
 

SEZÓNA 2013-2014  
– KOMENTÁRE K ZÁPASOM – 

 

1.kolo 

HC Škorpión - SAV Lamač  2:18 (1:6, 1:6, 0:6) 

V sobotu 14.9.2013 to teda opäť vypuklo... Vstúpili sme do nového ročníka, v novej lige, na 
novom ihrisku...vlastne všetko bolo pre viacerých hráčov SAVky nové - od oranžovej 
loptičky, prilieb na hlavách, systému 4+1, čistého hracieho času 3x15min., "plávajúcej" 
modrej čiary až po svetelnú tabuľu a rozhodcu pripraveného ráno na "pľaci" plniť si svoju 
každokolovú "povinnosť" (či skôr lepšie povedané samozrejmosť...)! Všetko teda 
naši priatelia z Dúbravky nachystali tak, ako má byť...teda až na počasie - neustálemu dažďu 
počas celého stretnutia sa však zabrániť jednoducho nedalo.  

Náš úvodný súper - mužstvo HC Škorpión, minuloročný finalista a držiteľ strieborných medailí 
- vzbudzoval v radoch SAVky rešpekt...predsa len, nastúpiť hneď v ostrom štarte proti 
"jedovatým predátorom", naviac medailistom nie je celkom jednoduché, najmä keď 
vezmeme do úvahy dôležitý fakt - aj samotné ihrisko sme si v rámci prípravy totiž vyskúšali 
iba pred týždňom... Na predzápasovej taktickej porade sme si však povedali, že nemáme čo 
stratiť a do zápasu teda pôjdeme tak ako sme boli vždy zvyknutí - proste bodovať! Pohľad 
do radov súpera navrával, že nie je kompletný - ako sme sa neskôr dozvedeli, chýbali 
niekoľkí zranení hráči - to však pre nás nič neriešilo. Cieľ bol jasný, zvíťaziť a v novom 
prostredí sa pred budúcimi súpermi ukázať v dobrom svetle. Veď nech vidia, že - ako sa 
vraví - nekúpili mačku vo vreci! Od úvodného hvizdu suverénne pískajúceho rozhodcu sme 
rozvinuli našu kombinačnú hru s častou streľbou na bránu domácich po získaní útočného 
pásma. Čoskoro sa to ukázalo ako správne riešenie - domáci brankár totiž vychytil slabší deň 
a tak za jeho chrbát v prvej tretine prešli aj dve veľmi ľahko nahodené loptičky... Úvodný gól 
SAVky v novej lige strelil Alfi ml. - ako sa na správneho kapitána sluší a patrí - a zanedlho po 
peknej kombinácii prvej lajny padol aj druhý...viedli sme 0:2 a bolo to po psychickej stránke 
dôležité, ukľudnili sme sa a snažili sa hrať jednoducho a zodpovedne. Ukázalo sa však, že 
sme sa stiahli až príliš a skúsený súper trestal - napriek spoľahlivo chytajúcemu Miňovi sme 
inkasovali a bolo to iba o jeden... Potom však zabrala zase dnes elitná formácia a po peknej 
kombinácii vsietil tentoraz najstarší člen tímu Alfi st. - 1:3. Nápor SAVky pokračoval a pribudli 
ďalšie góly - skóroval s chuťou hrajúci Peňo (ktorý si po dlhoročnej kariére skvelého gólmana 
povedal, že to skúsi aj v poli), ostrostrelec Ceco, Alfi ml. a tak sa skóre po úvodnej tretine 
zastavilo na určite nečakaných (avšak podľa priebehu zaslúžených) 1:6!!  Cez prestávku 
spravili domáci korektúry v zostave, vymenili hlavne brankára a pustili sa do SAVky s 
jednoznačným úmyslom so zápasom ešte niečo urobiť... V týchto fázach súper pritlačil a 
obrana nováčika často "horela" - ešteže stál v bráne Miňo a všetko likvidoval! Vpredu sa v 
tejto tretine napriek vytvoreným šanciam nedarilo hráčom SAVky dlho skórovať, až v polovici 
zápasu sa to zmenilo - a hneď dvoma zlepenými gólmi Ceca (dnes celkovo 5, ku ktorým 
pridal aj dve asistencie) sme tak definitívne zlomili odpor a snahu domácich - 1:8. Škorpióni 
síce potom využili jednu z troch presilových hier, ktoré dnes hrali a znížili, no do konca 



druhého dejstva sa konečne rozstrieľali aj chalani z ostatných útokov a postupne pridali góly 
aj Jaro, Filip, Tomáš, Alfi ml. dokonca v oslabení a skóre narastalo až na hrozivých 2:12! To 
veru nečakal ani ten najväčší optimista v našich radoch a naopak ani jeden pesimista v 
radoch škorpiónov... Domáci, už vôbec nie jedovatí, skôr šokovaní Škorpióni, by do poslednej 
tretiny najradšej ani nenastúpili, no nedalo sa. Lamačania sa hokejbalom aj napriek počasiu 
jednoznačne bavili, pred poslednou tretinou sme ešte premiešali so zostavou aby sme si 
vyskúšali aj iné varianty zostavy a pokračovali sme v gólostroji, ktorý sa nakoniec zastavil až 
na neuveriteľnom čísle 18!  Premiéru máme teda za sebou - bola až nečakane úspešná. 
Vzhľadom na okolnosti ju však určite nesmieme preceňovať...chvíľku sa potešme, ale 
myslime už na nasledujúce zápasy. Dnes to bol typický kolektívny výkon, ktorým je SAVka v 
poslednom období známa, strelecky sa presadili viacerí hráči, z ktorých si zaslúži spomenúť 
najmä Peňo - minulý rok ešte "čistokrvný" brankár dnes dosiahol hatrick a pridal aj dve 
asistencie a bolo na ňom vidieť, že dnes mu to veľmi chutilo...čo dodať, vari iba "...len tak 
ďalej, chlape!" Dôležité však dnes bolo, že sa do tímu dobre zapracovali všetky letné posily a 
po pomalšom začiatku dokázali bodovať aj Jaro, Robčo či Filip...a samozrejme to, že v tomto 
nečase sme to všetci prežili bez zápalu priedušiek (...v poslednej tretine mi bolo Miňa na tom 
daždi až ľúto, keďže veľa práce nemal...). 

Musím však skonštatovať, že počas zápasu sa vyskytli aj viaceré nedostatky... Budeme si 
musieť dávať veľký pozor na disciplínu - dnes sme totiž hrali až trikrát v oslabení a aj keď 
sme inkasovali iba raz a naopak, bratia Alfáči dokázali dvakrát v oslabeniach skórovať, v 
ďalších zápasoch nás to môže veľmi mrzieť...Budú nás totiž čakať určite náročnejšie zápasy 
a to hneď napr. budúci týždeň, kedy vyzveme súpera najťažšieho - obhajcu prvenstva AHK 
Pekníkova! Takže páni, na úvod nie zlé...nech nám to však vydrží čo najdlhšie! 

 

        (ra)

 2. kolo      

SAV Lamač - AHK Pekníková   4:3  (2:1, 2:2, 0:0) 

Máme za sebou druhý zápas sezóny. Vyzvali sme súpera z najťažších - obhajcu 
minuloročného prvenstva, mužstvo nabité skúsenosťami a stálicu Dúbravskej hokejbalovej 
ligy - tím AHK Pekníková. Presne ako som avizoval v predchádzajúcom komentári, bol to 
súper oveľa náročnejší ako pred týždňom oslabení Škorpióni. Stále sa iba učíme a tak to 
dnes na ihrisku aj vyzeralo...nenechajte sa pomýliť konečným rezultátom, tieto dva body a 
toto víťazstvo bolo totiž dielom predovšetkým veľkej bojovnosti, hokejbalového umenia v 
ňom bolo na pomery SAVky žalostne málo!    

Na rozdiel od minulého týždňa sa počasie umúdrilo - nelialo, iba občas niekoľko kvapiek 
"osviežilo" tímy počas jednotlivých stretnutí. V pre Dúbravku sviatočný deň (Dúbravské hody) 
začala SAVka toto stretnutie presilovkou za neskorý nástup hostí na zápas - nevytvorila si 
však súvislejší tlak a tak to ani žiadna výhoda nebola. Skúsení hostia si obranné pásmo bez 
problémov ustrážili a naopak, boli to oni, kto sa dostával častejšie pred bránu nováčika z 
Lamača. SAVka postavila taktiku na dnešné stretnutie absolútne logicky - zodpovedná obrana 
a čakanie na vyskytnuté šance. Ako sa neskôr ukázalo, bolo to správne rozhodnutie - 
obranná hra podporená výborným výkonom Miňa v bráne bola totiž rozhodujúcim faktorom 
dnešného víťazstva... V útočnej fáze to bohužiaľ dnes škrípalo, jednotlivci sa iba ťažko 
dostávali cez modrú čiaru, nahadzované loptičky väčšinou zbierali súperi a strelami z diaľky 
sme len ťažko mohli vyrušiť brankára hostí z jeho sobotnajšej letargie... Ešteže zabrala 



aspoň elitná formácia - najmä "externista" Slobi, ktorý mal v seneckej lige voľno si s 
chuťou zahral (2+2) a spolu s Alfim ml. (2+1) a Miňom tak boli hlavnými aktérmi nášho 
víťazstva. Iste, bez aktívnej obrany všetkých formácií by to asi nešlo, no ten kto stretnutie 
videl musí uznať, že vpredu to jednoducho nebolo ono...nenapádali sme, málo sme sa 
zrážali, všade sme boli neskoro...iba sme sa snažili (teda až na Slobiho, ten vari jediný z 
útočníkov predviedol hru, aká má byť). Fajn, veď si stále zvykáme a učíme sa, ale vari iba 
tri-štyri pekné kombinačné akcie za celý zápas, z ktorých dokážeme skórovať iba raz je veľmi 
zlé vysvedčenie útočníkov... Tri strelené góly totiž dnes padli po strelách zo stredných 
vzdialeností. Vidíte chlapi, kde sú tie naše "ľahké" góly z minulého týždňa? Málo sme sa 
počas celého zápasu tlačili pred súperovu bránku, prihrávky v pásme boli zväčša na náhodu 
a ak sme aj konečne vystrelili, lopty končili na gólmanovi hostí (aj keď niekedy aj s dávkou 
šťastia)... Písať o tom ako sa hralo v jednotlivých tretinách a ako padali góly - nie, to sa mi 
dnes naozaj nechce...úprimne, mal som čo robiť aby som sa vôbec "dokopal" k napísaniu 
aspoň tých pár riadkov... Ešte dlho po zápase som nechápal (a to myslím úprimne). Iste, 
uznávam, nie všetko bolo zlé - poslednú tretinu sme v obrannej činnosti zvládli za "1" (aj keď 
v závere aj s dávkou šťastia)...no my sme predsa zvyknutí na niečo úplne iné, chlapi! Všetci 
vieme, čo sme na pľaci dnes predviedli - každý nech si to vyhodnotí sám...ja som tak 
už spravil - dnes som hral žalostne a bolo mi zo seba zle...darmo, nie každý deň je nedeľa... 
Iba bojovnosť totiž v tejto lige na úspechy stačiť nebude, tu bude potrebné pridať a ukázať 
ďaleko viac. Tu sa nehrá "o fazuľky" ako proti hurikánom, titánom, či neviem akým ešte -
om... 

Máme za sebou teda prvú vážnejšie konfrontáciu so špičkou DAHL..."vyzliekla" nás síce 
donaha, no dva body sa sťahovali do Lamača. Nie len futbal nemá niekedy logiku... Ale ako 
vraví klasik, radšej hrať zle a vyhrať, ako zomrieť na krásu! Pred nami sú však ďalšie zápasy 
a nebude ich málo, ten sobotnajší je už minulosťou a nasledujúci bude zo strany SAVky 
určite vydarenejší...ja tomu verím. A čo vy, páni? 

  (ra) 

 

3.kolo      

RŠK Ružinov U20 - SAV Lamač   0:20  (0:8, 0:6, 0:6) 

Tak...a zaspomínali sme si na časy Bratislavskej hokejbalovej ligy.Tretí zápas sezóny je 
minulosťou a SAVka zaknihovala druhé dvojciferné (a tretie celkovo) víťazstvo. Minulý týždeň 
som v komentári spomenul našich niekdajších súperov z BAHbL, ktorým sme často "naložili", 
čo sa do nich vošlo (bez urážky a znevažovania súperov - proste to tak bolo) a už nás to 
"postretlo" aj tu... Minulotýždňové prekvapujúce víťazstvo nášho dnešného súpera nad 
jedným zo spolufavoritov celej súťaže (K.Ves Knights) síce vzbudzovalo rešpekt a nabádalo k 
maximálnej ostražitosti, no nijako nemohlo ovplyvniť naše predzápasové odhodlanie odčiniť 
nie príliš vydarený výkon z posledného stretnutia. 

Komentár k tomuto zápasu bude pomerne stručný - nie je totiž čo hodnotiť. Súper, 
ktorý nenastúpil v kompletnom zložení a ktorého tím tvoria väčšinou naozaj mladí 
chalani, nezachytil úvod zápasu a po úvodnej tretine tak bolo otázkou iba to, na akom skóre 
sa svetelná tabuľa zastaví... Od úvodného hvizdu sme tentokrát poctivo "šľapali" všetci a tak 
bolo na konci tretiny celkom logicky 0:8. Myslím, že aj prítomní diváci mohli postrehnúť, že 
aj kombinačne to bolo oveľa lepšie ako minulý týždeň a viacero gólov padlo po naozaj 
efektných kombináciách (tiež mnoho ich však aj nepadlo)... Aj vzhľadom na vývoj zápasu 



sme si tak vôbec nemohli v praxi overiť, či bol náš výkon lepší ako v predchádzajúcom 
stretnutí...to sa ukáže azda už v tom nasledujúcom. V bráne SAVky si "odkrútila" svoj debut 
aj ďalšia z letných nových akvizícií - Peťo Vlček (alias Handrák), ktorý hneď vychytal prvý 
shutout v sezóne. To bolo vlastne jediné pozitívum tohto zápasu - samozrejme ak neberieme 
do úvahy skutočnosť, že do "bodovej listiny" sa zapísali takmer všetci zúčastnení a že sa 
nikto nezranil... Toto stretnutie bolo naozaj príjemným povzbudením do ďalších bojov - 
nesmieme ho však príliš preceňovať a už vôbec nie brať ako "bernú mincu" a porovnanie so 
silami ostatných tímov. Zápasy, ktoré nás v sezóne čakajú budú totiž oveľa náročnejšie! 
Preto nám všetkým radím - páni, na tento zápas čo najskôr zabudnime. Verte mi, viem o 
čom hovorím... 

