
 

 

 

SEZÓNA 2014-2015  
– KOMENTÁRE K ZÁPASOM – 

 

1.kolo 

 Ružinov U20 : SAV Lamač   3:15  (1:3, 0:10, 2:2) 

  SAV Lamač začala cestu za obhajobou titulu víťazne 

Nový ligový ročník zaklopal nedočkavo na dvere a tak to dnes opäť celé vypuklo! Už-už to 
vyzeralo, že presne ako pred rokom, budú mať chalani z Lamača "šťastie" na poriadny lejak 
(veď ešte pár hodín pred deviatou to vyzeralo všelijako), no napokon si počasie predsa len 
dalo povedať a počas zápasu už nespadla takmer ani kvapka. Napriek nečakanému úvodu si 
na konci duelu mohli spokojne povedať: ..." jubilejnú 30.SAVkársku sezónu sme odštartovali 
víťazne...!"   

Hoci v nekompletnom zložení, no o to viac "nažhavení" sme sa vydali po úvodné dva body do 
tabuľky...napokon, ako sa na správneho obhajcu titulu patrí... Úvod zápasu bol však z našej 
strany akýsi rozháraný. Nevedeli sme sa dostať do tempa a tak bol častejšie pred Miňom náš 
súper ako naši hráči pred bránkou súpera... Aj sme si spomenuli ako nás práve mladí 
Ružinovčania potrápili v prvom semifinálovom zápase v minulom play-off...Výsledkom bol 
celkom logicky gól v našej sieti a tak sme na začiatku zápasu prehrávali 1:0! Až potom sa 
naša hra začala podobať na hokejbal - viacerí sme si totiž uvedomili, že samé nám to len tak 
"z neba nespadne". Odtiaľ akurát iba sem-tam spadla nejaká tá dažďová kvapka. Pridali sme 
však na dovtedy chýbajúcej presnosti a prichádzali šance a tlak. Po vyhranom buly v 
útočnom pásme sa trafil Jančo a onedlho po ďalšom závare pridal svoj, a vlastne aj náš, 
druhý gól. Do konca tretiny sme pridali aj tretí a na prestávku sa išlo za stavu 1:3... To sme 
už definitívne zo seba "striasli" ťarchu povinnosti zvíťaziť a začali sme sa hokejbalom baviť - 
poznáte to...veď keď nejde o život, ide o... V druhej tretine sa už rozstrieľali aj ďalší chalani 
a góly v sieti súpera pribúdali takmer geometrickým radom. Skórovali Alfi ml., Ceco, Tomi, 
Pali, Robčo a ani neviem kto ešte... Najmä trojici Pali, Robčo, Alfi ml. tento zápas veľmi 
"chutil" a najmä ich zásluhou sme túto tretinu vyhrali priam astronomickým skóre 0:10. Góly 
pribúdali po krásnych akciách aj individuálnych prienikoch. V záverečnom dejstve sa vlastne 
zápas už iba dohrával, snaživí Ružinovčania sa všemožne usilovali aspoň skorigovať veľmi 
nepriaznivý stav, čo sa im čiastočne aj podarilo... Po takomto resumé nie je viac čo hodnotiť. 
Za zmienku tak stojí vari iba Milisove zranenie - všetci dúfame, že bude čoskoro OK! 

Prvý zápas nového ročníka je tak minulosťou. Výsledok hovorí jasnou rečou, bodaj by sa 
SAVke takto darilo čo najdlhšie.   

výkony, ktoré stoja za zmienku: Bošňák, Bizoň, Alföldy J. 

 (ra) 



 

 

2.kolo 

K.Ves Knights : SAV Lamač   3:11  (1:2, 0:5, 2:4) 

 Bezduchý výkon - "povinné" víťazstvo 

Po minulotýždňovom upracovanom víťazstve to bol dnes zo strany SAV Lamač, bohužiaľ, 
ešte horší výkon! Áno, opäť víťazstvo...no za akú cenu. Asi sa nám, chlapci, veľmi pekne 
poďakujem...ešte pár takýchto antihokejbalových zážitkov a nebudem mať čo do 
komentárov písať! Aj k tomu dnešnému som sa musel veľmi dlho prehovárať. 

