom zložení na tri lajny (podľa ich vlastných slov po prvýkrát v sezóne). No a na ihrisku to od 

úvodu poriadne roztočili. Úvodná tretina skončila bezgólovo iba vďaka Bziňovi v domácej bránke, 

pretože smerom dopredu toho SAVkári predviedli žalostne málo. V tretine druhej už však góly padať 

začali. Hosti svoj dobrý výkon potvrdili dvoma gólmi a v polovici duelu viedli absolútne zaslúžene 0:2. 

Až od tohto momentu sa domáci konečne "prebudili", pretože dovtedy takmer ani netrafili súperovu 

bránku! Paradoxne, až keď evidentne ubúdali sily, začali SAVkári predvádzať najlepší hokejbal. Hostí 

tak v druhej polovici zápasu dokonale zaskočili a tí nevedeli až do konca duelu nájsť na bojovnosť a 

oduševnenie domácich žiadnu protizbraň. SAVka zápas napokon otočila, keď rozhodujúci gól strelila dve 

minúty pred koncom pri presilovke. Od polky zápasu domáci Nivy takmer do ničoho nepustili a za 

nezlomnú bojovnosť a odhodlanie si triumf zaslúžili.   

  Napriek všetkým okolnostiam to SAVka dnes zvládla. Dôležité bolo, že ani za nepriaznivého stavu 0.2 

to chalani nevypustili a naďalej bojovali a doslova to oddreli. Čo však bolo dnes najdôležitejšie, boli za 

to napokon aj patrične odmenení! Rozhodlo to povestné SAVkárske srdiečko... No a teraz už Lamačanov 

čakajú iba tie najťažšie zápasy jesene. Postupne prídu na rad tí najvážnejší kandidáti na tohto sezónny 

titul. A to znamená, že na ihrisku bude potrebná každá ruka-noha. Takže vážení, bolo by dobré, keby 

sme sa podľa toho aj zariadili.  

 (ra) 

 

8. kolo: 

Hancop D. Hony : SAV Lamač 

5:0 kontumačne 

 vzájomné zápasy v sezóne 2020/21: 4:6, 4:0  

 

Čo dodať? 

  Po minulotýždňovom vydretom no zaslúženom víťazstve prišla veľká nepríjemnosť. Škoda. Na dnešný 

zápas sa SAVkári jednoducho nevyskladali v dostatočnom počte - v mužstve úraduje maródka a aj 

vzhľadom na dátum a sviatky spojené s prázdninami bolo jasné, že viacero hráčov bude chýbať. Verili 

sme, že sa so súperom dohodneme na odklade zápasu, no boli sme nemilo prekvapení. Odveký rival 

totiž neprejavil ochotu tento duel prekladať (využil svoje právo) a tak si do tabuľky pripísal zadarmo 

dva body. Pohľad na aktuálnu tabuľku azda aj ponúka vysvetlenie. Záver nech si spraví každý sám. No 

ale to je na inú debatu, do ktorej sa púšťať nebudem a radšej ani nechcem. V prvom rade naša chyba. 

Keď sa ani po dnešku nepoučíme, tak potom už neviem kedy... 

(ra)  



9. kolo: 

Ziegelfeld : SAV Lamač 

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

 vzájomné zápasy v sezóne 2020/21: 6:2, 4:4  

 

Nešťastná prehra po dobrom výkone 

  Po dohode so súperom o výmene poradia zápasov nastúpili dnes hokejbalisti SAVky namiesto doma v 

Lamači u súpera v Ziegelfeld aréne. A veru, bolo sa na čo pozerať. Vďaka viacerým absenciám v tíme 

nastúpili Lamačania v bránke tentokrát s Peňom. Ten síce už veeeľmi dlho nemal betóny na nohách, no 

na jeho výkone to nebolo vôbec badať...Práve naopak, bol to on, kto držal šance hostí na úspešný 

výsledok až do konca stretnutia. Azda iba po druhýkrát v prebiehajúcej sezóne nastúpila SAVka na 

kompletné tri lajny, rovnako ako domáci. Od úvodu sa hral svižný hokejbal a prítomní diváci sa rozhodne 

nenudili. 