  (ra) 

 

4.kolo      

SAV Lamač - HC EL Duro   7:15  (1:8, 4:4, 2:3) 

Hrôza, hrôza a ešte raz hrôza...!!! Dnes sme si ušili z hanby kabát... Ani neviem ako slovami 
vyjadriť neuveriteľné sklamanie z toho, čo sa na ihrisku dnes dialo. Veľmi rýchlo bolo 
totiž rozhodnuté o víťazovi a to je to najväčšie memento... Spomínate si, posledný komentár 
som končil dobrou radou - zabudnúť...dnes mám tiež jednu - v žiadnom prípade 
NEZABUDNÚŤ!!! Nikdy a za žiadnych okolností - to ako sme k tomuto zápasu pristúpili a ako 
sme ho od stavu 1:5 v prvej tretine "zabalili", nech nás všetkých straší aj v spánku! Vážení 
diváci a priatelia SAVky, ktorí ste dnes merali cestu do Dúbravky, prepáčte...všetkým sa Vám 
za celý tím hlboko ospravedlňujem! 

Komentár k tomuto zápasu? Budem to musieť počas písania týchto riadkov niekoľkokrát 
rozdýchať...dnes veru nie je čo chváliť, dnes si zaslúžime poriadnu kritiku a "výplach 
žalúdka"!  Súper, ktorý nenastúpil v kompletnom zložení, rovnako ako SAV, teda MY, pôsobí 
v lige dlho a na jeho prejave to bolo vidieť - rozumná hra, výborný prehľad a neuveriteľná 
efektivita... Takto by to nejako malo vyzerať... Kdeže je víťazstvo nad Pekníkovou po zlom 
výkone...čo by sme za to dnes dali?  Súper nás dnes doslova "vyzliekol donaha", dostali sme 
poriadnu facku a ja pevne verím, že teraz sa naozaj všetci vrátime z tých "hviezdnych" výšin 
na pevnú zem! Milí spoluhráči, vari ste si niektorí práve povedali:..."veď ja som sa snažil, ja 
som hral dobre" - to ale ani omylom...nikto z nás, ktorí sme dnes nastúpili nemá najmenšie 
právo o sebe tvrdiť, že odviedol to, čo sa od neho očakáva - NIKTO! Vyhrávame ako tím, 
tak sa naučme ako tím aj prehrávať! Vyhovárať sa dnes na gólmana nie je namieste - všetci 
veľmi dobre vieme, že ani jeden z našich dvoch gólmanov nastúpiť nemohol a tak sa na to 
podujal ten, ktorý bol celý týždeň chorý a liečil sa antibiotikami a aj keď to proste nebolo 
ono, vinu za prehru nesieme všetci... Gólmanovi iba poďakujme, že vôbec nastúpil...Čo to 
počúvam? Že vraj niekoľko gólov mal chytiť, súhlas...presne tak, ako sme ich my vpredu 
mali niekoľko streliť!! Pri tej všetkej biede sme si šancí po prvej tretine totiž vypracovali 
veľa...bolo našou povinnosťou premeniť minimálne polovicu z nich a výsledok sme mohli 
aspoň prikrášliť! Zvrátiť určite nie, to by sme si jednoducho dnes ani nezaslúžili, pretože 
súper celkom logicky už po prvej tretine kontroloval úplne v pohode priebeh zápasu! 
Zaslúžene, pretože dnes bol jednoznačne lepší. 

Poviem Vám celkom úprimne, vo svojej dlhej kariére som zažil už všeličo, ale dnešok sa 
určite zaradí medzi tie najhoršie zážitky... Je totiž rozdiel prehrať a prehrať...a my sme sa 
dnes ani nepokúsili prehrať so cťou... Kedy si už konečne niektorí z nás uvedomia, že nie je 



umením strieľať góly súperom, ktorí svojim hokejbalovým umením výrazne zaostávajú...a 
ešte sa tým kde-kade chváliť... Prečo tí hráči neukážu svoje umenie v boji rovného s 
rovným? Alebo sa nám zdá byť OK to, keď sa za celý zápas do súpera poriadne "neoprieme", 
že nebojujeme jeden za druhého, keď sa spoluhráčovi nedarí? Prečo v 9.minúte zápasu za 
stavu 1:5 po oddychovom čase namiesto upokojenia, zvesíme hlavy a miesto dodržania 
taktiky, ktorú si stanovíme, začneme bezhlavo a nezmyselne útočiť? Prečo po prvej tretine 
začnú so zápasom "niečo robiť" iba niektorí? A mimochodom stále tí istí... Bojovnosť v 
týchto zápasoch musí byť samozrejmosťou a bez hokejbalového MYSLENIA to jednoducho 
nepôjde! To naozaj nemáme na viac ako iba si prísť pripísať čiarky do zápisu? Kedy si 
konečne viacerí uvedomíme, že nie výkonmi a víťazstvami v jednoduchých zápasoch sa 
máme chváliť a o nich stále rozprávať? Všetci predsa hráme pre radosť, radosť z hry a 
radosť z víťazstiev, nie z povinnosti! Keď nás to nebaví, tak to nehrajme...ale keď hráme, 
tak si prosím VŠETCI uvedomme, že nehráme za SEBA, ale za náš KLUB - SAV Lamač! S 
takými výkonmi ako dnes mu však dobré meno určite nerobíme... Samozrejme, že nie všetko 
a vždy sa dá vyhrať a ďalšie prehry iste prídu, no už NIKDY si neurobme takúto hanbu - 
už NIKDY neurobme hanbu SAVke...nezaslúži si to!   

Vedeli sme, že pri prechode na systém 4+1 si budeme musieť zvykať na nový systém hry, 
prechod cez modrú a iné... Prečo si ale potom, dočerta, každý myslí, že je najmúdrejší a to 
na čom sa dohodneme si svojvoľne zmení a vymyšľa úplne neštandardné riešenia? A pritom 
je to úplne jednoduché - rýchly prechod do pásma, jednoducho, aj nahodením a tlačiť 
súpera pred vlastnú bránu - veď si to hovoríme stále, nič z toho žiaľ často neplatí...Keď 
máme prihrávať strieľame a keď je treba jednoducho nahodiť, vymýšľame prihrávky... 
Nečudujme sa potom, že súper zvyknutý na tento herný systém rozohrávku poľahky zachytí 
a premení takmer každú šancu!  Myslím si, že táto dnešná potupa prišla pre nás včas - teraz 
je ten správny čas aby sme si VŠETCI do jedného vstúpili do svedomia a uvedomili si, čo sa 
od nás na "pľaci" očakáva... Som presvedčený o tom, že horšie ako dnes sa už hrať nedá... 
Chcel by som (aj keď už po niekoľkýkrát) preto veriť, že to bude už iba lepšie! A k tomu 
nech nám dopomáha hokejbalový pánbožko...!    

P.S. Všetky osoby a ich charaktery v tomto príbehu sú reálne a nie vymyslené... Ich mená 
máme v našej "webovej redakcii" a na vyžiadanie ich kedykoľvek vieme zverejniť... 

 (ra) 

 

5.kolo      

Karlova Ves Knights - SAV Lamač   3:15  (1:6, 1:5, 1:4) 

Heuréka...víťazstvo...žiada sa napísať! Dnes to bolo niečo úplne iné ako minulý týždeň. Je až 
zarážajúce (aspoň pre mňa určite) prečo potrebujeme niečo poriadne "domrviť" aby sme 
ukázali aj tú lepšiu tvár... Celé to je totiž o prístupe, o ničom inom. Ak čakáte, že dnes 
budem chváliť, veľmi sa nedočkáte. Áno, chválim nás za tímového ducha - dnes sme ťahali 
naozaj všetci za jeden povraz a behali sme jeden za druhého, keď sa niekomu niečo 
nevydarilo... To je však asi všetko. Vravíte si..."nevie nič iné ako kritizovať, keď vyhráme a 
má pochváliť, tak nikoho nevyzdvihne"...máte pravdu, ale iba v niečom. Pochválim aj 
jednotlivcov, ak si to zaslúžia - ale nebudem chváliť po takomto zápase. Ja si totiž pripadám 
ako "Alenka v ríši zázrakov" - dvojciferná výhra, potom dvojciferná prehra a ďalšia 
dvojciferná výhra. Pri všetkej úcte k súperovi, po prvej tretine bolo po zápase a práve preto 



nebudem vyzdvihovať nikoho. Ako som totiž napísal naposledy, nie je umenie "vytiahnuť sa" 
na súpera, ktorý evidentne nestačí, ale na takého, ktorý je lepší.   

Po minulotýždňovej katastrofe, sme si dnes nemohli priať lepšieho súpera. "Rytieri" z 
Karlovky sú síce držiteľmi bronzových medailí z minulej sezóny, no začiatok tej súčasnej im 
absolútne nevychádza - okupujú poslednú priečku a po dnešnom zápase sme ich na ňu 
"prikovali" ešte pevnejšie... Očakávali sme náročnejší zápas (na predsezónnom turnaji sme 
totiž vo vzájomnom zápase stále prehrávali a vyrovnali sme asi 10sekúnd pred koncom), no 
veľmi rýchlo bolo hotovo. Napriek tomu, že sme nastúpili v oklieštenej zostave (o viacerých 
absenciách sme do poslednej chvíle ani netušili...), povinnosť nám velila napraviť si našu 
pošramotenú povesť. Začali sme však, bohužiaľ tradične, inkasovaným gólom po 
nezmyselnej chybe. Slúži nám však ku cti, že sme sa rýchlo "otriasli" a dokázali sme skóre 
otočiť a do prestávky aj zvýrazniť. Bojovali sme ako jeden tím a to je tak jediné pozitívum 
dnešného zápasu. Súper totiž sympaticky neskladal zbrane ani v druhej tretine, no kvalita 
absentovala a tak naozaj niet čo viac hodnotiť... A čo dodať k predvedenej hre? Efektívne 
využívanie šancí, viacero pekných kombinácií, zopár "ostrejších" súbojov, no aj stále tie isté 
chyby... Úprimne páni, ja si niekedy pripadám ako na psychiatrii - tisíckrát si vysvetlíme 
systém hry, tisíckrát si rozdelíme miesta na pľaci a tisícprvýkrát to nedodržíme! Na striedačke 
potom počuť "prekvapené" reakcie typu..."čo na nás hučí, veď vyhrávame o šesť gólov", 
"prečo som mal nahrávať", "prečo som mal strieľať" a podobne... Vážení, to presne vystihuje 
to, čo sa aj ja pokúšam v komentároch a aj na ihrisku vysvetľovať - tu nejde o to, o koľko 
vyhrávame alebo prehrávame - tu predsa ide o to, aby sme sa naučili systém hry, ktorý sa 
pri 4+1 hráva! My ho však stále neovládame - aj napriek tomu, že si to niektorí z nás 
myslia... Myslíte, že každý hráč má vlastnú hlavu a vie, čo a ako robiť? ..........Mhmm, a to je 
práve ono, ja to totiž vidím tak, že sa asi uspokojíme aj s málom (prehrali sme? no a čo, ja 
som predsa strelil tri góly...čo ešte viac odomňa chcete)........ Spomínate si na minulý rok? 
Vytúžený titul sme nezískali aj preto, že poniektorí považovali postup do finále za vrchol 
spoločného snaženia. Vraví sa, že múdri sa učí na chybách druhých a hlúpi na tých vlastných. 
Nuž, tak si vyberme...ale, prosím, správne! Vari sme dnešným prístupom vykročili na tú 
správnu cestu... 

P.S. Iste, našli by sa dnes aj jednotlivci, ktorým sa zápas vydaril...ako som však napísal v 
úvode, dnes to bol tímový výkon a kolektívne víťazstvo. Pri tom teda zostanem...a nebojte, 
prídu aj zápasy, keď budem iba chváliť a "hladkať" ego všetkým, ktorí si na tom zakladajú... 

(ra) 

 

6.kolo 

SAV Lamač – voľno 

 

7. kolo      

SAV Lamač : Empíria Petržalka   11:4 (3:1, 3:0, 5:3) 

Po takmer dvojtýždňovom oddychu (minulé kolo sme totiž mali voľno) sme nastúpili plní 
elánu a chuti na hokejbal na dôležitý zápas s druhým tohtosezónnym nováčikom z 
Petržalky. Hoci nekompletní (dve obranné dvojice a tri útočné), predviedli sme výkon, ktorým 



sme našim skalným fanúšikom poslali na diaľku odkaz, že za farby SAVky dokážeme 
naozaj bojovať tak, ako sa patrí... Dnes sme totiž podali vari najhodnotnejší výkon spomedzi 
všetkých našich odohraných zápasov v sezóne.  

Neviem, či nám pomohol dlhší oddych alebo zabral rozbor "zbabraných" zápasov, 
každopádne ten kto bol dnes v Dúbravke mohol vidieť inú SAVku ako v predchádzajúcich 
zápasoch... Od úvodného buly maximálne sústredenú, pozornú a odhodlanú. Dnes nebolo 
nikomu na príťaž pomôcť spoluhráčovi, keď sa dostal do zložitej situácie... Každý hráč, ktorý 
sa dostal na ihrisko odviedol zodpovedne to, na čom sme sa pred zápasom dohodli...bez 
reptania, bez kričania na spoluhráča po nevydarenej prihrávke alebo strele. Mohli sme (a 
chceli sme) sa tak sústrediť predovšetkým na našu hru, pretože hoci náš súper postrádal 
niekoľko hráčov, nemohli sme si dovoliť podceniť ho. Petržalčania totiž v doterajších 
zápasoch uhrali niekoľko veľmi dobrých výsledkov a udomácnili sa v pokojnom strede 
tabuľky. Nechceli svoju kožu predať lacno a niekoľkokrát počas zápasu "zavarili" našim 
zadným radám! Po prvýkrát niekoľko sekúnd pred koncom úvodnej tretiny kedy 
vsietili svoj prvý gól... To však už SAVka predtým po naozaj pekných a vydarených akciách 
strelila "banány" tri. Nápor Lamačanov neustával ani v druhom dejstve a góly po spolupráci 
útočníkov či obrancov pribúdali a tak na svetelnej tabuli po druhej tretine svietilo 
komfortných 6:1...a to ešte súperov gólman čo-to zneškodnil. Stačilo v pohode dohrať záver 
- tu to však zrazu párkrát "zaškrípalo" a hostia dokázali v rýchlom slede streliť dva góly... 
Spravili sme proste tradičné chybičky (možno zo zotrvačnosti, možno z menšej koncentrácie) 
a súper to dokázal využiť. Jasný dôkaz toho, že proste musíme "šlapať" až do konca. 
Našťastie SAVkárov panika nechytila a veľmi rýchlo odpovedali tak, ako bolo najsprávnejšie - 
ďalšími upokojujúcimi gólmi. Zaknihovali sme piate víťazstvo a naďalej sa na súperov 
pozeráme z najvrchnejšieho miesta tabuľky. 