To slovo "povinné" z titulku nech, prosím, neberie nikto (a najmä náš dnešný súper) ako 
nejaké znevažovanie... Vôbec to nebolo myslené tak. Pri všetkej úcte k súperovi, ktorý dnes 
podal naozaj sympatický výkon, malo ísť totiž podľa skúseností o bezproblémové víťazstvo 
SAVky. Škoda, že v poslednej dobe si SAVkári myslia, že každý protivník sa "zloží" asi sám! 
Prepáčte, ale ja byť divákom a fanúšikom SAV Lamač, po prvej tretine sa zbalím a odídem 
domov. Na ten výkon, ktorý sme predvádzali do polovice zápasu sa, pri všetkej úcte, nedalo 
proste pozerať! Bez nápadu, nasadenia, myšlienky, prihrávky, súvislejšej akcie a čo je asi 
najhoršie, bez koncentrácie na samotný zápas. Už v úvode bolo jasné, že sme asi duchom 
neprítomní - hranica, odkiaľ nám je súper schopný streliť gól sa totiž nebezpečne 
posúva...žiaľ, práve k bránke súpera. Jedna strela (z asi troch v celej tretine) do priestoru 
brány totiž priletela takmer od bránkovej čiary v obrannom pásme "Rytierov" a bolo 1:0... 
Priatelia, ak si myslíte, že tento nešťastný moment SAVkárov zdravo nabudil, ste na veľkom 
omyle...hybernačný spánok pokračoval až do konca tretiny. Síce sme dokázali nejako streliť 
dva góly a skóre otočiť, no naozaj to nestojí za zmienku. Súper pokračoval v jasne 
stanovenej taktike aj po prestávke - v troch ľuďoch sa naskladal na modrú a čakal na lavínu 
v bielych dresoch...márne, tá neprichádzala. Jediné šťastie, že aspoň dnes nanovo 
poskladaná prvá lajna sa rozhýbala a dokázala sem-tam predviesť, čo je to hokejbal. 
Kombinačné akcie, po ktorých však padali góly, by sa dali spočítať na prstoch jednej ruky. 
Výsledok tretiny je preto ani nie tak výsledkom výrazne "zlepšeného" výkonu SAVky, ako 
skôr dochádzajúcimi silami súpera. Ten totiž proti kompletným trom lamačským lajnám 
postavil iba sedem hráčov do poľa! Za zmienku zo záverečnej tretiny stojí hádam iba to, že 
za jasného stavu 1:7 namiesto pohodovej kontroly zápasu, príde z našej strany k štyrom(!!) 
nezmyselným faulom takmer za sebou, v oslabení hráme takmer šesť minút, súpera dokonca 
pustíme do presilovky o dvoch hráčov a ten dokáže streliť dva góly a skorigovať! Myslím, že 
sebavedomie sme snaživým Rytierom z Karlovky zdvihli dostatočne...na druhej strane, za 
svoj sympatický výkon si to zaslúžili. To, že potom SAVkári dali ďalšie štyri góly a uzavreli 
konečný rezultát zápasu na 3:11 je podľa mňa absolútne nepodstatné...teda aspoň by malo 
byť (aj keď mi je nad slnko jasnejšie, že podaktorí vôbec netušia, o čom hovorím). Z tohto 
zápasu si totiž treba zobrať úplne niečo iné...  

Poviete si - proste nevydarený zápas... Úprimne, neviem... Hodnotenie? Načo, nebude - nech 
sa ohodnotí každý sám. Dovi, dopo priatelia...  

výkony, ktoré stoja za zmienku: Biely, Bizoň 

 (ra)   

 

 



 

 

3.kolo  

Dúbravka Avengers : SAV Lamač   6:15  (2:5, 4:6, 0:4) 

 Nič nové pod slnkom - mizéria pokračuje! 

Po dvoch odohraných zápasoch a nepresvedčivých výkonoch čakal na SAV Lamač v tom 
ďalšom nováčik súťaže - HBK Dúbravka Avengers. Neznáma, no podľa doterajšieho priebehu 
súťaže vhodná príležitosť pre Lamačanov dostať sa do hernej pohody. Bolo to však opäť "o 
ničom". Darmo, nie každú sobotu je sviatok...my však hráme v tej letargii už akosi pridlho... 
Dnešný komentár píšem nezvyčajne hneď po zápase - nechcem totiž aby "vychladli" emócie 
a najmä to chcem mať čo najskôr z krku...o hokejbale totiž nechcem počuť do nasledujúcej 
soboty!  