  Domáci favorit sa zakusol do hostí poriadne, no veškerá jeho snaha o úvodný gól veľmi dlho 

stroskotávala na obetavosti hosťujúcich hráčov a najmä výbornom Peňovi v bránke. V prvej tretine 

SAVkári ustáli aj dve oslabenia za chybné striedania, no napriek tomu sa domácim predsa podarilo ísť 

do vedenia. No vôbec to tak nemuselo byť. Lamačania sa totiž pomerne často dostávali až pred 

domáceho gólmana (mimochodom aj on bol ozajstnou oporou svojich) a ak by po prvej tretine bolo nie 

1:0, ale 1:3, nikto by nemohol povedať ani mäkké "F". Žiaľ, nebolo-hostia sa totiž už tradične potýkali 

s nepresnou muškou. Druhá tretina bola azda najlepšia časť celého duelu. Oba tímy sa predbiehali vo 

vytváraní pekných šancí, no ak už aj dostali loptičky za pozorné obrany, všetko vyriešili skvelí gólmani. 

SAVkári prežili ďalšie oslabenie, no čo bolo dôležitejšie, nedokázali využiť žiadnu zo svojich viacerých 

presiloviek. Gól teda v druhom dejstve nepadol ani na jednej strane, no najmä hostia mali naozaj viaceré 

tutovky na to aby skórovali. V úvode tretej tretiny využili domáci presilovú hru a odskočili na dva góly. 

Srdnato a obetavo hrajúci hostia však konečne zaslúžene skórovali a následne zatlačili domácich pred 

svojho gólmana. Ďalší gól už však dať nedokázali, pretože nepremenili ani tie najvyloženejšie príležitosti. 

Nepodarilo sa to ani v závere duelu v presilovke a v power-play a tak domáci dokráčali k dvom dôležitým 

bodom. Škoda, pretože body boli dnes naozaj veľmi blízko a takto sa zdá, že konečný výsledok nie 

celkom reálne odzrkadľuje dianie na ihrisku. Ak by totiž bol výsledok opačný, nikto by asi nemohol 

protestovať. SAVka totiž opäť raz doplatila na nepremieňanie šancí. Treba tak súperovi pogratulovať k 

výhre, predsa len bol dnes efektívnejší a tak zvíťazil zaslúžene.  

  No a do lamačských radov azda povzbudenie, že pokiaľ budú borci aj v ďalších zápasoch takto bojovať, 

výsledok v podobe zaslúžených bodov sa určite dostaví.  

(ra)  

 

10. kolo: 

Golden Boys : SAV Lamač 

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

 
vzájomné zápasy v sezóne 2020/21: 4:6, 5:2 

 

Bez gólov sa bodovať nedá 

  Ešte v piatok večer pred sobotným zápasom to vyzeralo tak, že SAVka nastúpi na zápas v minimálnom 

množstve 5+1... V sobotu na samotný zápas prišli pomôcť aj maródi a tak sa Lamačanov napokon 



nazbieralo predsa len viac. Nie že by to bolo rozhodujúce, no na veľkom ihrisku s plastovým povrchom 

bola každá pomoc vítaná.    

  Domáci favorit (ktorý v lige doteraz neprehral) sa zakusol do hostí od úvodu, hostia sa mohli za daných 

okolností sústrediť iba na pozornú obranu a občasné výpady. Zápas sa od úvodu odvíjal presne podľa 

predpokladov - domáci boli pánmi na ihrisku a hostia robili všetko pre to aby domáci uragán zastavili. 

SAVkári však dokázali domácim vzdorovať ako-tak iba prvé dve tretiny, v tej poslednej síce hrali dve 

presilové hry, kde si niečo aj vypracovali, no nedokázali skórovať. Najväčšie šance zdramatizovať zápas 

mali hostia v úvodnej tretine, ale ani v nej sa neujala žiadna zo striel či šancí, ktoré si vypracovali. 