Dnes sme očakávali náročný zápas - a nie iba kvôli súperovi, ktorý nás čakal... Náročnosť 
zápasu vyplývala aj z psychiky hráčov, nás všetkých, ktorí sme si po predchádzajúcich 
zápasoch uvedomovali, že to ešte nie je celkom ono... Ako som totiž písal v niektorom z 
minulých komentárov, SAV Lamač vie hrať aj lepšie, bojovnejšie, presnejšie...proste tak 
Savkársky! Som naozaj rád, že dnes sme sa k tejto hre priblížili a verím, že nebude trvať 
dlho a my VŠETCI budeme opäť našim fanúšikom robiť radosť... Dnes to bolo víťazstvo 
tímového ducha a všetci, ktorí hrali - od Miňa v bránke až po Ceca na krídle tretej lajny - si 
zaslúžia pochvalu! Pozornému oku diváka pár "chybičiek krásy" iste neušlo, ale dohodnime 
sa, že po posledných kritických slovách o tom dnes hovoriť nebudeme... Ja totiž verím, že si 
to rozoberieme každý "v sebe" a nabudúce bude tých chýb ešte menej... Takže záverom - 
páni za dnešok Vám všetkým ďakujem!  

(ra) 

 

8.kolo      

SAV Lamač : HC Škorpión    6:1 (2:0, 2:0, 2:1) 

Po týždňovej ligovej prestávke pokračuje súťaž prvým ligovým dvojkolom v tejto sezóne. Na 
tímy čaká porcia dvoch zápasov v dvoch dňoch a preto bolo pred dnešným stretnutím 
dôležité rozumne rozložiť sily a niečo ušetriť aj na zajtra... Dnešným zápasom začína druhá 
tretina súťaže a jednotlivý súperi tak budú môcť svoju taktiku oprieť o poznatky z prvých 
vzájomných zápasov. Nás síce čakal súper, ktorého sme v úvode ročníka vysoko zdolali, no 
vedeli sme, že dnes to bude úplne iný zápas. Ako sa ukázalo, nebola to celkom pravda - aj 



dnes totiž "lialo ako z krhly"! Aj si prítomní diváci žartom povedali, že v Dúbravke bude zase 
pršať až vtedy, keď bude hrať SAVka so Škorpiónmi...  

Počas neustáleho dažďa sa však hral celkom zaujímavý zápas. Na začiatku stretnutia si obe 
mužstvá "vymenili pár zdvorilostných striel", no obaja brankári boli na svojich miestach. 
Úvodný gól padol v presilovke po peknej kombinácii SAVkárskej elitnej presilovkovej formácie 
a onedlho Lamačania pridali aj gól číslo dva. Škorpióni sa v prvej tretine do priestoru útočnej 
tretiny veľmi často nepozreli a preto svietilo na konci úvodného dejstva na tabuli 2:0. Od 
druhej tretiny sa však osmelili a vypracovali si niekoľko sľubných príležitostí, ktoré však 
pozorná obrana domácich spolu so spoľahlivým Miňom včas zlikvidovala. SAVkári hrali 
naďalej s chuťou a tentokrát aj presne a jedinou prekážkou ich kombinačnej (a verím, že aj 
pre divákov oku lahodiacej) hre "vadil" hustnúci dážď a väčšie množstvo vodu na pľaci... Od 
polovice druhej tretiny, po ďalších dvoch góloch v sieti inak dobre chytajúceho brankára 
Škorpiónov, bolo vlastne takmer rozhodnuté... Keďže boli všetci aktéri dnešného zápasu 
premočení až na kosť, chceli si to hráči oboch tímov "užiť" až do konca...(o rozhodcoch sa to 
však asi povedať nedá :o))...a tak sa aj v poslednom dejstve snažili prítomným divákom 
ukázať pár ďalších pekných akcií. Hostia dokázali streliť aspoň čestný gól a keďže s chuťou 
hrajúca SAVka pridala aj v tejto tretine ďalšie dva, konečné skóre sa zastavilo celkom 
zaslúžene na 6:1. Potom sa už všetci hráči aj rozhodcovia utekali schovať do búdy a navliecť 
na seba niečo suché... Škoda toho počasia, mohol to byť dnes ešte zaujímavejší a 
dramatickejší zápas... SAVka odohrala poctivý zápas a vyhrala celkom zaslúžene... Dôležité 
však bolo, že sa nikto nezranil a dúfam, že ani neochorel, pretože zajtra nás čaká 
mimoriadne náročný zápas s obhajcom titulu Pekníkovou. Takže páni, teplá sprcha, teplý 
grog a teplé...či to je už o niečom inom...skrátka, regenerujme a zajtra sa vidíme dúfam v 
plnej sile. 

P.S. Po dnešku ma všk mrzí, že sme zase na ten dážď nakoniec doplatili iba my a 
"škorpíci"...keďže súperi, ktorí mali hrať po nás sa opäť dohodli, že sa nezamočia... Nuž čo, 
aj tak sa dajú pošetriť sily na zajtrajšie zápasy... 

(ra) 

  

9. kolo      

AHK Pekníkova : SAV Lamač  1:6 (1:0, 0:3, 0:3) 

Fúúúúú...to bol zápas! Po náročnej a najmä zmoknutej sobote nasledovala ešte náročnejšia 
nedeľa. Prvé dvojkolo v tomto ročníku by nebolo takým problémom ako skutočnosť, že všetci 
súperi okrem nás a Škorpíkov v sobotu oddychovali a tak mali ušetrené sily...  

Napriek tomu, že mala SAVka v nohách sobotný zápas, stratégia a taktika bola jasná - 
nenechať obhajcovi prvenstva veľa priestoru a aktívnou hrou sa naopak snažiť vytvárať si 
príležitosti. Ľahko sa povie, horšie zrealizuje... To, čo sa odohrávalo na ihrisku v prvej tretine 
si veru v mojej bohatej a dlhoročnej kariére nepamätám - z 15minútového hracieho času 
strávili naši hráči na trestnej lavici 8min.(!) a to ešte dostal náš hráč aj osobný 10min. trest... 
Neprináleží nám hodnotiť výkon rozhodcov, no neraz sme mali pocit, že zazneli aj "falošné" 
tóny v ich píšťalkách. Domáci sa od úvodu pustili do SAVkárov naplno a bolo ich plné útočné 
pásmo. Ujali sa vedenia a potom nastali pre hostí veľmi krušné chvíle - dve presilovky za 
sebou, vzápätí presilovka dokonca o dvoch hráčov. Pred SAVkárskou bránou to doslova 
horelo a iba vďaka ohromnej obetavosti oslabovkových formácií a fantastickému výkonu 



Handráka v bráne, ktorý sa v nej objavil druhýkrát v sezóne, sme neinkasovali a udržali 
vzhľadom na priebeh tretiny lichotivý stav 1:0... Úprimne, mnohokrát sme sa pred súperovu 
bránu v tejto tretine nepozreli. Bolo jasné, že keď prežijeme aj zvyšok štvrtého oslabenia na 
úvod druhého dejstva, budeme sa musieť maximálne sústrediť a začať hrať agresívnejšie. 
Tak sa aj stalo, začali sme napádať súperových hráčov už pri rozohrávke a tí častejšie 
chybovali. Už to nebolo také zlé, už sme si pomaličky vytvárali mierny tlak a čo bolo 
najdôležitejšie, aj gólové príležitosti. Vyrovnať sa nám však podarilo až v presilovke - aj 
domáci totiž museli častejšie "zaťahovať" ručnú brzdu a tak sme sa k početnej výhode 
konečne dostali aj my. Hneď v jej úvode SAVka po peknej kombinácii konečne prestrelila 
veľmi dobre chytajúceho domáceho gólmana - 1:1. Povedali sme si, že "železo" treba kuť za 
horúca a tak sme stále neprestávali s náročným forčekingom už v útočnom pásme a veru, 
prinieslo to ovocie. Po dvoch chybách v rozohrávke súpera sme strelili utešené dva góly a 
razom bolo 1:3. Napriek tomu, že oba tímy neboli kompletné, hral sa vynikajúci hokejbal vo 
vysokom tempe (obe mužstvá sa po hektickej prvej tretine totiž upokojili a sústredili sa na 
hru) - aj domáci si vypracovali viacero šancí, no všetky likvidoval pozorný Peťo (Handrák). 
Do tretej tretiny tak museli domáci nastúpiť s náporom, ak chceli so zápasom ešte niečo 
spraviť. Napriek tomu, že sme mali v nohách ťažký zápas zo včerajška, na ihrisku to 
postupom času vyzeralo tak, ako keby sme oddychovali my - SAVka totiž Pekníčku 
nasadením predčila a na súperových hráčoch bolo vidno, že vysoké tempo jednoducho 
nevydržia... A presne to sa podpísalo pod ďalšie góly v ich sieti - obe lajny SAVky výborne 
kombinovali a keďže kdesi "vydolovali" posledné zvyšky síl, prečíslovali domácich matadorov 
stále častejšie... Skóre sa tak nakoniec zastavilo na konečných 1:6 a to mohli domáci ešte 
ďakovať svojmu gólmanovi, ktorý často v bráne "čaroval". Po druhýkrát v sezóne sme 
súpera zdolali...kto by to bol po prvej tretine povedal!  

Dnes to bol naozaj výborný výkon všetkých, ktorí prišli a nastúpili, absolutórium si však 
zaslúži Handrák...Peťo, bolo to skvelé... Toto konštatovanie nijako neznižuje výkony 
ostatných borcov - chlapi, dnes sme boli dobrí naozaj všetci a tento zápas hádam ukázal, že 
to s nami nebude až také zlé... Dokázali sme, že dres SAV si zaslúžime... Páni, všetkým Vám 
ďakujem! 

(ra) 

 

10.kolo      

SAV Lamač : Ružinov U20    14:1 (3:1, 2:0, 9:0) 

Po mimoriadne úspešnom predchádzajúcom víkende (2 víťazstvá v dvoch náročných 
zápasoch) prišiel dnes zápas s juniormi z Ružinova. V ich radách síce chýbali starší 
harcovníci, no počet hráčov bol tentokrát vyšší ako v prvom našom vzájomnom stretnutí, 
ktoré sme vysoko vyhrali. Zdalo sa, že by mladíci mohli vystrčiť rožky a veru, dlho sa im to 
darilo. SAVka, napriek tomu, že bola opäť nekompletná, však nechcela pripustiť žiadnu 
drámu a tak sa začal odvíjať zaujímavý duel...  

Počas celého zápasu to bol predovšetkým doslova boj SAVkárskej ofenzívy s ružinovskou 
defenzívou na čele s dobre chytajúcim gólmanom. Na mladíkoch bolo vidieť, že video z 
predchádzajúceho vzájomného zápasu si pozreli veľmi pozorne: o)... Od úvodu sa totiž 
sústredili predovšetkým na pozornú obrannú hru vo vlastnej tretine s prehusťovaním 
priestoru pred vlastnou bránkou. Miestami si tak mohli hráči SAVky pripadať ako stredovekí 
rytieri pri snahe dobyť nepriateľský hrad... Mnohé strely uviazli v spleti hokejok, tiel a 



neviem čoho všetkého a kľúč k ružinovskej pevnosti SAVka dlho nevedela nájsť. Nakoniec sa 
to podarilo "šéfovi" a tak šiel favorit do vedenia. Nie však na dlho, mladíci totiž dokázali 
využiť vari jediné zaváhanie domácich pri buly v útočnom pásme - SAVkári nechali hráča 
hostí nielen že prejsť cez celé ihrisko, ale si aj elegantne položiť Miňa a skórovať - 1:1. Tu už 
prestávala všetka "sranda" a bolo treba zapnúť Na vyššie obrátky. Dlho sa však nevedela 
presadiť žiadna útočná formácia - dnes nám totiž až príliš často odskakovali loptičky od 
hokejok a bolo to celé akési nervózne a "kostrbaté". Našťastie sa pred prvou prestávkou 
predsa len podarilo aspoň niekomu skórovať a tak bolo 3:1. Nebola to však veľká sláva - 
mnoho šancí totiž ostalo trestuhodne nevyužitých a tak si prítomní diváci začali častejšie 
klásť otázku, či to SAVku nebude v konečnom účtovaní mrzieť... Druhá tretina sa tej prvej 
podobala ako vajce vajcu - pekné akcie, veľa šancí, ale dlho-dlho nič! Je síce pravda, že v 
týchto fázach sme hostí z Ružinova pred našu bránku príliš nepúšťali, no lídrovi celej ligy sa 
predsa nepatrí stiahnuť sa a vyčkávať, čo súper spraví... Aj sme si to párkrát "hlasnejšie" na 
striedačke vyjasnili a pustili sa tak do ďalšieho boja s osudom tohto stretnutia... Výsledkom 
boli do konca druhej časti ďalšie dva góly a tak bolo vlastne jasné, kto dnes vyhrá. Hostia 
totiž pri všetkej svojej (maximálne sympatickej) snahe niečo vymyslieť začali pred vlastným 
gólmanom častejšie chybovať a to bola voda na mlyn SAVkárskej útočnej "mašine". Až v 
záverečnej tretine sa naplno prejavila jasná dominancia a kvalita SAVky - útoky sa už valili na 
bránku bezmocných mladíkov jeden za druhým - a zrazu to tam začalo konečne aj padať...a 
to aj napriek tomu, že gólman hostí niekoľkokrát zázračne zasiahol a mnoho čistých gólov 
vychytal... Napokon bol konečný rezultát k mladíkom z Ružinova až príliš krutý, no verne 
odzrkadlil to, čo sa na ihrisku odohralo. Jediným negatívom stretnutia tak dnes bolo zranenie 
nášho Filipa, ktorý si nezavinene podvrtol členok a tak nedobrovoľne nedohral...dúfajme, že 
to nebude nič vážnejšie a čoskoro sa opäť na ihrisku objaví.  

Pred časom som napísal, že je zbytočné po takýchto víťazstvách vyzdvihovať jednotlivcov - 
nebudem ani dnes... Sami najlepšie vieme, komu zápas dnes vyšiel a komu menej...dôležité 
boli dva body a fakt, že na čele tabuľky sa SAVka udomácnila ešte pevnejšie! A preto mi na 
záver dovoľte pár povzbudzujúcich slov do radov nášho súpera - chalani, dnes ste sa naozaj 
snažili, čo to išlo a dve tretiny ste nám vzdorovali a hrali dobre... Nezúfajte a z výsledku si 
nerobte "ťažkú" hlavu - AK totiž budete takto zodpovedne brániť aj v ostatných zápasoch, 
dokážete potrápiť nejedného súpera... Nevešajte hlavy a vedzte, že cesta k víťazstvám vedie 
práve cez takéto prehry... Som presvedčený, že sa potom z vašej strany dočkáme ešte 
ďalších prekvapujúcich výsledkov.   