To, čo sa dialo dnes na ihrisku by som zhrnul stručne asi takto: obrana - 0 bodov, útok - 
nestojí za reč... veď inak to ani nemôže dopadnúť, keď obrancovia útočia a útočníci 
nebránia... Pre všetkých MUDROŠKOV, ktorí si práve v tejto chvíli povedali, že by som mal 
začať od seba, dávam absolútne za pravdu...áno, moja hra je žalostná a mne samému je z 
toho zle... Ospravedlňujem sa preto tým, ktorým som nenahral a mal som a aj tým, ktorým 
som nahrával a nemal som!  Ja totiž nepozerám na "paličky" (z toho som už naozaj vyrástol), 
MŇA zaujíma iba to, že nehrám dobre - alebo ak chcete úplne na...A čo VY, MUDROŠKOVIA? 
Vás tiež niečo trápi? Pozreli ste sa už na seba? Ja som dnes na ihrisku (napokon tak ako aj v 
dvoch zápasoch predtým) videl väčšinu času "veľkú biedu"...kde je ten minuloročný tím, tá 
ľahkosť? Prečo sa na ihrisku hokejbalom nebavíme? Sme už vari majstri sveta...? Iba ak tak 
v predzápasových diskusiách - tie nám idú perfektne! Hra SAVky neznesie veru majstrovské 
kritériá, či sa to niekomu páči alebo nie... 35minút sme vpodstate nepredviedli takmer nič, 
počas zvyšných 10.minút pár zábleskov, po ktorých padali góly. Dorážky do prázdnej bránky, 
to nám ide...keď sa ale máme pri mantinely oprieť do súpera, radšej tam ani nejdeme... 
Založenie útoku z vlastného obranného pásma...neexistuje! Finálna prihrávka...neznámy 
pojem (dnes česť výnimkám). Myšlienka...dajte pokoj, to čo je? Úspešný súboj 1 na 1... 
doslova úzkoprofilový tovar! Zbytočne si "nakladáme", potom "prepadávame" a nakoniec za 
to "zdrbeme" toho, kto je najbližšie... Pekne sme to "dobačovali", vážení... Ešte, že sa dnes 
našiel aspoň jubilant Peťo (všetko najlepšie k životnému jubileu, kámo...), ktorý odohral 
bezpečne najlepší zápas za ix posledných rokov s bilanciou 3+4...škoda, že aj budúci víkend 
nie sú narodeniny. Takto si, vážení priatelia, fanúšika neudobríme, veru nie! Že vraj sme dali 
15 gólov a vyhrali rozdielom dvoch tried? Ale prosím vás, nebuďme smiešni! Dostať šesť 
gólov od súpera, ktorý síce behá a snaží sa, ale okrem snahy predvedie akurát tak pár 
"sekier", provokácií a "blbých kecov" (bez urážky)? Tak to máme teda ambície nastavené 
poriadne nízko...V troch zápasoch sme dostali dvanásť(12!) gólov a to nepotrebuje ďalší 
komentár!   

Na záver si dovolím už iba upozorniť, že "povinná jazda" skončila - teraz čakajú súperi, ktorí 
budú o niečom inom...dúfam, že z nás nespravia "trhací kalendár"... Keď si tak čítam ten 
komentár, kladiem si otázku: "Som nejaký divný?" Aj doma mi už totiž vravia, že každú 
sobotu chodím zo zápasu naštvaný - a my pritom vyhrávame (a máme plnohodnotných šesť 
bodov po troch zápasoch a prvé miesto v tabuľke...). To je veru zlé... Škoda, že aj ja nemám 
taký "splachovač" ako Miňo...  

výkony, ktoré stoja za zmienku: Kotes, Alföldy J. 

 (ra) 



 

 

4.kolo  

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

  Štvrtý zápas, štvrté dvojciferné víťazstvo 

Počnúc minulým kolom prichádza postupne ku vzájomnej konfrontácii tímov, ktoré obsadili v 
minulej sezóne prvé tri miesta v celkovom poradí. Dal sa teda predpokladať kvalitný hokejbal 
v každom jednom zápase... Žiaľ, realita sa zdá byť úplne iná. Empíria totiž po 
minulotýždňovej dvojcifernej prehre s AHK dopadla dnes takmer rovnako. SAV Lamač si 
pripísala po zlepšenom výkone do tabuľky ďalšie dva body. 