Myslím, že nič viac nie je potrebné k duelu dodávať. Domáci dokráčali pohodlne k dvom bodom a 

zostávajú naďalej bez porážky.    

(ra)  

 

11. kolo: 

SAV Lamač - voľno 

 

 

12. kolo: 

Farma Petržalka : SAV Lamač 

14:2  (6:0,7:1,1:1) 

 
vzájomné zápasy v sezóne 2020/21: nehrali spolu 

 

Biedny výkon a zaslúžený debakel 

  Čokoľvek napísať po tomto debakli je absolútne zbytočné. Byť rovnocenným súperom tímu, ktorému 

sa v lige nadmieru darí a nachádza sa v tabuľke tam, kde sa nachádza ,je v zostave v akej SAVka dnes 

nastúpila jednoducho nemožné. Absolútna bieda. Po zápase bolo vlastne už po prvej tretine. Domáci si 

robili na ihrisku čo len chceli a vyhrávali rozdielom triedy. Naopak, Lamačania akoby na ihrisku ani 

neboli. Keďže domáci sa aj naďalej hokejbalom bavili a priebeh hry sa nezmenil, konečný výsledok bol 

taký aký bol. Chcel by som iba veriť, že v tejto sezóne už nič podobné nezažijem ..  

    (ra)  

***************************************************** 

 

SLOVENSKÁ HOKEJBALOVÁ EXTRALIGA U17 

3. TURNAJ - skupina ZÁPAD 

 (Spišská Belá) 

      

  Na tretí a zároveň posledný turnaj v jesennej časti súťaže vycestovali mládežníci SAV Lamač do 

najvzdialenejšej destinácie v rámci svojej skupiny. Vzhľadom na veľkú vzdialenosť sme s deckami 



vycestovali už deň vopred a prespali na zasneženom Štrbskom Plese. Hoci v Bratislave je ešte podľa 

počasia skôr jeseň, v Tatrách vládne už pravá zima. A že sme riadne premrzli aj v Spišskej Belej si 

môžete byť istí... 

   Na turnaji nás čakali traja súperi a bolo jasné, že azda ten najťažší duel hneď na úvod - Martinčania. 

Prvý vzájomný súboj sa skončil remízou a preto sa čakal opäť vyrovnaný súboj. Žiaľ, nezvládli sme ho 

podľa vlastných predstáv a podľahli 0:3. Robili sme až príliš veľa chýb, v úvodnej časti sme hrali bez 

nasadenia, miestami aj ľahkovážne akoby bez záujmu a súper to dokonale využil. Zaknihovali sme tak 

prvú prehru v tejto sezóne. Nevadí, raz to muselo prísť. Po zápase museli síce tréneri v šatni aj trošku 

"zvýšiť hlas", no ako sa neskôr ukázalo, asi to pomohlo. Tím sa naštartoval a tým najsprávnejším 

spôsobom ukázal starú dobrú SAVku, predvádzal tradičnú SAVkársku bojovnosť a typickú hru. Ďalšie 

dva duely sme zvládli bez akýchkoľvek problémov a do tabuľky si pripísali dôležité 4 body.  

   Máme tak za sebou jesennú časť súťaže a po troch náročných turnajoch budeme zimovať na 

výbornom druhom mieste v skupine Západ. To je určite viac ako sme pred samotnou súťažou mohli 

očakávať, vzhľadom na fakt, že máme jeden z najmladších mančaftov v lige, kde väčšina hráčov ešte 

nemá ani 15 rokov. Preto by sme chceli všetkým, ktorí sa na turnajoch objavili poďakovať za predvedené 

výkony v drese SAV Lamač, vďaka patrí samozrejme aj rodičom za to, že nás podporovali, chodili s nami 

a povzbudzovali. Bez Vás všetkých by sme isto neboli tam, kde sme. Teraz nás čaká zaslúžený odpočinok 

a dúfam, že sa na jar opäť vidíme. My tréneri sa už teraz na všetkých tešíme!   