 (ra) 

 

11. kolo      

HC EL Duro : SAV Lamač    5:3 (1:1, 3:1, 1:1) 

Druhá prehra v súťaži a opäť s rovnakým súperom. Zdá sa, že komentáre asi nečítame všetci 
- nepoučili sme sa z prvého vzájomného zápasu a tak to dopadnúť ani nemohlo 
inak! Napriek tomu, že súper neukázal nič "svetoborné", pripísal si do tabuľky dva body...a ja 
sa nemôžem ubrániť dojmu, že až veľmi jednoducho... Vraví sa, že keď niekto vyhrá, tak asi 
preto, lebo bol lepší... Nebudem práve toto tvrdenie dnes radšej rozpitvávať - mohol by som 
napísať niečo, čo by ma mohlo neskôr mrzieť! 

Počas takmer 30-tich rokov, čo hokejbal hrávam, som naozaj zažil všeličo...ale toto (?). 
Viete, stále tvrdím, že nie je prehra ako prehra.... A nech sa bavíme o hokejbale z 90-tych 



rokov minulého storočia alebo o tom dnešnom, každý jeden zápas je v prvom rade o 
prístupe! Tak to jednoducho je a tak to aj vždy bude! Bodka.... Veď my sme už pred 
zápasom v našich hlavách prehrávali 0:3. Mám pocit, že na toto som už naozaj príliš starý... 

A čo komentár? Dobre, skúsim to takto - tri góly sme dostali doslova z bránkoviska, jeden 
spoza brány... Mám napísať ešte niečo? Netreba... Dnes sme na ihrisku ukázali žalostne málo 
a navyše neexistovala naša obranná hra.... Takže čo? Súper bol lepší....? Niekto vyhrať musí 
a my sme si dnes víťazstvo jednoducho NEZASLÚŽILI! Nechcite aby som písal ďalej - ani 
nebudem...som jednoducho znechutený...a už nikdy viac sa ani nebudem nikomu za naše 
výkony ospravedlňovať...nech sa každý "obháji" sám! A ak si niekto myslí že to, čo 
hovorím sú iba emócie, mýli sa. Som si veľmi dobre vedomý toho, čo som sem práve 
napísal... 

 (ra) 

 

12. kolo      

SAV Lamač : Karlova V. Knights  13:2 (6:0, 3:1, 4:1) 

Aj druhý zápas týchto súperov v tejto sezóne sa skončil vysokým víťazstvom SAV Lamač. 
Pomaly sa blíži koniec jesennej časti súťaže a nastane obdobie sladkého "ničnerobenia". Už 
aby to bolo - prídeme na iné myšlienky a od hokejbalu si poriadne oddýchneme...    

Aj tento duel sa tomu v prvej tretine súťaže úplne podobal. Bol to typický zápas mužstiev s 
odlišnou kvalitou (bez urážky súpera). Počas celého zápasu to bola totiž vpodstate hra na 
jednu bránu. Hoci Rytieri z Karlovky spravili všetky maximálne opatrenia, ktoré mohli - 
celkom logicky sa všetci naskladali do vlastnej obrannej tretiny pred svojho brankára - 
nepomohlo im to... Spoliehali sa totiž od úvodu zápasu na to, že cez ten prehustený priestor 
jednoducho žiadne strely neprejdú. Každú jednu loptičku, ktorú sa im podarilo získať 
odpaľovali cez celé ihrisko aby si aspoň na chvíľku mohli vydýchnuť respektíve prestriedať. 
Práve preto bolo jedinou otázkou tohto zápasu, koľko gólov dokážu SAVkári súperovi 
nastrieľať a či sa dokážu presadiť svojou technickou hrou. Skóre prvej tretiny jasne ukázalo, 
že v ďalšom priebehu zápasu už o nič nepôjde - samozrejme, že hostia sa chceli pokúsiť 
streliť nejaký ten gólik a pretože v niekoľkých prípadoch bola benevolencia uvoľnene 
hrajúcich Lamačanov až prílišná, podarilo sa im to dvakrát... Medzitým však skóre postupne 
narastalo a góly v sieti hosťujúceho brankára, ktorý bol mimochodom určite najlepším 
hráčom hostí, nestíhala pripisovať ani svetelná tabuľa - tá totiž "vypovedala" službu po tom 
jedenástom... :o)... 

Máme teda za sebou predposledný zápas jesennej časti. Dnes, napriek tomu, že sme až príliš 
často nevedeli "skrotiť" zamrznuté loptičky, mohli diváci vidieť stretnutie s viacerými peknými 
kombináciami a individuálnymi prienikmi. SAVkári si schuti zahrali a hostia môžu ďakovať iba 
svojmu brankárovi, že neinkasovali gólov ešte viac...A to je na dnes vlastne 
všetko...Dočítania, priatelia!  

  (ra) 

13.kolo 

SAV Lamač – voľno 



14. kolo      

Empíria Petržalka : SAV Lamač   4:8 (1:1, 0:3, 3:4) 

Posledné jesenné kolo zviedlo k sebe vo vzájomnom zápase prvá dva tímy aktuálnej ligovej 
sezóny. Bol to zároveň posledný zápas pred dlhou zimnou prestávkou (keďže 
ostatné mužstvá si svoje zápasy odložili až na jar...) a práve ten mal určiť, kto bude zimovať 
na čele tabuľky a kto bude "nekorunovaným kráľom" jesennej časti. Empíria sa totiž veľmi 
dobrým finišom v posledných kolách dotiahla na SAV na rozdiel jedného bodu a tak náboj 
tomuto stretnutiu určite nechýbal... Zaujímavosťou duelu bolo, že oba tímy sú nováčikmi ligy 
a to svedčí o tom, že ich vstup do DAHL bol prínosom pre kvalitu samotnej súťaže...    

Pohľad von z okna v sobotu ráno v Lamači neveštil nič príjemné - chlad, hmla, mierne 
mrholenie - nie však sneh a tak bolo zrejmé, že duel sa dnes uskutoční. V samotnej 
Dúbravke to nebolo o nič lepšie, no keďže SAVka v minulom kole oddychovala, jej hráči sa 
na stretnutie tešili - teda dúfam, že áno... Čakal nás súper, ktorý v prvom vzájomnom dueli 
dlho odolával tlaku lídra súťaže a tak sa dalo predpokladať, že v rovnakom duchu sa ponesie 
aj toto stretnutie. Dobrá nálada a úsmevy na tvárach SAVkárov však po príchode na ihrisko 
čoskoro "primrzli"...a nebolo to spôsobené iba nízkou teplotou. Na zápas sme sa totiž 
dostavili v počte 7ks + brankár a tak málo nás v tejto sezóne ešte nebolo! Veď počítajte so 
mnou: Handrák - Alfi ml., Milis, Miňo - Ceco, Peňo, Peťo a Alfi st... Pomaly sme sa zmierovali 
s faktom, že dnes si veru poriadne zabeháme, keď sa dostavil "šok" číslo 2 - náš súper 
z Petržalky totiž po dlhej ceste z pravého brehu Dunaja asi pozbieral všetko, čo sa iba 
podobalo na hokejbalistu - a zrazu sa na striedačke domácich prezlieklo do dresov 11ks 
hráčov a ešte brankár navyše! No pekne...veď ani jeden zápas Empíria v aktuálnej ligovej 
sezóne v takom počte hádam neodohrala. A to postretne práve nás! Lamačskí skalní, ktorí 
merali cestu na stretnutie dali tiež svoje prekvapenie najavo ihneď po príchode - iba sme 
nevedeli, či kradmé úsmevy na ich tvárach sú prejavom chladu alebo nám tým chceli iba 
prejaviť "úprimnú sústrasť". Čo už, v žiadnom prípade sme nehodlali odovzdať body "bez 
boja", veď nakoniec s podobnými zápasmi sme mali "bohaté" skúsenosti zo stretnutí v 
BAHbL, no predsa len, pri hre 4+1 je to niečo úplne iné. Od úvodu zápasu bolo teda 
potrebné, celkom logicky, zabezpečiť obranu a nepúšťať sa do bezhlavého 
útočenia. Naopak Petržalčania, vidiac torzo na lavičke hostí, vybehli na zápas s 
jednoznačným zámerom - spraviť z nás "trhací kalendár" hneď v úvodnej tretine! Neviem 
čím to je, no už nie raz sme práve v takýchto zápasoch dokázali zo seba doslova "vyžmýkať" 
všetky sily a bojovať až do konca - a neuveríte, bolo tak aj dnes. Po počiatočnom nápore 
Empirákov sme sa totiž otriasli a dostávali sme súpera pomaličky pod tlak my - netrvalo dlho 
a začali sme predvádzať svoju typickú kombinačnú SAVkársku hru a v nejeden moment to na 
pľaci vyzeralo, že viac je nás a nie súpera... Vyslali sme na gólmana hostí niekoľko striel a 
potom to prišlo...Alfi st. načasoval svoju povestnú "milimetrovku" za obranu a Peťo už vedel 
čo s ňou - nájazd na brankára zakončil strelou k žrdi a bolo 0:1... Povzbudilo nás to a 
tak sme kuli "železo" za horúca a snažili sme sa pridať ďalší gól. Šance boli - postupne Peňo, 
Ceco a najmä Alfi st., ktorý po krátkom blafáčiku trafil iba žrď boli blízko, no ako to už chodí, 
zahrmelo nečakane na opačnej strane - práve po žŕdke domáci hráč vyhodil loptičku z 
pásma, našiel spoluhráča skočivšieho zo striedačky a ten takmer od červenej napriahol, 
loptička "zaplávala" a Handrák si na ňu siahol až keď ju vyťahoval zo siete...1:1. Škoda, 
pretože všetky šance domácich sme dovtedy zneškodnili (aj keď niekedy so šťastím...). Do 
konca tretiny sa už potom nič výrazné neudialo a tak bol súboj o 1.miesto nerozhodný. 
Druhé dejstvo začínalo tak ako končilo to prvé - presilovkou Empirákov, ktorí chceli práve 
teraz zasadiť rozhodujúci úder (teda aspoň podľa odhodlania v prestávke) - prežili sme však, 
obrana fungovala výborne a aj Handrák vyťahoval jeden skvelý zákrok za druhým. To už bol 
celkom slušný nápor na nervovú sústavu dnešných "domácich" a to ešte netušili, čo 



onedlho príde. Čoraz častejšie sa totiž do nebezpečnejších príležitostí dostávali SAVkári, Peňo 
a po ňom ani Ceco však svoje nájazdy nepremenili...Gól tak prišiel po nastrelení na bránku, 
keď sa zblokovaná strela Alfiho ml. odrazila k Peťovi a ten ju dokonale "upratal" 
pomedzi nohy gólmana do siete 1:2. V týchto fázach mala SAVka jednoznačne navrch a to sa 
Empiráci ani poriadne neotriasli a padol ďalší gól - Ceco sa natlačil do pásma a tentokrát 
skúsil strelu z boku a padlo to tam - 1:3 a to nebol koniec, pretože Ceco si povedal, že kedy 
ak nie teraz a ihneď po buly si obhodil obrancu a tentokrát nájazd na gólmana zakončil 
ukážkovým blafákom - 1:4! Paráda, ak by sme boli v ringu, domáci tam asi hodia uterák... 
Ostali takí zaskočení, že do konca tretiny sa nezmohli na žiadnu ucelenejšiu akciu - so 
strelami z diaľky si dnes opäť spoľahlivo chytajúci Handrák hravo poradil. Empiráci to však 
rozhodne nehodlali vzdať - veď boli v početnej prevahe a tak všetko vrhli na úvod 
posledného dejstva do útoku. Nič iné im neostávalo a Na SAVkároch bolo vidno, že 
sily ubúdajú... Postupné útoky sa valili na bránku hostí, strela striedala strelu a bolo iba 
otázkou času, kedy to tam padne - stalo sa a po jednej takej strele hostia znížili. To by samo 
osebe ešte nič neznamenalo, keby nepadol v tej istej minúte aj tretí gól - zrazu to bolo už iba 
3:4 a navrch mali chalani z Petržky... Iba na chvíľu sme stratili koncentráciu a bolo to! 
Neostávalo nám nič iné ako si zobrať oddychový čas a upokojiť sa - veď sme stále viedli. Zo 
striedačky hostí sa ozývalo hlasné... "nevládzu, sú hotoví, teraz ich dorazíme"...a práve to 
nás asi správne "nakoplo". Vrátili sme sa ku hre z druhej tretiny a aj keď síl nebolo na 
rozdávanie, snažili sme sa hrať aktívne čo najviac pred bránou domácich. To ich zjavne 
zaskočilo, iniciatívu totiž preberala SAVka a hoci sme nepremenili tri či štyri dobré šance 
(Peťo,Peňo, Alfi st.), verili sme, že to pôjde. Bolo jasné, že nasledujúci gól "zlomí" celý zápas 
- a dali sme ho my! Milis vysunul po krídle Alfiho st., ten ako za mladi "zasekol" obrancu a 
strelou do vinkľa nedal gólmanovi najmenšiu šancu 3:5. A aby toho šoku pre Empirákov 
nebolo málo, onedlho konečne trafil aj Alfi ml. a viedli sme 3:6! To už bolo na domácich 
vidieť, že evidentne znervózneli, loptičky im odskakovali a hoci sa snažili niečo vymyslieť, do 
tesnej blízkosti nášho brankára sme ich nepúšťali... Boli sme odhodlaní tento zápas už 
nepustiť, pridali sme ďalšie dva góly, keď hattriky postupne zavŕšili Peťo a Ceco a bolo 
"vymaľované". Hoci Empiráci ešte v závere znížili, na našom víťazstve to už nič nezmenilo... 
SAVka tak prezimuje na čele súťaže a v to sme pred začiatkom ligy naozaj nedúfali... 

Opäť sa raz potvrdilo aký vie byť šport nevyspytateľný a krásny - ukázalo sa, že nie kvantita, 
ale kvalita a srdce rozhoduje takéto zápasy! My sme dnes naozaj všetci dreli a nechali na 
ihrisku všetky sily a to víťazstvo sme si naozaj ZASLÚŽILI. Napriek tomu, že nás bolo málo, 
zomkli sme sa a hrali sme jeden za druhého, presne tak, ako by to malo byť vždy. Porazili 
sme naozaj kvalitného a dobrého súpera a aj tento zápas ukázal, že aj na jar sa môžeme 
tešiť na kvalitný hokejbal - bodaj by takýchto zápasov bolo v lige čo najviac... Vravel som, že 
keď bude za čo, pochválim aj jednotlivcov a aby sa niekto nešťažoval, že viem iba kritizovať, 
tak hoci sme dnes siahli naozaj všetci na dno svojich síl a pred všetkými klobúk dolu páni (a 
to myslím naozaj úprimne), pochvalu navyše dostávajú Peťo Kotes a Ceco Mancál - a to nie 
len za svoju streleckú produktivitu, ale aj predvedenú hru, no a absolutórium si dnes zaslúži 
aj náš kapitán Alfi ml., ktorý schádzal z ihriska vlastne iba v prestávkach!  Páni ešte raz, za 
dnešok veľká vďaka a zároveň poklona... Po takomto dueli si oddych veru zaslúžime! 

