
 

 

   

Miroslav Šembera 

Miro Šembera (alias Šembi) patrí medzi hokejbalistov, ktorí tvorili históriu tohto športu – hrával totiž 

už od 0-tého (neoficiálneho) ročníka.  Od začiatku kariéry sa pohyboval v najvyššej súťaži a patrí 

historicky medzi jej najlepších gólmanov... Do hokejbalového kolotoča vstúpil už v roku 1982 na 

Ostredkoch v tíme AC Súmračná. Jeho kariéra je spätá s dvoma bratislavskými klubmi – práve v drese 

materského klubu odohral 9 sezón (vrátane spomínaného 0-tého ročníka I. ligy) a následne potom 4 

sezóny v drese nášho tímu SAV Lamač. Vo svojom klube AC Súmračná patril medzi opory a aj vďaka 

jeho umeniu sa udržiavala Súmračná na popredných priečkach v najvyššej súťaži. Lamačský hokejbal 

sa bližšie začal „spoznávať“ s Mirom Šemberom v sezóne 1990-91 v premiérovom ročníku I. SNHbL, 

kedy naši borci nastupovali proti nemu ako súperi. Už vtedy zaujal vtedajšieho trénera SAVky Milana 

Slušného. Niektorí chalani mali možnosť stretnúť sa s Mirom v reprezentácii Bratislavy a už tam sa 

mohli presvedčiť, že je to veľký „pohodár“. Keďže SAV Lamač sa v tom období snažila posilniť sa pred 

ďalšími bojmi v I.SNHbL na brankárskom poste, celkom logicky padla voľba práve na Mira Šemberu.     

Od nasledujúcej sezóny 1991-92 sa tak vďaka svojim výkonom „sťahoval“ Šembi z Pošne do Lamača 

a stal sa až do konca svojej kariéry v roku 1995 trvalou súčasťou nášho tímu! Svoje brankárske kvality 

začal potvrdzovať hneď po svojom príchode. Výrazne sa podieľal na zisku trofeje za 2.miesto 

v predsezónnom Pohári SNP a neskôr, už počas sezóny sa pričinil o to, že SAV Lamač obhájila 

bronzové medaily v I.SNHbL. Kto by si nepamätal Šembiho svojský štýl chytania, ktorým privádzal 

hráčov súpera priam do „zúfalstva“...a to ešte nevravím o výstroji, ktorú Šembi používal. Pamätníci 

iste vedia o čom hovorím – stará ošúchaná prilba, „vyklepané“ betóny pooblepované páskou... No 

napriek tomu skvelé výkony! Počas svojej bohatej hokejbalovej kariéry získal nejedno ocenenie – či už 

ako najlepší brankár alebo člen All-stars tímov. Väčšinu z nich ešte v drese svojho materského tímu AC 

Súmračná, najcennejší hokejbalový dres – dres reprezentácie Slovenska si však obliekol až ako hráč 

SAV Lamač...  

V roku 1992 kedy sa reprezentácia Slovenska pripravovala na svoju druhú účasť na významnom 

turnaji Northern Encounter v Kanade, zostavovatelia reprezentácie „povolali do zbrane“ aj Šembiho. 

S jeho účasťou na tomto turnaji sa spája aj jedna úsmevná „story“. Kto to nevidel na vlastné oči, 

ťažko mohol uveriť...no pobavil sa na tom určite! Súčasťou tohto najväčšieho klubového 

hokejbalového turnaja na svete býva aj exhibičná súťaž v samostatných nájazdoch. Každé z 24 

zúčastnených tímov do nej vždy nominuje jedného gólmana a jedného hráča, ktorí potom súťažia 

o to, ktorý brankár najviac nájazdov chytí resp. ktorý z hráčov ich najviac premení. Za náš repre tím 

tréneri vybrali ako brankára práve Mira Šemberu. Preplnené hľadisko v hale (tiesnilo sa v ňom asi 600 

divákov) sledovalo nástup jednotlivých aktérov – najmä pohľad na gólmanov bol úchvatný. Kanadskí 

a americkí brankári vychádzali na plochu v najnovšej výstroji – lesklé nové betóny, nádherné 

pokreslené prilby, nové lapačky a vyrážačky – a zhromaždili sa všetci v stredovom kruhu. Diváci ich 

vítali obrovským potleskom a hukotom. My sme sa nevedeli dočkať Šembiho a netrpezlivo sme ho 

vyzerali – vedeli sme totiž, čo bude nasledovať. Keď vstúpil Šembi na plochu, hľadisko zrazu v nemom 

úžase stíchlo! Stará ošúchaná prilba, stará lapačka a vyrážačka (iste niekoľkokrát reparovaná) a staré 

dobré oblepené betóny...z ktorých navyše Šembimu po ceste do stredu plochy vypadávala „slama“ 

a ťahala sa za ním až tam!! Úžasné a zároveň vtipné, diváci nevedeli čo si majú myslieť a ako 

reagovať... Smiech ale všetkých aktérov prešiel ihneď po začiatku súťaže – Šembi likvidoval jeden 
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nájazd za druhým a gól dostal až úplne z toho posledného, keď už bol jasným víťazom celej súťaže! 

Nie nadarmo sa hovorí, že nie všetko je zlato, čo sa blyští... Šembi opäť raz potvrdil svoje veľké 

umenie a odvážal si domov na Slovensko krásny pohár pre víťaza exhibície! Šembi bol proste už raz 

taký a ja som nesmierne rád, že som si s ním mohol niekoľko sezón zahrať v jednom tíme... 

Uvedením do klubovej Siene slávy sa Šembimu dostalo veľkej pocty – je totiž jedným z iba dvoch 

„nelamačanov“, ktorí boli do Siene slávy TJ SAV Lamač zaradení!          

(ra) 

 

1983-84 AC Súmračná I.liga 11 50 4,55 - - -

1984-85 AC Súmračná I.liga 11 40 3,64 - - -

1985-86* AC Súmračná I.liga 4 1 0,25 1 0 1

1986-87 AC Súmračná I.liga - - - - - -

1987-88 AC Súmračná I.liga 16 61 3,81 0 1 1

1988-89 AC Súmračná I.liga 9 38 4,22 - - -

1989-90 AC Súmračná I.liga 16 40 2,50 - - -

1990-91 AC Súmračná I.SNHbL 20 82 4,10 0 1 1

1991-92 TJ SAV Lamač I.SNHbL 16 49 3,06 - - -

1992-93 TJ SAV Lamač I.SNHbL 14 54 3,86 - - -

1993-94 TJ SAV Lamač I.SNHbL 6 16 2,67 - - -

1994-95 TJ SAV Lamač I.SNHbL 4 9 2,25 - - -

spolu 127 440 3,46 1 2 3

SAV Lamač 40 128 3,20

* nastupoval aj ako hráč...

ŠEMBERA Miroslav - brankár              kateg.seniori

sezóna klub súťaž     GP         GA        GAA         TPG A

 

 

 

vysvetlivky: 
GP – počet odchytaných stretnutí 
GA – počet inkasovaných gólov 
GAA – priemer gólov na zápas 
G – počet strelených gólov 
A – počet asistencií 
TP – celkový počet kanadských bodov 
 