S kvalitou súpera, zdá sa, prišlo aj zlepšenie SAVkárskeho výkonu. Napriek pozornej obrane 
od úvodu stretnutia SAVka opäť prehrávala - potvrdilo sa totiž známe nedáš-dostaneš a tak 
zatiaľ čo na jednej strane "zvonilo" po Cecovej strele iba brvno, z následného protiútoku bolo 
0:1... A treba dodať, že tentoraz si Lamačania prehrávať nezaslúžili. Hra bola oveľa lepšia 
ako v minulých zápasoch a od začiatku bolo jasné, že gól v sieti Petržalčanov doslova visí "na 
vlásku"...ako to však v takýchto prípadoch býva, padol prekvapujúco na druhej strane (aj 
keď treba priznať, že bol "výstavný")! Na to si však SAVkári v tejto sezóne už pomaly zvykli a 
tak to nimi ani na okamih neotriaslo. Hrali svoju hru, bolo vidieť, že dnes sú v pohode a góly 
do konca tretiny naozaj prišli... Hostia boli v prvom dejstve veľmi nebezpeční a mnoho ich 
príležitostí zmaril dobre chytajúci Johnny. Na hre SAVky bolo vidieť, že dnes sa asi chlapci 
naozaj dobre vyspali - bolo vidieť väčšie nasadenie, snaha o rýchlu a najmä presnejšiu 
rozohrávku a "vysoký" pressing už v útočnej tretine, čo súperovi marilo snahu o 
prekvapujúcu rozohrávku. Obraz hry sa nezmenil ani v druhej tretine a o tom, že SAVka dnes 
bola naozaj v pohode svedčí aj fakt, že dokázala skórovať dvakrát dokonca pri vlastnom 
oslabení! V treťom dejstve však zbytočne prišlo k poľaveniu a to súper dokonale využil, 
skóroval až trikrát, čo bolo úplne zbytočné... Lamačania však neponechali nič na náhodu a 
dokázali zakaždým kontrovať. Zrodil sa tak štvrtý dvojciferný výsledok, no až v dnešnom 
štvrtom ligovom zápase, po výkone, na ktorý sa aj dalo pozerať. 

Na dnešnom bojovnom, no predovšetkým kolektívnom hernom prejave treba do ďalších 
zápasov stavať. Už budúci víkend je tu totiž šláger proti AHK Pekníkova. 

výkony, ktoré stoja za zmienku: Alföldy J., Bizoň, Jančovič 

 (ra) 

 

5.kolo  

SAV Lamač : AHK Pekníkova  3:7 (0:0, 0:3, 3:4) 

   Bojovnosť nestačila - prišla prvá prehra 

Máme za sebou zápas, na ktorý sa AHK chystala od mája... V príprave chlapci nezanedbali 
nič, povolali všetko bojaschopné a v kompletnom zložení chceli SAVke "spočítať", že ich v 
minulej sezóne obrala o titul. Pre Lamačanov to bol určite najdôležitejší zápas v doterajšom 
priebehu ligy a ako sa neskôr ukázalo, bol aj zatiaľ najkvalitnejší. Je však zarážajúce, že na 
rozdiel od súpera, SAVka nastúpila veľmi oslabená a na konečnom výsledku sa to napokon 



 

 

odzrkadlilio. Hostia využili dokonale všetky okolnosti, vyhrali zaslúžene a treba im 
pogratulovať.  