...a aby som nezabudol - ŠŤASTNÉ A VESELÉ, banda....! 

  (ra) 

 

 



15.kolo      

HC Škorpión : SAV Lamač   5:15 (0:4, 3:7, 2:4) 

Po takmer trojmesačnej prestávke sme sa konečne dočkali - odštartovala jarná časť ligovej 
súťaže... Otázka dňa znela: "Bude pršať aj do tretice vo vzájomnom zápase týchto 
súperov?" Oba tohtosezónne zápasy (2:18, 1:6) sa totiž hrali v silnom daždi a 
vetre...Tentokrát to napokon dopadlo dobre - ideálne slnečné počasie s takmer letnými 
teplotami bolo predzvesťou kvalitného zápasu. 

Výsledky oboch doterajších zápasov naznačovali, kto bude v tomto stretnutí favoritom. 
Domáci Škorpíci však v zimnej prestávke posilnili káder a zišli sa vo veľmi početnej zostave. 
Úvod bol preto z oboch strán pomerne opatrný, no to sa veľmi rýchlo zmenilo... SAVka 
rozvinula svoju typickú kombinačnú hru a najmä vďaka svojmu strelecky disponovanému 
kapitánovi Alfimu ml., ktorý v úvodnom dejstve skompletizoval hattrick (jeden gól dokonca v 
oslabení 2:3), sa dostala do takmer "komfortného" vedenia. Domáci vo väčšine prípadov 
nevedeli kam skôr skočiť a preto ten stav po úvodných pätnástich minútach. Po prestávke 
neprestávala SAVka v nátlakovej hre a preto bolo celkom logickým vyústením nášho snaženia 
výrazné vedenie. Niektoré akcie boli pre prítomných divákov dôkazom, že ani počas dlhého 
"zimného spánku" sme naozaj nič nezabudli. Predviedla sa najmä dvojica Peťo-Filip, ich 
kombinácie "takmer na slepo" stáli za to... Škoda, že pod dojmom výrazného náskoku 
nastalo v našich radoch až priveľké uspokojenie a v samom závere druhého dejstva 
sme Škorpiónom dovolili výsledok skorigovať...Treba však objektívne priznať, že chalani sa 
snažili aj za nepriaznivého stavu so zápasom niečo urobiť a preto si za svoju sympatickú 
snahu tých pár gólikov zaslúžili. V záverečnej tretine sa potom už iba dohrávalo, dôležité bolo 
zbytočne sa nezraniť. Podarilo sa...a ako vidieť, výsledkom bolo ďalšie vysoké ligové 
víťazstvo SAVky!  

Na úvod jari to teda vyzeralo ako jednoznačná záležitosť...pri všetkej úcte k súperovi vlastne 
aj bola. Viacerí z nás si schuti zastrieľali a aj "zabodovali"...No pozor, páni! Aby sme si 
zbytočne nenasadzovali ružové okuliare, skúsenejší a kvalitnejší súper by nás za naše dnešné 
"okienka" v obrane vytrestal oveľa viac... A práve taký na nás čaká už budúci týždeň - 
obhajca titulu AHK Pekníkova. Takže veľká obozretnosť - na sobotu sa všetci maximálne 
skoncentrujme! Takže, vidíme sa budúci týždeň, vážení... 

   (ra) 

 

16.kolo     

 SAV Lamač : AHK Pekníkova   7:2 (1:1, 4:0, 2:1) 

Po minulotýždňovom "rozbehu" proti Škorpiónom, čakal na SAVku súper z najťažších - 
obhajca prvenstva AHK Pekníkova. Opäť ideálne slnečné počasie a takmer letná teplota boli 
predzvesťou kvalitného zápasu...ostatne tak, ako to v prípade týchto súperov zatiaľ vždy 
bolo. Vzájomná bilancia v tejto sezóne síce bola v prospech SAV Lamač (4:3, 6:1), no v 
žiadnom prípade sa nedalo hovoriť o tom, že by chalani z Lamača boli favoritom. Naopak, 
AHK po zimnej prestávke "povolala do zbrane" všetko čo má ruky-nohy a doterajšie dva 
jarné ligové duely vysoko vyhrala. 



Nemôžem si pomôcť, ale mám pocit, že sa pomaly stáva lamačským pravidlom, že na tie 
najťažšie zápasy chodí oklieštená zostava. Presne to sa stalo aj dnes, keď SAVke z rôznych 
príčin chýbalo 6 hráčov. Naopak, na striedačke "hostí" z Pekníkovej ich bolo toľko, že sa mali 
problém na ňu zmestiť - kompletné tri formácie a nejaké "rezervné kusy" navyše. Na 
lamačskej strane teda plnohodnotných 8ks, ktoré našťastie počas zápasu doplnil ešte aj 
navrátivší "americký legionár" Miky, už tušilo, že to dnes rozhodne nebude prechádzka 
ružovým sadom! Ale ako sa vraví, na pľaci hrajú z každého tímu iba štyria hráči - a na tom 
bolo treba stavať. Poznáte to, nie počet, ale skôr iné veci rozhodujú... Taktika bola preto 
jasná od úvodu - trpezlivá, disciplinovaná hra v obrane a pokojne čakať na naše šance! Ako 
sa počas zápasu ukázalo, bolo to správne rozhodnutie. Od úvodu sa začalo zostra a veľkým 
náporom AHK, no ani SAVka nezostávala nič dlžná svojej povesti. Dnešní hostia sa ako prví 
dostali k presilovej hre - jej výsledok bol však pre nich prekvapením - skórovali sme totiž my, 
keď chybnú rozohrávku zachytil Alfi ml. a presne vedel, čo s loptičkou - 1:0. Pekníčka sa po 
tomto góle chvíľu iba hľadala, no všetky jej ďaľšie snahy stroskotávali na hráčoch SAVky, 
ktorí blokovali obetavo čo sa dalo...a čo sa nedalo, zlikvidoval dnes famózne chytajúci 
"navrátilec" Johnny. Keď sa už zdalo, že v prvej tretine sa už nič nestane, využili hostia 
ojedinelé nedorozumenie v našej obrane a dostali sa ku gólu takmer zadarmo - 1:1. Začínalo 
sa tak odznovu. Druhá tretina bola výborná a ako sa neskôr ukázalo, rozhodla o výsledku 
celého zápasu. Hostia nás od úvodu zatlačili pred našu bránu, no Johnny vyťahoval jeden 
fantastický zákrok za druhým. Pekníčka sa nevedela presadiť, my sme trpezlivo čakali na 
naše šance a tie postupne prichádzali. Hráči AHK začali byť trošku "zúfalí" a nevyvarovali sa 
faulom a vylúčeniam. To bola samozrejme voda na SAVkársky mlyn. Po peknej kombinácii v 
presilovke trafil Alfi st. a SAVka opäť viedla. Onedlho prišla rozhodujúca pasáž zápasu, hostia 
sa na ich škodu začali čoraz viac zaoberať "diskusiami" na vlastnej striedačke ako hre a na 
rozdiel od domácich neboli ani pred vlastnou bránkou takí dôrazní. Dokonale sme to využili a 
v krátkom čase sme po sérii dobrých šancí strelili Peňom a Peťom dva rýchle góly - zrazu 
bolo 4:1 a na našich hokejkách sa definitívne usadila úplna pohoda. AHK sme do ničoho 
nepustili a do konca tretiny pridal ďalší gól Alfi ml. V záverečnom dejstve sme potom zápas 
perfektne takticky ukontrolovali, využili sme ďalšie dve presilovky, keď góly strelili Ceco a Alfi 
st. a v pohode stretnutie dohrali... 

Prítomní diváci si opäť prišli na svoje - bol to výborný zápas, ktorý aj podľa výsledku zvládla 
dnes lepšia SAVka. Boli sme taktickejší, bojovnejší, efektívnejší a tak trochu aj nadšenejší. 
Bojovali sme ako jeden TÍM a neváhali sme spraviť krok aj za spoluhráča. Páni, za dnešok 
veľká jednotka s hviezdičkou, ukázali sme totiž srdiečko, bez ktorého sa takéto zápasy 
nevyhrávajú... Zďaleka však ešte nie sme v cieli a preto čo najviac takýchto zápasov...    

   (ra) 

 

17. kolo      

 RŠK Ružinov U20 : SAV Lamač   3:14 (3:6, 0:4, 0:4) 

Po minulotýždňovom výbornom zápase s AHK Pekníkova nás čakal dnes súper prijateľnejší. 
Aj podľa tohtosezónnej bilancie (0:20, 1:14) nám nemal súper robiť veľké problémy. Realita, 
najmä v prvej tretine, bola však napokon iná... Aj vďaka našej laxnosti sa totiž snaživí a 
bojovní mladíci dopracovali k trom gólom a dvakrát dokonca viedli... 

Neviem po koľký už krát sa nám stalo, že po výbornom výkone proti silnému súperovi, prišlo 
v zápase s menej skúseným k výkonu, ktorý sa dobrým ani v najmenšom nazvať nedá. 



Bohužiaľ, dnes sme nepredviedli výkon hodný lídra súťaže. To, že výsledok hovorí o niečom 
inom nás však nesmie nijako utešovať! Pred samotným stretnutím sme si na "taktickej 
porade"povedali, že tento zápas bude taký ťažký, aký si ho urobíme my sami... Podaktorí to 
však asi zle pochopili, pretože to, čo sa začalo na ihrisku diať (najmä prvých 10min.) nemalo 
z našej strany žiadnu šťavu, iskru a neviem čo ešte. Bola to proste laxnosť, ktorú húževnatí 
mladíci dokázali využiť dokonca dvakrát na vedenie v zápase, keď využívali to, že sme v 
obrane nepristupovali k svojim hráčom a trestuhodne nechali súpera až príliš často pred 
Miňom... Až po vyrovnaní na 3:3 sme dokázali (po ostrejších slovách na striedačke) predviesť 
niekoľko pekných kombinačných akcií a dostať sa do vedenia 3:6 po úvodnom dejstve. 
Ružinovčania hrali naozaj dobre, snažili sa čo im sily stačili a vpodstate dokázali využiť 
takmer všetko, čo sme im ponúkli. Od druhej tretiny sa však začali prejavovať väčšie 
skúsenosti a kvalita na strane SAVky a tak, aj napriek niekoľkým ďalším dobrým šanciam 
mladíkov, padali góly už iba do siete Ružinova... Po druhej tretine tak zápas dospel už iba do 
štádia - dohrať a nezraniť sa. 

Je zbytočné sa ďalej o tomto zápase rozpisovať, no nedá mi predsa len jednu poznámku... 
Páni, aj takýto zápas môže slúžiť ako vhodná príprava na ťažké boje v play-off, ktoré nás 
čakajú. Prečo SA teda nesnažíme dostať "do pohody"? Áno, poviete si, že dnes aj tento 
výkon na pol plynu na súpera stačil...ale uvedomme si, že iba preto, lebo mladíci nevládali 
(bolo ich menej) a nemajú také skúsenosti ako iní, kvalitnejší súperi... Neviem ako by totiž 
dopadol tento zápas, ak by v tej prvej tretine stál proti nám akýkoľvek iný súper! A napokon 
- v tomto zápase stačilo na víťazstvo to, že zabrala jedna lajna, ale v tých ťažkých zápasoch 
to stačiť rozhodne nebude! My predsa máme kvalitu aj v iných útokoch, tak sa páni skúsme 
už v tom nasledujúcom zápase správne "nakopnúť"... Čo vy na to? 

 (ra) 

 

18.kolo 

SAV Lamač : HC EL Duro   5:0 kontumačne 

Dnes nás mal čakať vari najťažší zápas poslednej tretiny súťaže. Mali sme nastúpiť proti 
súperovi, ktorý nám ako jediný v lige dokázal zobrať body - pripravil nám totiž obe naše 
prehry v súťaži... K samotnému stretnutiu však vôbec neprišlo - tím EL Duro totiž v sobotu 
nenastúpil na svoje stretnutie s dostatočným počtom hráčov, prehral kontumačne a keďže 
išlo už o ich tretiu takúto prehru v súťaži, bol z nej (v duchu pravidiel) vylúčený. SAVka tak 
prišla "zadarmo" k dvom bodom do tabuľky a definitívne potvrdila prvé miesto po základnej 
časti súťaže... Kto by to bol v septembri povedal... 

   (ra) 

 

19.kolo 

K.Ves Knights : SAV Lamač    2:8 (0:4, 0:2, 2:2) 

Sobota - slniečko - pohodička... alebo ani nie? Mala to byť iba "povinná jazda", no dnešný 
zápas bol akýsi kostrbatý... Výsledky predchádzajúcich dvoch zápolení týchto tímov (3:15, 
2:13) jednozačne favorizovali lídra súťaže - lamačskú SAVku. Dnes to ale vôbec nevyzeralo 



jasné. Tento zápas nám "ťažko nevyšiel". Zrejme pod dojmom prvého miesta po základnej 
časti sme tento zápas odohrali akokeby iba z povinnosti. 

Od úvodného buly to totiž bolo až príliš upracované. Viazla súhra, kombinácia a o koncovke 
ani nehovoriac. Domáci karloveskí Rytieri sa dnes pustili do boja s vervou a chuťou a svoj 
výkon neskôr vygradovali v záverečnej tretine, kedy sympaticky skorigovali nepriaznivý stav. 
Naopak, SAVkári asi mali dnes "Deň blbec", pretože na našu hru, celkom úprimne, sa nedalo 
pozerať... Na moju teda určite...tak ak som sa náhodou niekoho dotkol, ospravedlňujem sa... 
Loptičky nám odskakovali OD hokejok, prihrávka na palicu - to bol úzkoprofilový tovar a 
nasadenie sme asi stratili niekde po ceste z Lamača do Dúbravky. Iste, každý má právo na 
slabší deň, SAVka si taký vybrala dnes, no pevne verím, že sa to nestane pravidlom! Blíži sa 
totiž rozhodujúca fáza celej súťaže a bolo by veľmi smutné, keby sme niečo také zopakovali 
v nasledujúcom období... Čo dodať k zápasu? Radšej ani nič...toľko nepremenených šancí, 
pri ktorých sme spravili z domáceho gólmana prvú hviezdu zápasu, to sa teda často nevidí... 
Iste, bol dnes bez debaty najlepším Rytierom, no tá naša laxnosť v koncovke... Ešteže sa 
našiel aspoň niekto, kto tie góly nakoniec strelil (tradične)...inak by to bolo asi veľké fiasko. 
Žiadny súper sa totiž neporazí sám - alebo sa budeme nabudúce spoliehať na to, že si dá 
vlastné góly?! Nechajme to radšej tak - dodám už iba: ...ďakujeme, zabudnite!... Tak o dva 
týždne na poslednom zápase základnej časti...a dúfam, že aj s lepšou formou. 