 (ra)  

  

 VÝSLEDKY: 

SAV Lamač – HBK Medokýš Martin  0:3  (0:1,0:2)             ostatné výsledky: 

góly: -                                                                                  Spišská Belá -HBK Martin        0:2  

asist.: -                                                                                         ŠK 98 Pruské-Lords Ball Svit   2:4  

                                                                                                 Nitr. Rytieri-Spišská Belá        2:6  

ŠK 98 Pruské - SAV Lamač     0:5  (0:3,0:2)                       Nitr. Rytieri-Lords Ball Svit     2:1   

góly: Valentín, Daubner, Ad. Alföldy, Al. Alföldy, Čillík                        HBK Martin-Nitr. Rytieri         4:0  

asist.: Husák 2, Valentín, Daubner, Alföldy Ad., Alföldy Al.                    Spišská Belá-ŠK 98 Pruské     5:2                                                                                                                                                                                               

 

Lords Ball Svit - SAV Lamač       0:11  (0:5,0:6) 

góly: Daubner 4, Husák 2, Dunajčík, Mazáček, Alföldy Ad., Mózeš, Valentín 

asistencie: Valentín 3, Dunajčík 2, Husák 2, Daubner 2, Cabúk 2, Alföldy Al., Kasala, Mazáček, Kulcsár  

 

 

TABUĽKY PO 3. TURNAJI 

(sk. Západ) 

Por.    Mužstvo Z V R P Skóre Body 

1. HBK Medokýš Martin 9 8 1 0 39:8 17 

2. SAV Lamač 9 6 2 1 39:10 14 

3. MŠK Spišská Belá 9 4 1 4 31:23 9 

4. HBK Nitrianski Rytieri Nitra 9 2 2 5 10:29 6 

5. ŠK 98 Pruské 9 1 2 6 13:31 4 

6. Cent Taxi Lords Ball Svit 9 2 0 7 12:43 4 

  

  



(sk. Východ) 

Por.    Mužstvo Z V R P Skóre Body 

1. Hokejbal Prešov 8 8 0 0 59:4 16 

2. HK Popradskí Piráti Poprad 9 7 0 2 40:15 14 

3. HMHK bauska Vranov n.T. 9 3 1 5 20:29 7 

4. HBK Adler Trebišov 9 3 1 5 17:40 7 

5. HBC Košice 8 1 2 5 9:26 4 

6. HBK Levíčatá Humenné 9 1 2 6 15:46 4 

* na záverečný finálový turnaj postupujú prvé tri tímy z každej skupiny 

***************************************************** 

 

13. kolo: 

SAV Lamač : AHK Pekníkova 

2:12  (1:4,1:3,0:5) 

 
vzájomné zápasy v sezóne 2020/21: 1.6,1:3,3:4sn,0:4  

 

Ďalší veľký debakel... 

  Síce som to dnes osobne nezažil, no koniec predošlého komentára som tak rozhodne nemyslel. Žiaľ, 

treba otvorene priznať, že s blížiacim sa koncom jesennej časti súťaže, je SAVka evidentne v kríze... 

Kríze hernej, výsledkovej a neviem ešte akej.  Veď ako inak nazvať fakt, že v dvoch posledných dueloch 

inkasuje lamačský tím 26 (!) gólov? Čo na tom, že v bráne nestál v oboch dueloch "skutočný" brankár? 

Čo na tom, že v zostave sa pre duel s obhajcom titulu museli objaviť aj dvaja členovia našej SAV U17, 

mladí Alfáči, aby sme boli vôbec schopní na zápas nastúpiť? Toto už naozaj zaváňa poriadnym trapasom 

a veľkou hanbou. Písať niečo viac naozaj nemá význam. Azda iba to, že je skutočne najvyšší čas 

zamyslieť sa vo vlastných radoch nad tým, čo to tu vlastne predvádzame...  

 (ra)  

 