Posledné záchvevy leta v podobe množstva slnečných lúčov sľubovali v sobotné poludnie 
pekný hokejbalový zážitok. Kto tento zápas nevidel a uvidí výsledok, napadne ho, že to bola 
jednoznačná záležitosť AHK. Veľký omyl, vážení...! Futbalový klasik kedysi povedal, že futbal 
nemá logiku - ja si po sobotnom zápase dovolím povedať, že ani hokejbal... Všetci prítomní 
mohli po jeho skončení s tým, čo som napísal asi iba súhlasiť! Od začiatku súťaže má totiž 
SAVka príliš veľké "okienka" v obrane. Paradoxne, najviac gólov inkasovala práve v zápase, 
kde obrana fungovala veľmi dobre, kameňom úrazu bola tentokrát hra vpredu. Pri tom 
neuveriteľnom množstve šancí, ktoré si aj torzo SAVkárskej zostavy dokázalo vypracovať, 
bolo totiž zarážajúce, že premenili iba tri. Z brankára hostí spravili chlapci lamačskí hrdinu 
zápasu...chytal naozaj výborne a bol rozhodujúcim faktorom dnešného duelu! Proti takémuto 
súperovi by sa nemala dať zohrať rovnocenná partia, keď nastúpite ôsmi (...a to ešte Jančo 
musel hrať so sebazaprením a zranenou rukou...) - napriek tomu sme sa zomkli a takmer to 
dokázali...robili sme totiž, čo sa dalo. A veru dalo sa...Takmer do 40min.to bolo doslova na 
doraz - až potom, keď súper strelil piaty gól, definitívne SAVka psychicky "odišla"... Čo 
vlastne predchádzalo výsledku? Prvá tretina bez výrazných šancí na oboch stranách, druhá 
dramatickejšia, na góly bohatšia, keď dnešní hostia dokázali z minima vyťažiť maximum a 
prestávka pred záverečným dejstvom, počas ktorej si hráči AHK už plánovali pozápasové 
oslavy jasného triumfu... V prvých dvoch tretinách SAVkári nedokázali využiť ani jednu z 
troch presilových hier. To by sa síce dalo prepáčiť, no my sme ich nehrali vôbec dobre - boli 
bez nápadu, bez šancí a to čo aj prešlo, zlikvidoval dnes výborný gólman súpera. To sú tie 
"maličkosti", ktoré rozhodujú vyrovnané zápasy. Veď aj pred tretím gólom AHK sme mali viac 
ako dobrú šancu na zníženie skóre na 1:2, nedali sme však a z následného protiútoku bolo 
0:3...čo dodať. Prišla tretina tretia a my sme stále verili, že s týmto zápasom sa dá ešte 
niečo urobiť. To že náš súper robil "účty" predčasne sme mu ukázali v tretej minúte 
záverečného dejstva - za 30sek. sme dokázali skórovať hneď dvakrát a zrazu sme boli na 
koni my. Súperove pozápasové oslavy dostali riadnu trhlinu... V tej chvíli sme kdesi "spod 
zeme" vyhrabali posledné zvyšky síl a doslova sme AHK "priklincovali" pred vlastného 
brankára. Prišli ďalšie dve presilovky - avšak opäť zle zahrané a opäť bez gólového 
zakončenia. Gól síce doslova visel na vlásku, no súperov gólman mal proste deň! Dovolím si 
tvrdiť, že ak by sme vyrovnali, ten zápas rozhodne takto neskončí... No a ako to už v 
takýchto chvíľach chodí, to oranžové čudo zapadlo do úplne inej siete...a takmer "z ničoho"! 
Namiesto vyrovnania zase -2 v skóre... AHKáči sa otriasli a keď onedlho dokázali skórovať 
opäť, prišiel už spomínaný psychický zlom a už to proste nešlo. Do konca ostávalo iba asi 
5min. a to sa tento zápas zachrániť už nedal, prišlo poľavenie v obrane a súper to využil na 
strelenie posledných dvoch gólov. Hotovo, vymaľované...záverečné skóre vyzerá hrozivo, no 
absolútne neodzrkadľuje to, čo sa na pľaci udialo. Škoda, že sme dnes súpera nedokázali 
potrestať za to, že si musel často vypomáhať faulami - hrať päť presiloviek a bez efektu... 
Ako vravím, nemá to logiku!  

Čo dodať na záver? Je to za nami...dnes o výsledku rozhodli dve veci - výkon brankárov a 
naše nevyužité presilové hry! Čo už, možno niekedy nabudúce... Vďaka všetkým, ktorí dnes 
prišli a bojovali takmer až do konca. 

výkony, ktoré stoja za zmienku: ...po takomto výsledku asi ťažko...alebo všetci za 
bojovnosť? 

 

 (ra) 



 

 

6.kolo  

SAV Lamač : RŠK Ružinov U20  12:1 (3:1, 5:0, 4:0) 

   Po jasnom priebehu jednoznačné víťazstvo 

Po minulotýždňovej prvej prehre v súťaži bol tento zápas pre SAVku veľmi dôležitý. Nič iné 
ako víťazstvo totiž neprichádzalo do úvahy!  Mladíci z Ružinova síce Lamačanov dokázali 
minulý rok v play-off potrápiť, no v základnej časti to boli zatiaľ jednoznačné zápasy s 
lamačskými víťazstvami a tak SAVkári nastupovali aj dnes s jasným cieľom. Napokon sa 
štatistika potvrdila - SAVka zaknihovala ďalšie víťazstvo. 