   (ra) 

20.kolo 

SAV Lamač – voľno 

 

21.kolo 

SAV Lamač : Empíria Petržalka    18:5  (2:0, 2:1, 14:4) 

A máme tu záver základnej časti súťaže... Po dvojtýždňovej pauze bola pred nami posledná 
prekážka - nepríjemný súper z Petržalky, ktorý nám aj v predchádzajúcich zápasoch robil 
problémy a napriek jasným výsledkom (11:4, 8:4) dlho vzdoroval. Podobný zápas sa preto 
očakával aj dnes. Absencie na našej strane boli pomerne veľké, no po dlhšej dobe nás 
"prišiel pozrieť externista Slobi" a ako sa neskôr ukázalo, našťastie...   

Od úvodného buly to bolo taktické a opatrné. SAVkárov bolo počtom viac a preto sa snažili 
diktovať tempo hry, no Petržalčania umne šetrili silami a čakali na svoje príležitosti zatiahnutí 
pred svojim gólmanom. Niekoľko rýchlych brejkov predviedli po chybách v rozohrávke už v 
úvodnom dejstve, no veľmi nebezpeční boli najmä v druhej tretine. Do vedenia išla SAVka 
pomerne rýchlo, no potom začalo "menšie trápenie". Mali sme akési "ťažké nohy". Viazla aj 
rozohrávka, o kombináciách pre oko diváka ani nehovoriac - zrejme bolo na nás cítiť dlhšie 
obdobie bez zápasu (teda aspoň dúfam, že v tom nebolo niečo iné...). Ja byť v hľadisku ako 
fanúšik Lamačanov, nie som vôbec nadšený predvedenou hrou. Je pravdou, že v obrane to 
bolo zodpovedné a súpera sme do veľa šancí v prvej tretine nepustili, no v tej druhej to bolo 
iné... Po dvoch tretinách bolo na ukazovateli skóre 4:1, ktoré ani zďaleka neznamenalo 
pokojnú poslednú tretinu. Bolo to však hlavne vďaka dvom hráčom - Miňovi, ktorý najmä v 
druhej tretine privádzal svojimi výbornými zákrokmi súpera často až "do zúfalstva" a už 
spomínanému Slobimu, ktorý jediný nachádzal recept na obranu súpera a hral s 
neuveriteľnou chuťou. Dokázal svoje nesporné umenie...je škoda, že borec jeho kvalít nás v 



tohtoročnom play-off neposilní. Brankárovi Petržalčanov asi ešte aj teraz "zvoní v ušiach" po 
tej jeho bombe od modrej, ktorá skončila vo vinkli a znamenala naše vedenie 4:1. Úprimne 
hovorím, ak by dnes neprišiel, neviem veru ako by sa zápas vyvíjal. Až v záverečnom dejstve 
sme sa konečne prebrali ako sa na lídra patrí a to aj napriek tomu, že súper bol stále 
nepríjemný a stále sa snažil v skóre dotiahnuť a so zápasom niečo spraviť. Petržalčanom sa 
síce podarilo znížiť na 3:6, ale dva rýchle góly v priebehu jednej minúty definitívne zrazili ich 
snahy "na kolená" - až od tohto momentu to definitívne zabalili a stretnutie sa už iba 
dohrávalo. Keďže postupne chalanom z Petržalky aj dochádzali sily, bola to už v zvyšnom 
čase iba hra "mačky s myšou"... Góly zrazu pribúdali ako na bežiacom páse - veď stačí 
pozrieť na rezultát poslednej tretiny - keď sa strelecky prebudili viacerí hráči SAVky. Škoda, 
že až za tohto jasného stavu... Hodnotiť jednotlivcov? Načo... Hodnotiť tím? Páni, toto by v 
play-off nestačilo... 

Máme teda za sebou "predkolo play-off". Nehrajme sa na suverénov a úprimne priznajme, že 
prvé miesto po základnej časti je pre nás príjemným prekvapením. Veď kto mohol v 
septembri predpokladať, že sa dokážeme takto adaptovať na nový herný systém a štýl hry, s 
ktorým sa viacerí naši hráči v kariére nestretli a niektorí ho hrávali poriadne dávno - ešte v 
"starých dobrých zlatých SAVkárskych časoch". Iste, je to úspech, preto si ho užime - veď 
sme nie raz dokázali, že si ho zaslúžime. Poblahoželajme našim jednotlivcom, ktorí 
predvádzali opäť výborné výkony a potvrdili svoje kvality...no všetko s mierou. Príjmime náš 
čiastkový úspech s pokorou a nepreceňujme ho. Zostaňme oboma nohami na zemi, 
nelietajme hlavami v oblakoch... Zabudnime na to, čo bolo a sústreďme sa na to, čo bude! 
Teraz začína najdôležitejšia časť sezóny, teraz pôjde "do tuhého". Každý súper sa bude 
chcieť na nás vytiahnuť, veď kto by už v play-off predával svoju kožu lacno... Upracme si vo 
svojich hlavách a poďme na to. Verme v svoje sily a prebuďme potenciál, ktorý v našom 
TÍME drieme! Buďme tou správnou SAVkou a potom prídu ďalšie víťazstvá a úspechy...verte 
mi. 

   (ra) 

 

PLAY-OFF  2013/2014 

PLAY-OFF PREVIEW 

A máme tu vrchol celosezónneho snaženia. Na dvere klope fenomén zvaný PLAY-OFF! 
Systém samotnej ligovej súťaže určil, že priamo do semifinále postúpia dve najúspešnejšie 
mužstvá základnej časti - a to sú v sezóne 2013-2014 SAV Lamač (ako jej víťaz) a obhajca 
titulu AHK Pekníkova... Zaujímavé zloženie, ale podľa toho, čo sa počas celej sezóny 
odohralo medzi mantinelmi ihriska na Pekníkovej, zaslúžené. V prípade nováčika súaže SAVky 
z Lamača zrejme trochu prekvapujúce, no v prípade obhajcu tak trochu očakávane. 

Čo sme teda v základnej časti mohli vidieť? Viacero výborných hokejbalových zápasov plných 
bojovnosti, nasadenia a napätia - najmä vo vzájomných súbojoch troch mužstiev - SAV 
Lamač, AHK Pekníkova a Empíria Petržalka - no na strane druhej aj viacero stretnutí, ktoré 
sotva znesú kritériá aspoň priemernosti (s viacerými dvojcifernými výsledkami)... Boli sme, 
žial, aj svedkami niekoľkých kontumácií v dôsledku nepochopiteľného prístupu niektorých 
mančaftov k ligovým zápasom, ktoré v konečnom dôsledku viedli v poslednej tretine súťaže 
až k nutnému (avšak podľa pravidiel celkom legitímnemu) vylúčeniu dvoch tímov, ktoré by 
však na základe dovtedajších výsledkov v bojoch o majstra určite nechýbali... Veľká škoda, 
nepridáva to totiž na kredite súťaže, ktorá aj podľa vyjadrení jej činovníkov, príchodom 



dvoch nováčikov z Lamača a Petržalky, získala na kvalite. Videli sme aj veľa kvalitných 
individuálnych výkonov viacerých jednotlivcov, ktorí počas celej základnej časti potvrdzovali 
svoje nesporné kvality a hokejbalový um. Boli sme tiež svedkami "obrodenia" najmladšieho 
tímu súťaže - mladíkov z RŠK Ružinov U20 - ktorý absolvoval iste svoju najúspešnejšiu 
sezónu v histórii pôsobenia v Dúbravskej lige...V nejednom zápase dokázali potrápiť (a aj 
poraziť) aj skúsenejšie tímy a fakt, že dokázali postúpiť už do semifinále je toho jasným 
dôkazom... Stali sa tak určite najpríjemnejším prekvapením tohto ročníka. Ako som už 
načrtol v predchádzajúcom, máme za sebou už aj štvrťfinálovú sériu medzi tímami Ružinov 
U20 a minuloročným bronzovým medailistom z Karlovej Vsi, tímom K.Ves Knights. Po veľmi 
vyrovnaných dvoch stretnutiach a výsledkoch 4:3 a 2:1 sa tešili z postupu mladíci z Ružinova 
a v semifinále sa tak stretnú s víťazom základnej časti SAV Lamač. Druhú semifinálovú 
dvojicu tvoria obhajca titulu AHK Pekníkova a nováčik Empíria Petržalka, ktorá napokon 
štvrťfinále hrať nemusela, keďže súpera nemala. Nechajme sa teda prekvapiť ako to 
napokon v oboch sériách dopadne a kto sa bude uchádzať o tohtoročný titul.  

A čo my, chlapci lamačskí? Nám základná časť ukázala, že sme sa dokázali adaptovať na 
nový herný štýl a systém pomerne rýchlo, no určite nám aj ukázala, že nie vždy bolo všetko 
v našej hre dobré...to si dúfam uvedomujeme všetci! V niektorých zápasoch nám toho totiž 
chýbalo viac - nasadenie, kombinácia, myšlienka a aj bojovnosť, bez ktorej sa zápasy play-
off jednoducho nevyhrávajú. Ukázali sme však aj povestné SAVkárske srdiečko, vďaka 
ktorému sme dokázali porážať tímy, ktoré sú v tomto hernom systéme (4+1) určite 
ostrieľanejšie - a na tom by sme mali v tohtoročnom play-off stavať! Spomeňme si totiž na 
minuloročnú štvrťfinálovú sériu s Greenhornami - trápili nás a "hrýzli" v oboch zápasoch - 
dokázali sme ich zdolať až vďaka nezlomnej vôli a bojovnosti - hoci v základnej časti sme s 
nimi  žiadne problémy nemali...a to už ani nehovorím o celkovom bodovom zisku oboch 
mužstiev. Je to proste tak, play-off má svoje špecifiká a žiadny tím sa len tak nevzdáva 
vopred, je úplne jedno, aké výsledky v sezóne súperi uhrali! Majme sa preto na pozore, nie 
je čas na žiadne "experimenty" a "silácke vyhlásenia" - je čas spraviť to, čo je správne - hrať 
tak ako vieme a hrať to, na čo máme. Play-off je totiž predovšetkým o hlavách každého z 
nás - upracme si v nich a poďme na to! Bojujme jeden za druhého a skúsme v každom 
zápase nechať na ihrisku všetky sily... A ak by to potom aj nevyšlo, pretože súper bude lepší, 
bude nás to síce mrzieť, ale budeme si môcť všetci povedať, že sme pre úspech spravili 
naozaj všetko...tak by to totiž v bojoch o titul malo byť! Zo základnej časti si vezmime všetko 
to dobré a to, čo dobré nebolo, nech v nej navždy zostane... Vážení, poďme teda na to! 
Vidíme sa v nedeľu 11.5. o 9:00...a dúfam, že v plnej sile a s čistou mysľou. SAVka do 
tohooooó! 

   (ra) 

Semifinále – 1.zápas: 

SAV Lamač : RŠK Ružinov U20   9:5 (4:1, 4:2, 1:2) 

 Profesorský výkon, upracované víťazstvo... 

Máme za sebou úvodný duel play-off. Po dlhšej pauze, žiaľ rozpačitý... Vraví sa, že každý 
zápas býva taký ťažký, ako si ho mužstvo samo spraví... My sme si ho úplne zbytočne 
spravili ťažký dosť! Darmo, pripadá mi to, že sme nepoučiteľní. Počas tohto duelu sa viacerí 
asi mysľou vracali k minuloročnej nepodarenej sérii s Greenhornami. Keď som v prognózach 
pred play-off vyzýval náš tím, aby si "upratal" v hlavách a vyčistil myseľ, nemal som na mysli 
vyčistiť si mozog...dnes to však miestami vyzeralo tak, že sme si v tých hlavách nenechali 
vôbec nič... :o). Ako inak si vysvetliť skutočnosť, že súper, ktorý nám v troch ligových 



zápasoch strelil celkovo 4 (slovom štyri !!!) góly, nám v play-off, kde ide "o všetko" hneď v 
úvodnom zápase strelí gólov päť? Prepáčte, ale toto moja už značne prešedivelá hlava 
neberie! A to aj napriek tomu, že v sérii vedieme 1:0... 

Čo hodnotiť? Ako som napísal v titulku - dnes to bol naozaj veľmi profesorský výkon, bez 
emócie a tej správnej zápasovej "šťavy"...asi sme si zase raz mysleli, že súper nám prestrie 
červený koberec až ku bráne a bude sa nečinne prizerať gólom vo svojej sieti... Preto radšej 
vyzdvihnem oduševnený výkon Ružinovských mladíkov, ktorí naozaj prežívajú svoju najlepšiu 
sezónu a každým vyhraným zápasom si dvíhajú svoje sebavedomie. Už postup do semifinále 
je pre nich obrovským úspechom, no sympaticky sa snažia o ešte väčší...pochopiteľne, veď 
tak to má byť! Využili dnes takmer všetko, čo sme im svojou benevolenciou ponúkli - veď 
posúďte sami - z piatich presiloviek dokázali streliť štyri góly...takúto percentuálnu 
úspešnosť im momentálne môžu závidieť aj naši chlapci na MS v Bielorusku :o) ! Je až 
zarážajúce, koľko chýb sme dnes dokázali vyrobiť...vedieme 4:1 a zrazu je 5:3...potom zase 
9:3 a onedlho je to už 9:5... Nedarilo sa nám viacerým - počnúc mnou, dnes by som totiž 
nedal gól ani keby sme hrali až do rána (a že šancí bolo neúrekom), končiac... ááále, to 
nechám už na vás, milí spoluhráči - svoj výkon si vyhodnoťte každý sám... Ešte šťastie, že 
dnes "zápas chutil" aspoň dvojici Jaro-Robčo a bežecko-kondične sa predviedla ďalšia 
dvojička Peňo-Peťo... Asi sme boli viacerí až príliš premotivovaní. Známky za svoj výkon si do 
budúceho týždňa vyveste doma na nástenku (iba pripomínam, že umelecký dojem sa 
nehodnotí...) - jednotkári nech v sobotu pridajú hviezdičku, trojkári nech sa zlepšia na jedna 
a "prepadávajúci" nech zložia v záujme tímu reparát...! Dnes totiž rozhodli naozaj iba naše 
väčšie skúsenosti s takýmito zápasmi... 

Nuž čo už teraz? Vôbec nič...ako som už napísal, bolo to dnes veľmi upracované... Nezostáva 
mi preto iné, ako iba konštatovať, že horšie ako dnes to hádam už byť nemôže...teda dúfam. 
To je pozitívum,nie? Čo poviete, páni...alebo to opäť raz cítite inak ako ja? 

   (ra) 

Semifinále – 2.zápas: 

RŠK Ružinov U20 : SAV Lamač   2:5 (0:1, 1:3, 1:1) 

Predvedená hra lepšia ako konečný výsledok... 

Máme za sebou semifinále play-off. Po minulotýždňovom trápení a nie veľmi atraktívnej hre 
to tentokrát vyzeralo oveľa lepšie. Konečný výsledok totiž vôbec neodzrkadľuje, ako to dnes 
na ihrisku vyzeralo... Sympatickí snaživci z Ružinova nastúpili opäť v kompletnom zložení, 
SAV tentokrát (až na dve absencie) tiež. Poučení priebehom a vývojom prvého semifinále 
SAVkári neponechali nič náhode. Vzhľadom na priebeh tohto stretnutia treba dnes "férovo" 
skonštatovať, že konečný výsledok je pre "Mladíkov" až príliš lichotivý...   

Čo napísať po tejto sérii? V prvom rade to, že semifinále je zdarne za nami a môžeme tak po 
dlhej sezóne "nakuknúť" do finálových dverí... Jedným dychom treba objektívne dodať, že 
zaslúžene. Ako som napísal v titulku - dnes bol výkon a najmä predvedená hra zo strany SAV 
oveľa lepšia ako hovorí konečný rezultát.  Od úvodného hvizdu to totiž bola jednoznačná 
záležitosť - to, že sme dokázali napokon streliť "iba" päť gólov je výsledkom veľkej smoly pri 
zakončení... Poďme ale pekne poporiadku. Minulotýždňový apel na spoluhráčov zdá sa 
zabral... Po naozaj nevýraznom výkone v prvom zápase série to dnes od úvodu vyzeralo 
dobre. Po niekoľkých zmenách v zostave (vynútených aj nevynútených) sme sa do súpera 
doslova zahryzli a nedávali sme snaživým a behavým mladíkom z Ružinova toľko priestoru. 



Škoda, že sme sa ale opäť nevyvarovali zbytočných faulov a ponúkli tak súperovi "otriasť sa" 
z nášho náporu. To, že v prvej tretine padol iba jeden gól, je výsledkom našej smoly a 
niekedy aj zbrklosti pri zakončení - súperovho brankára sme tak dostávali do tej správnej 
"prevádzkovej teploty". Vedeli sme, že keď budeme pokračovať v nasadení a bojovnosti, 
góly prídu. Bolo to tak - v druhej tretine sme súperovi konečne dokázali streliť po pekných 
kombináciách tri góly a aj keď v tomto dejstve súper párkrát zahrozil po brejkoch, všetko 
spoľahlivo uhasil dnes výborný Johnny Hinšt v našej svätyni... Veľká škoda, že sme 
nedokázali streliť gólov viac (súpera sme totiž jednoznačne prestrieľali), pretože v poslednej 
minúte tejto tretiny sme pri vlastnej presilovke "vyrobili" zbytočnú chybu, ktorú súper 
využil... Tento gól Ružinovčanov veľmi "nabudil" a keď v úvode tretej tretiny ustáli ďalšie 
oslabenie, vidiac, že nemajú čo stratiť, vrhli všetky sily do útoku. Vsadili všetko na jednu 
kartu, vypracovali si niekoľko sľubných šancí, no všetko dnes vyriešila dobrá obranná hra a 
skvelý Johnny. SAVkári naďalej "tvrdili muziku", no dlho bez gólového efektu. Rezultát tretej 
tretiny a celého zápasu potom uzavreli mladíci využitou presilovkou (opäť však po zbytočnej 
chybe...). Dnes však nebol dôležitý počet gólov, ale ako sme si povedali pred zápasom, 
predvedená hra. Napriek veľkej snahe RŠK Ružinov v oboch stretnutiach, do finále po 
výsledku série 2:0, zaslúžene postúpila SAV Lamač. Dnes to síce tiež nebolo bez chybičiek 
(opäť veľa zbytočných vylúčení), no predvedená hra a nasadenie viacerých hráčov už boli 
úplne iné ako pred týždňom...síce ešte nie 100%, ale už oveľa lepšie. Musíme však 
popracovať na koncentrácii počas celého zápasu... Na tejto hre sa však už dá stavať do 
ďalších bojov. 

Takže semifinále je minulosťou. Hoďme ho za hlavu. Nech sa naň dívame akokoľvek, splnili 
sme si povinnosť, po dvoch víťazstvách sme tam, kde sme chceli byť - vo finále. Čaká nás 
tam však súper najťažší, obhajca titulu AHK Pekníkova, ktorá sa do finále prebojovala po 
tretíkrát v rade. Favorit je tak jasný, SAVka však nepredá svoju kožu lacno...o tom som 
presvedčený. Chlapi, nastal čas predviesť náš najlepší hokejbal!  

   (ra) 

 

Finále - 1.zápas: 

 SAV Lamač : AHK Pekníkova   7:8 (1:4, 4:2, 2:2) 

 Deň "blbec" a napokon tesná prehra... 

Vytúžené finále začalo...nie však tak, ako si to SAVkári predstavovali. Oba tímy takmer v 
kompletnom zložení boli zárukou toho, že prítomní diváci uvidia zaujímavý zápas. Napriek 
horúčave sa hralo vo vysokom tempe až do samého záveru. Škoda, že konečný výsledok bol 
napokon nepriaznivý - za výkon od polovice zápasu si totiž SAVka minimálne predĺženie 
zaslúžila.  

Začiatok finálovej série ako zo zlého sna - 22sek. 0:1... Asi sme boli ešte v šatni, pretože 
taký gól jednoducho nemôže padnúť ani v "okresnom prebore". Neostávalo nič iné ako 
dvihnúť hlavy - podarilo sa. Po ukážkovej prihrávke Alfiho ml. zívala na Ceca (Miro Mancál) 
úplne prázdna bránka a...padlo to tam! Mala nastať pohoda, žiaľ začali sa diať akési divné 
veci... Ako som napísal v titulku, bol to dnes deň "BLBEC". Zakrátko po vyrovnaní totiž súper 
odskočil dvomi zlepenými a najmä "neuveriteľnými" gólmi na 1:3... Celkom slušná rana pre 
tím, ktorý mal jasne stanovenú taktiku a celkom nepochopiteľne ju nedodržiaval. Prvá tretina 
bola ako z hororu, do našej bránky totiž padlo vari všetko, čo na ňu letelo... Čo však bolo 



ešte horšie, a ako sa v ďalšom priebehu zápasu potvrdilo, skončilo v nej aj to, čo na ňu 
neletelo vôbec... Neviem, čo na náš výkon v úvodnom dejstve napísať - sme proste 
nepoučiteľní! Nestalo sa nám to prvýkrát...v takomto zápase to však môže mrzieť 
dvojnásobne... A napokon tak aj bolo. Obhajca titulu hral dobre, my naopak veľmi zle. 
Pekníčka vsadila všetko na jednu kartu - rozhodnúť tento zápas čo najskôr a po prvej tretine 
to tak aj vyzeralo. To však ešte nemal byť koniec tohto čudesného stretnutia... Prestávka 
padla vhod, snažili sme sa ďalej myslieť pozitívne, no predovšetkým sme museli zmeniť 
prístup a ukľudniť Miňa v bránke, na ktorom bolo vidieť, že si dnes vybral vari najhorší deň v 
kariére...teda v sezóne určite. Je pravda, že sme mu veľmi v úvodnom dejstve nepomohli, no 
od druhej tretiny už áno, ako keby totiž nastúpila úplne iná SAVka, napokon však ani to 
nepomohlo... Bolo nás zrazu "plné ihrisko" a súper, ktorému od polovice zápasu evidentne 
dochádzali sily, nevedel kam skôr skočiť... Do útoku zavelil kapitán Alfi ml. a začali sme 
pomaly doťahovať. Prichádzali však zbytočné fauly-nefauly, a v presilovkách sa súper ešte 
ako tak chytal. Táto tretina bola ale naša a nebyť nepochopiteľného neuznania regulérneho 
gólu, asi by sme dotiahli stav do remízového rezultátu. Po góloch Robča Bošňáka po 
kombinácii s Filipom Schusterom, Mikiho, ktorý sa trafil od modrej po vyhratom buly Alfiho 
st. a opäť Alfiho ml., ktorý premenil strelou od modrej bráchovu "výzvu" spoza bránky, 
svietilo na ukazovateli skóre nádejných 5:6. Po tej zbabranej prvej tretine sme v to dúfali už 
asi iba my SAVkári, prítomní diváci, ktorých sa zišlo ako sa na finále patrí pomerne veľa, by 
totiž na Lamačanov asi nestavili ani bývalý federálny halier... Boli sme odhodlaní nechať na 
ihrisku aj dušu (škoda, že nie od úvodu...) a mali sme k tomu ideálnu príležitosť v podobe 
presilovej hry... Nevyužili sme ju a bohužiaľ, prišli asi povestní ufóni, pretože napriek tomu, 
že sme makali a v každom striedaní sme dostávali súpera pod tlak, góly padali na opačnej 
strane...ojedinelá strela a zrazu bolo 5:7...ďalšia strela - pardón, to ani nebola strela, bolo to 
nahodenie smerom kdesi dopredu, a loptička, ktorá smerovala kamsi do rohu sa zrazu ocitla 
za pomoci gólmanovej hokejky v našej bráne - 5:8! No nebol to deň blbec? To už bolo 
naozaj frustrujúce, ale SAVkári boli v takom "tranze", že vo svojej nátlakovej hre pokračovali 
ďalej... Aby toho nebolo dosť, opäť sme išli do oslabenia, do konca stretnutia chýbalo azda 
6min.a zdalo sa byť rozhodnuté. Súper však ponúknutou šancou pohŕdol, zjavne chcel využiť 
tieto dve minúty na ušetrenie neexistujúcej energie, no spravil chybu...naša trojica totiž 
roztočila u súpera taký kolotoč, že jeho výsledkom bol gól Ďuriho Bieleho (odohral dnes svoj 
najlepší zápas v sezóne), ktorý trafil po výbornom forčekingu Alfiho ml... Presilovku súpera 
sme teda prežili a nedlho po jej skončení zužitkoval nezištnú Mikiho (Tomáš Mikuš) prihrávku 
na svoj druhý gól výborne hrajúci Robčo Bošňák - 7:8 a do konca stretnutia ostávalo ešte 
"komfortných" cca 2,5min.času na vyrovnanie... Zrazu sa nám naskytla ešte väčšia šanca, 
jeden z rozhodcov nám daroval presilovku (žiadny faul sa totiž nekonal) a poslal Pekníčku do 
troch... (žeby nečisté svedomie?). Na tabuli svietilo 1min.30sek. do konca tretej tretiny a 
predĺženie bolo na dosah... Delil nás od neho už iba jeden presný zásah, jedna presná strela 
medzi tri žrde (nie do nich ako trikrát počas zápasu). Vypracovali sme si niekoľko striel, 
niekoľko nádejí, ktoré však skončili na telách urputne brániacich súperov alebo pod betónmi 
brankára. A keď v posledných sekundách ušla ideálna prihrávka na modrú nášmu zadákovi 
popod hokejku, bol koniec...koniec nádejí na dokonalý zvrat v tomtu prečudesnom stretnutí, 
ktoré nás stálo od polovice hracieho času takmer všetky sily... Súper sa radoval, SAVkári ešte 
dlho po zápase "nechápali". 

S útechou, že aspoň diváci si pri 15góloch prišli na svoje (...tiež zvláštne, čo poviete, taká 
kanonáda vo finále...), sme museli veľmi rýchlo hodiť dnešok za hlavu a myslieť už iba na 
nedeľu...na nový deň a nový zápas. Hlavy hore SAVkári, zajtra to dáme!  

     (ra)    

 



 

 Finále - 2.zápas: 

AHK Pekníkova : SAV Lamač   2:6 (1:1, 1:3, 0:2) 

Vynikajúci výkon a zaslúžené víťazstvo... 

S nožom na krku vstupovala SAV Lamač do druhého stretnutia o titul. Nič iné ako víťazstvo 
neživilo nádej na titul. Keďže sa hralo hneď na druhý deň, neostalo "lamačským bojovníkom" 
veľa času na zbytočné premýšľanie...a to bolo dobre. V červených retro dresoch, o ktorých 
sme si mysleli, že ostanú už "navždy" odložené v skrini, vyrazili SAVkári z Lamača po svoju 
nádej... A po zmenách v zostave predviedli Lamačania úplne iný výkon...ten, ktorý im v 
základnej časti prinášal úspechy, a finálovú sériu zaslúžene zachránili.   

Do bránky sa postavil Johnny Hinšt a v jednotlivých útočných dvojiciach nezostal kameň na 
kameni. Možno prekvapujúce, no nevyhnutné zásahy do zostavy pred pre SAV Lamač 
rozhodujúcim stretnutím sezóny... Vyhráme, bojujeme ďalej - prehráme, už nemáme o čo 
bojovať! Celkom jasný motív dnešného stretnutia! A opäť ten začiatok zápasu... Tentoraz nie 
v úvodných sekundách, no napriek tomu príliš skoro sme zase inkasovali ako prvý. Ja by som 
asi mohol tie začiatky komentárov v poslednej dobe iba kopírovať... Tentokrát ľahká strela 
takmer od polovice ihriska, ktorá na prekvapenie prítomných divákov a aj Johnnyho, ktorý 
mal zakrytý výhľad, skončila v sieti - 1:0. Na striedačke SAVky zavládlo po včerajšku "menšie 
zdesenie"...žeby dejavú...to snáď nie! Lamačania boli ale tak nabudení a namotivovaní, že im 
bolo jedno, aký je začiatok, rozhodujúci je totiž stav na konci. Pekníčka si lepší začiatok ani 
nemohla priať...všetko im hralo do karát. Dostali sa do psychickej pohody, SAVkári však na 
to vôbec nereflektovali. Od úvodného hvizdu totiž hrali tak, ako včera od polovice stretnutia. 
Agresívne napádali súpera už pri rozohrávke, neustále sa tlačili do bránky a nedali súperovi 
vydýchnuť. Strela za strelou smerovala na bránku Pekníkovej...aký to rozdiel oproti sobote! 
O prvý gól sa postaral Alfi ml. po prihrávke Peňa (Mišo Pšenko), nedal brankárovi súpera 
najmenšiu šancu zasiahnuť... Úvodné dejstvo skončilo teda zmierlivo, no šancí na niekoľko 
gólov sme mali... Súper bol neustále pod tlakom a pohroziť sme mu dovolili vlastne iba v 
presilovkách. Johnny však likvidoval všetko, čo na neho letelo a prešlo cez dnes pozornú a 
obetavú obranu. Na úvod druhej tretiny sa naskytla obrovská šanca na odskočenie od súpera 
- dvojnásobná presilovka. Vedeli sme, že teraz sa bude lámať chlieb. Dali sme "rozum do 
hrsti" a výsledkom bol najskôr gól Alfiho ml. a v pokračujúcej presilovke o jedného hráča 
trafil po kombinácii Jara Pastuchu s Alfim st. aj Ceco a zrazu bolo 1:3! To sme už vedeli, že 
tento zápas nepustíme. Pred koncom tretiny po nešťastnom faule putoval na trestnú lavicu 
Jaro Pastucha a šli sme do oslabenia. No boli sme to my, kto skóroval! Po nezištnej prihrávke 
od Alfiho ml. do brejku, premenil s prehľadom svoj nájazd opäť výborne hrajúci Robčo a 
bolo 1:4... Bolo však horšie, nedlho na to putoval na trestnú lavicu aj Peťo Kotes a súper mal 
v dvojnásobnej presilovke šancu s týmto zápasom ešte niečo spraviť. Naša brániaca dvojica 
a Johnny dlho odolávali tlaku súpera, no napokon predsa len pred záverom tretiny súper 
strelou znížil na prestávkových 2:4. Žiadna panika však nenastala. Predvedená hra bola 
zárukou toho, že dnes na nás súper jednoducho nemá. Od úvodu stretnutia totiž bolo 
evidentné, že viac síl po včerajšom ťažkom boji sme predsa len "ušetrili" (či skôr kdesi našli) 
my a vedeli sme, že ak budeme hrať bez faulov, súper už nič nevymyslí... Naopak, v ďalšej 
presilovej hre opäť skóroval Ceco a to už vyzeralo veľmi nádejne. Skóre bolo totiž jedna vec, 
ale predvádzaný spôsob hry, kedy sme súperovi takmer nedávali možnosť zatlačiť nás a 
vypracovať si nejaké šance pri hre 4:4, nám dával nádej na úspech v tomto zápase. 
Posledné slovo mal po Mikiho presnej prihrávke Ceco, ktorý tak zavŕšil hattrik a stanovil 
konečné skóre tohto zápasu - 2:6. 