Podobne ako minulý týždeň, ani tentoraz nás nebolo viac... Už počas rozcvičky to vyzeralo 
tak, že sa oba tímy na ihrisku asi "stratia", pretože aj súper z Ružinova bol oslabený a tak by 
sa hráči oboch tímov kľudne zmestili na jednu striedačku. V lamačských radoch chýbali 
zranení, chorý a pracujúci a tak sme pred zápasom museli riešiť najmä otázku najcitlivejšieho 
postu v tíme - brankárskeho. Obaja naši gólmani si totiž plnili pracovné povinnosti a tak 
realizačný tím SAVky riešil otázku gólmana takmer celý týždeň... Napokon padla logicky 
voľba na Peňa, ktorý bol donedávna brankárska jednotka, no minulú sezónu sa definitívne 
preorientoval na hráča v poli. Nemá síce dobré skúsenosti s veľkými bránkami (jediný 
minuloročný štart na pozícii brankára nedopadol najlepšie), no keďže aj do poľa bolo 
tentokrát hráčov ako šafránu, inak to nešlo... Ako ukázal priebeh zápasu, tentokrát to bol 
úplne iný výkon ako naposledy a najmä v druhej tretine zachytal naozaj výborne a podržal! 
Pozápasové úvahy o tom, či nastúpi aj budúci týždeň však rezolútne zamietol a tak sa Miňo 
ani Johnny o svoj flek báť určite nemusia... Každopádne, Michal dík, že si sa na to 
podujal...bolo to super. Samotné stretnutie však začalo - ako takmer vždy v tejto sezóne - 
inkasovaným gólom...a to pomerne skoro. Pozitívne však bolo, že to "zdravé jadro", ktoré 
dnes na stretnutie v bielych dresoch dorazilo ani na chvíľku nepripustilo chmúrne myšlienky 
na minulý rok... Čoskoro sme totiž vyrovnali a potom už postupne skóre iba narastalo. Hostia 
sa síce snažili čo im sily stačili, no tak oslabení nemohli dlho vzdorovať. SAVkári si schuti 
zahrali a výsledkom bolo viacero gólov po pekných kombináciách a často do prázdnej bránky. 
To málo, k čomu sa hostia dnes dostali sme vzadu vyriešili a tak vpodstate nie je čo ďalej 
písať. Jedinou škvrnou tohto zápasu bolo nezavinené zranenie nášho Slobiho....všetci 
dúfame, že nebude vážne. 

Čo dodať na záver? Je to za nami...dnes nebolo o výsledku pochybností - azda s výnimkou 
úvodných minút totiž nemohol nikto predpokladať iné ako lamačské "povinné" víťazstvo. 
Najdôležitejším poznatkom bolo, že sme sa uistili v tom, že ak bude treba ďalší záskok na 
brankárskom poste, naša "trojka" je definitívne pripravená... :o)  

výkony, ktoré stoja za zmienku: Pšenko, Alföldy R., Mancál  

 (ra) 

7.kolo 

SAV Lamač : K.Ves. Knights  5:0 kontumačne 

  Dva body do tabuľky bez námahy... 

Hoci by sme si tie body radi vybojovali na ihrisku, žiaľ, nedalo sa... Súper sa totiž na zápas 
nedostavil a tak sa "narodil" prvý tohtoročný kontumačný rezultát. Škoda...pre celú DAHL...  



 

 

8. kolo  

SAV Lamač : HBK Avengers  4:13 (2:3, 0:5, 2:5) 

  Hanba najhrubšieho zrna.....!!!! 

Fúúúúú....toto bola doslova vražda v priamom prenose! Hanba je slabé slovo na to, čo dnes 
SAVka na ihrisku predvádzala!  Dnes totiž torzo v bielych dresoch zavraždilo všetku poctivú 
prácu za posledný rok...zavraždilo všetku snahu o dôstojnú prezentáciu klubu a vzalo chuť 
"do života" ďalším ľuďom, ktorým na výkonoch SAV Lamač záleží... Je rozdiel prehrať a 
prehrať. Najhoršie zistenie dnešného dňa je fakt, že súperovi, ktorý sa v doterajšom 
priebehu ligy k bodom ani len nepriblížil, sme dnes dokonale "spravili chuť"! Prvé víťazstvo 
(...a podľa môjho názoru, pri všetkej úcte, aj jedno z posledných v tejto súťaži - na takého 
rozglejeného a odovzdaného súpera totiž určite už nenatrafí...), na ktoré chlapcom bohužiaľ 
stačilo iba behať a strieľať. Veľmi smutné... Súper využil úplne všetko, čo mu ponúknuté 
bolo - od benevolencie činovníkov ligy až po naivitu SAVkárov...no "nezoberte to"... Avengers 
však dali 13gólov, vyhrali a tak im treba pogratulovať - nech si užijú svojich "päť minút 
slávy"...To je realita dnešného dňa.  

Hodnotenie zápasu? Nie je čo hodnotiť...nič, nič, nič! 8 gólov strelami z úctyhodnej diaľky a 
zvyšných 5 po neuveriteľných chybách v obrane... Darmo, keď iba pár hráčov na ihrisku sa 
snaží so zápasom niečo urobiť... 

Čo dodať na záver? Vari iba to, že opäť raz pozdravujeme spoluhráčov, ktorí sa (ako vždy) 
nemohli dostaviť z vážnych dôvodov. Chlapci, aj vy už konečne vidíte to lietanie - už ani nie 
že v oblakoch, ale až kdesi v stratosfére? Že súper bol dnes dobrý? Omyl, vážení...to my sme 
boli slabí, ale že veľmi slabí (priam sa mi žiadať napísať výstižnejšie - úplne na h***o)!! 
Otvorme konečne oči!! Veru, je načase vrátiť sa na zem a s pokorou budovať to, čo sme 
svojimi "výkonmi" od začiatku súťaže úplne, ale úplne pos**li...  

výkony, ktoré stoja za zmienku: Bošňák  

 (ra) 

 

9.kolo 

Empíria Petržalka : SAV Lamač 1:11 (0:1, 0:6, 1:4) 

  Úplne iný prístup, úplne iný výsledok 

Po minulotýždňovej blamáži nečakal na SAVku žiadny ľahký súper. Petržalčania so svojou 
kvalitou vzbudzovali rešpekt a preto sa bolo treba mať od úvodu napozore. Lamačania síce 
opäť nekompletní (aj keď dnes už početnejší), no do jedného odhodlaní odčiniť negatívny 
dojem z predchádzajúceho zápasu, neponechali nič na náhodu a dokázali predviesť jeden z 
najlepších výkonov v tejto sezóne... Aká škoda, že na to potrebovali až tú poriadnu facku od 
nováčika. 

Dnešný zápas bol vyrovnaný vlastne iba v prvej tretine. To sa oba tímy strážili ako oko v 
hlave a tak sa mnoho šancí nezrodilo... To málo, čo si súperi vypracovali zlikvidovali 



 

 

spoľahliví gólmani. O všetkom sa rozhodlo v tretine druhej - SAVkári totiž nie raz roztočili v 
útočnom pásme poriadny kolotoč a Petržalčania často nevedeli kam skôr skočiť. Často si 
pomáhali faulami a to bola voda na mlyn pre SAVku, ktorej dnes presilovky veru išli... 
Výsledkom bolo niekoľko pekných gólov po doslova vyšachovaní obrany súpera. Dnes sa v 
dobrom svetle ukázali viacerí hráči, no pozornosť sa sústredila najmä na navrátilca do našich 
radov, Jurka Jurušku, ktorý si dal "trošku dlhšiu pauzu" a tak chalani spočiatku nevedeli, či 
ho majú privítať ako nováčika, či "starého mazáka". To však nebolo podstatné, dôležité bolo, 
že dokonale "zapadol" a bolo ho cítiť. Rovnako sa dnes chytil aj Miňo v bráne a najmä v 
prvej polovici zápasu, keď súper ešte "hrýzol" vyriešil niekoľko ošemetných situácií - proste 
dnes podržal a bol to jeho určite najlepší výkon v sezóne. Výsledkom tejto všeobecnej 
pohody bolo šesť pekných gólov a o osude zápasu tak bolo definitívne rozhodnuté. V 
záverečnom dejstve pridala SAVka dokonca dva góly pri vlastnom oslabení a dokonala tak to, 
čo v druhej tretine načala. 