Výborná práca, páni! Dnes náš výkon zniesol určite prísnejšie kritériá a dokázali sme, že to 
hrať vieme...Bojovali sme všetci do jedného, niektorí aj napriek rôznym "boľačkám", no tak 
to proste v play-off chodí... Čaká nás teraz to, v čo sme všetci po zbabranej sobote verili - 
rozhodujúci zápas sezóny. Pozor však, po ňom už žiadny "opravný termín" mať nebudeme! 

(ra) 

 

Finále - 3.zápas: 

SAV Lamač : AHK Pekníkova   5:4 sn (2:0, 1:3, 1:1 - 0:0, 1:0) 

Dráma do poslednej sekundy...ale so šťastným koncom!  

Vyvrcholenie ligového ročníka 2013/14 ako sa patrí - rozhodujúci zápas a do poslednej chvíle 
napätie ako v horore! Po naozaj skvelom zápase zodvihli nad hlavy pohár hráči nováčika 
súťaže - SAV Lamač... A patrí sa dodať - KONEČNE!! A vari aj zaslúžene - za výkony 
predvedené v celej ligovej súťaži. Výborný zápas vo výbornej atmosfére a rozhodnutie v tom 
najposlednejšom možnom okamihu - v samostatných nájazdoch! Za takýto scénar by sa 
nemusel hanbiť ani majster hororu, pán Alfred Hitchcock... Aj keď sa vraví, že šťastie sa 
zvykne prikloniť na stranu toho lepšieho, treba pogratulovať obom tímom, predviedli 
dramatickú a výbornú finálovú sériu. Myslím, že to bola skvelá reklama pre DAHL... A preto: 
"Sláva víťazom, česť porazeným !!"  

Teraz však už prepáčte, komentár k poslednému zápasu sezóny bude až neskôr....ide sa totiž  
OSLAVOVAAAAAŤ!!! ......... Tak...a oslavy, samozrejme vo všetkej počestnosti, máme 
čiastočne za sebou. Nepochybujem totiž, že tento úspech bude mať v najbližších dňoch ešte 
ďalšie slávnostné dozvuky... :o) ...ale tak to predsa má byť, proste to k tomu patrí. 

Poďme však k deju rozhodujúceho stretnutia o titul. Sobotné ráno sa na oba tímy usmievalo 
slnečnými lúčmi a obavy, či aj počasie bude k vyvrcholeniu súťaže prívetivé, sa tak čoskoro 
rozplynuli. Po dvoch odohratých finálových súbojoch, pred tým tretím, rozhodujúcim (v celej 
sezóne však už šiestym vzájomným oboch súperov) sa nedalo predpokladať, že by obe 
striedačky vymysleli na súpera nejaké "prevratné ťahy"... Vedeli totiž o sebe naozaj takmer 
všetko. V takýchto zápasoch takmer vždy rozhodne aktuálna forma a správne načasovanie sa 
na rozhodujúci súboj. SAVka poučená vývojom finálových súbojov sa na úvod stretnutia 
tentokrát maximálne koncentrovala. Pomohlo, po prvýkrát totiž išla do vedenia práve ona. V 
rohu zabojoval Jaro Pastucha, Ceco Mancál vysunul krížnou prihrávkou SAVkárskeho 
kapitána a Juraj Alföldy (Alfi ml.) už vedel, čo spraviť - 1:0. Dôležitý moment... V 
nasledujúcich chvíľach predvádzali oba tímy veľmi dobrú hru, nasadenie, bojovnosť a zápas 
sa prítomným divákom, ktorí vytvorili kulisu ako sa na finále patrí a sluší, musel páčiť. AHK 
vlastne prvýkrát vo finálovej sérii inkasovala ako prvá, no zbrane rozhodne neskladala. 
Chalani predvádzali naozaj dobrý výkon. Šance, ktoré si vypracovali napriek pozornej obrane 
SAVky však v úplnom kľude likvidoval aj dnes výborný Johnny Hinšt v lamačskej bráne. SAV 
Lamač sa však dostala k svojej silnej zbrani v tohtoročnom play-off, presilovej hre, a opäť 
potvrdila, že tie jej naozaj vychádzajú... Na jej využitie totiž potrebovala vari 10sek... Po buly 
zapracovali tímoví veteráni, Tomi Thron, hoci tiesnený, posunul loptičku nohou na Roba 
Alföldyho (Alfi st.) ten sa zbavil obrancu a zvládol bekhendový blafák dokonale - brankár 
súpera nemal najmenšiu šancu - 2:0! Pekníčkou to na chvíľu "zatriaslo" a mohla byť rada, že 
do konca tretiny ešte neinkasovala. Po úvodnom dejstve tak bola k titulu bližšie lamačská 
SAVka. Lamačskí fandovia, ktorí merali cestu za svojimi "miláčikmi" až do "ďalekej" Dúbravky 



sa už iste videli s pohárom vychladeného šampanského kdesi na Vŕšku. Zďaleka však nemal 
byť ešte koniec. SAVkári totiž (zrejme pod dojmom nádejného vedenia) úplne prespali úvod 
druhej tretiny a tak bolo po necelých štyroch minútach vyrovnané a začínalo sa odznova - 
2:2! A to nemalo byť všetko... AHK Pekníkova, tak ako sa na obhajcu titulu patrí, zbrane totiž 
nezložila a predviedla vari najlepšiu tretinu v celej súťaži. Neraz mali SAVkári pocit, že 
súperov je na pľaci o jedného viac. Nekontrolovali loptičku, nedostávali sa do kombinácii a v 
týchto fázach sa často iba bránili. Pekníčka "kula železo za horúca" a dokonca zápas celkom 
otočila...bolo 2:3 a to bola pre Lamačanov doslova studená sprcha. V týchto fázach stretnutia 
držal SAVku nad vodou iba Johnny, no dôležité bolo aj to, že ani na chvíľku sme "neprepadli 
panike" - a to sa ukázalo pre ďalší vývoj zápasu rozhodujúce. Keď sa zdalo, že Pekníčka je 
definitívne "na koni", ukázala sa obrovská morálna sila SAVkárov...na bránu súpera spustili 
takú kanonádu, že aj prítomní diváci začali mať pocit, že sa vrátili o niekoľko desaťročí v 
čase a sú uprostred bitky pri Verdune! Hráči súpera sa hádzali do striel a blokovali, čo sa 
dalo. Chlapci lamačskí však dokázali predsa vyrovnať - brankár súpera vyrazil vari štyri-päť 
striel a dorážok Lamačanov, no keďže obrancovia AHK loptu nedokázali "upratať", upratal ju 
tým najsprávnejším spôsobom Jaro Pastucha - do bránky - 3:3! Konečne prestávka...to bola 
vari najlepšia a najdramatickejšia tretina celej série... Adrenalín na oboch striedačkách bol na 
maxime a diváci sa v debatách ani neodvažovali hádať, čo im obe mužstvá ešte pripravia v 
tej tretej. To, že toto stretnutie malo priebeh ako na hojdačke, potvrdil aj štvrtý gól v sieti 
obhajcu - opäť po obstreľovaní bránky AHK a nahodení Peťa Kotesa, brankárom vyrazenú 
strelu zasunul do siete Tomi Thron - 4:3. Nepýtajte sa ma, kde sa pred bránkou súpera 
zobral náš obranca...proste sa tam vyskytol a bol gól...a dôležitý! V tretej tretine sa už na 
ihrisku začala prejavovať väčšia "kondičnosť" SAV Lamač a preto sme dúfali, že tento stav 
udržíme až do konca. Chalani z AHK však kdesi našli aj posledné zbytky síl (...asi ešte z čias 
letnej prípravy v roku 2010... :o)) a vrhli ich všetky do útoku - nič iné im ani neostávalo. 
Otvárali sa tak okienka v ich obrane a SAVka nie raz poriadne podkúrila "pod 
kotlom"...nanešťastie bez gólového efektu. V obrane sme robili, čo sa dalo, dreli sme, 
bojovali o titul akoby sme boli na MS, a keď sme už nemohli, predviedol famózny zákrok 
Johnny - nazval som ho po dnešku zákrok "skade ruka-skade noha"...no dôležité bolo, že 
stav bol stále o jeden pre nás. Keď sa už-už zdalo, že to uhráme, prišlo zbytočné vylúčenie a 
presilovka súpera... A ten ponúknutou šancou tentoraz nepohŕdol. Po skvelej kombinácii na 
jeden dotyk zívala na strelca už iba prázdna brána (žiaľ, "skade ruka" už neprišiel) - 4:4. 
Diváci šaleli...iba sa v tej chvíli nedalo rozlíšiť, ktorí šťastím a ktorí hrôzou... Koniec riadnej 
hracej doby, nasledovalo päťminútové predĺženie a hoci pár šancí sa vyskytlo, nebola tam 
žiadna tutovka...síl už veľa totiž nezostalo. Ako som napísal na úvod, horor ala Hitchcock. 

O majstrovi DAHL tak mali rozhodnúť samostatné nájazdy. Už ste to niekedy v takomto 
zápase zažili? Viacerí SAVkári veru nie a preto sa niet čo čudovať, že na otázku Alfiho ml. kto 
sa "cíti" nastalo na striedačke hrobové ticho a takmer všetky pohľady smerovali kdesi k 
neexistujúcemu bratislavskému metru (:o))... Napokon sa predsa našli traja odvážlivci...to, 
že to na seba vezme kapitán bolo jasné, ako ďalší si trúfli Ceco a Alfi st....čo malo byť potom 
(po sérii troch nájazdov na každej strane) v ďalšom prípadnom pokračovaní radšej nikto 
nechcel ani vedieť... Lamačania sa pochytali svorne za plecia a mohlo sa začať. Začínali sme 
my, SAVkári - tak sa rozbehol (či lepšie povedané vykročil) k súperovej bráne Alfi ml., trinásť 
párov očí na striedačke uprených na pľac, strela-blafák(?)...napokon však....nič. V hľadisku 
to len tak zašumelo a rozbehol sa prvý hráč súpera - Johnny nemusel ani zasahovať - išlo to 
mimo. A svoju "strelku" už si šteloval Ceco Mancál - tiež síce vlažný beh pripomínajúci skôr 
rýchlu chôdzu...všetci čakáme od praváka strelu do vinkla...Ceco sa však rozhodne pre 
netradičný blafák do bekhendu a.....GÓÓÓÓL!!! SAV Lamač vedie a teraz je to na Johnnym... 
Druhý nájazd AHK, vyrovnanie sa však nekoná...Johnny chytá a sme stále bližšie k 
vytúženému poháru...ďalší náš hráč už môže rozhodnúť... Berie to na seba ten najstarší, Alfi 
st....tentokrát rozbeh ako sa na nájazd sluší a patrí, premieša zo dva-tri krát pred brankárom 



a volí krátky blafáčik na bekhend so zakončením pomedzi nohy brankára.....áááá...ten však v 
poslednej chvíli spojí nohy a dráma pokračuje! Teraz už hráč Pekníčky musí a náš 
Johnny...vlastne tiež...rozbeh, sťahovačka do bekhendu, Johnny všetko vykrýva... aaaa...ide 
to vedľaaaaaa!!! KONIEC!!! Cecov gól rozhodol...Gejzír obrovskej radosti naplno 
vytryskol...na Johnnym sa vytvoril červený strapec - nie hrozna, ale tešiacich sa SAVkárov! 
Poviem vám, doprial by som to zažiť každému...tak dlho, predlho na to SAV Lamač 
čakala...dosť bolo striebra, bronzu a "zemiakov"... V tej chvíli to z nás všetko opadlo, zdalo 
sa to ako sen, bola to však krásna skutočnosť - SAV Lamač ako nováčik DAHL práve získal 
majstrovský titul! Tento zápas nebol z tých najkrajších a najvydarenejších v sezóne, no dnes 
sme to vyhrali ako JEDEN TÍM - a o to viac to chutí. Som hrdí na to, chlapi, že som mohol 
byť jeho súčasťou...! Aj prítomní diváci skonštatovali, že takúto dramatickú finálovú sériu s 
takýmto vyvrcholením si v DAHL nepamätajú. Ak je to tak, sme radi, že sme "svojou troškou" 
k tomu prispeli aj my, Lamačania. Pri podávaní rúk so súperom mi bolo chalanov aj trochu 
ľúto (veď tam mám veľa kamarátov) - tiež dali do toho všetko, dreli do poslednej sekundy - 
no víťaz môže byť iba jeden...tak nám to nateraz prepáčte, AHKáči. Veď ako viacerí z vás 
skonštatovali, už teraz sa vraj máme tešiť na to, ako nás v budúcej sezóne popreháňate - 
nebojte, pripravíme sa na to - veď tak to má byť!  

...no a čo nasledovalo po slávnostnom vyhlásení a "unesení" majstrovského pohára do 
susedného Lamača už asi všetci tušíte...to je však už iný príbeh... 

(ra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  