Ako skonštatoval po zápase dnes "nehrajúci kapitán" Alfi ml., dalo sa na to pozerať... Sami 
sme sa presvedčili, že ak k zápasu pristúpime maximálne zodpovedne, vyzerá to úplne inak 
ako minulý týždeň. Toto si musíme uvedomiť, páni! 

výkony, ktoré stoja za zmienku: Minárik, Juruška, Mancál  

 (ra) 

 

10.kolo 

AHK Pekníkova : SAV Lamač  3:7 (2:1, 1:4, 0:2)  

 Zaslúžené víťazstvo po najlepšom výkone v sezóne 

Po zlepšenom, no najmä zodpovednom výkone proti Empírii, čakal na SAVku súper 
najzdatnejší. Všetkým bolo jasné, že to bude súboj momentálne najlepších tímov v súťaži a 
Lamačania si veľmi dobre uvedomovali, že majú Pekníčke čo vracať. Cesta k úspechu a 
odčineniu nezdaru v prvom vzájomnom zápase viedla iba cez maximálnu koncentráciu a 
nasadenie každého hráča. Aj tento zápas ukázal, že ak SAVkári nastúpia v kompletnom 
zložení, pre súperov je ich hra často neriešiteľným rébusom! Hoci sa domáci snažili od úvodu 
stretnutia, až na malé úseky súboja, mala na vrch SAV Lamač. Sezóna však ani zďaleka 
nekončí a je nad slnko jasnejšie, že ťažkých zápasov nás v nej čaká viac než dosť. 
Zachovajme si preto chladnú hlavu a pokračujme v trende nastolenom v dvoch posledných 
stretnutiach... 

Zápas dnes ponúkol všetko, čo kvalitný hokejbal ponúknuť môže - pekné góly, zaujímavé 
akcie, veľké nasadenie, dramatické súboje a v neposlednom rade aj vypäté 
emócie...napokon tak, ako to v súbojoch týchto tímov býva pomaly už zvykom. So všetkými 
"nástrahami" zápasu sa dnes jednoznačne lepšie vysporiadali obhajcovia titulu z Lamača, po 
zápase mohla SAVka preto odchádzať domov spokojnejšia... Oboch súperov už len ťažko 
rival niečím prekvapí a tak bolo celkom zrejmé, že uspeje ten, kto pôjde za víťazstvom 
srdnatejšie. SAVka sa, pomaly už tradične, síce neujala vedenia, no dokázala pomerne rýchlo 
vyrovnať... akcie sa potom striedali na oboch stranách, no domáci AHKáči ešte do prestávky 
skóre navýšili a mali tak " plus jeden"... Nedialo sa však nič dramatické, pretože taktický plán 
a najmä predvedená hra a nasadenie bolo OK... O všetkom (tak ako aj minulý týždeň) 
rozhodla druhá tretina, v ktorej SAVkári domácim veľa nedovolili a dokázali sa presadzovať 



 

 

po pekných akciách, individuálne a aj strelami. AHK nezachytila najmä úvod tretiny a hoci bol 
pomerne dlho stav nerozhodný, psychická výhoda sa s pribúdajúcimi minútami (a najmä 
gólmi) natrvalo presťahovala na lamačské hokejky. Chlapci bojovali tak, ako už dávno nie a 
keďže aj Miňo v bránke nadviazal na zlepšený výkon z predchádzajúceho zápasu a držal kurz 
SAVky v zápase veľmi vysoko, bolo jasné, že ak v tomto tempe vydržia Lamačania aj 
naďalej, o víťazovi nebude pochýb. Hral sa hokejbal, ktorý sa musel páčiť. AHK skúšali 
všetko možné, no dnes veľmi pozorná obrana hostí im dovolila skórovať iba trikrát a tak 
nemohli pomýšľať na celkový úspech. Po druhom dejstve sa skóre zápasu otočilo a navrch 
mali hostia z Lamača, no nič nebolo rozhodnuté... Aj keď je pravda, že domáci mohli byť 
radi, že neikasovali gólov viac, pretože SAVkári nastrelili trikrát žrď a ak by to tam "padlo", 
mohlo byť po zápase už teraz... Záverečná tretina na obraze hry už veľa nezmenila...domáci 
sa síce snažili so zápasom ešte niečo urobiť, no SAVka neustále hrozila a výsledkom 
"pohody" bol dokonca gól vo vlastnom oslabení, ktorý vlastne definitívne zobral AHK vietor z 
plachiet. Konečný rezultát bol napokon úplne rovnaký ako v prvom vzájomnom stretnutí, no 
tentokrát s iným víťazom... 

Dnešným víťazstvom sa SAVka síce prepracovala na čelo neúplnej tabuľky, no nie to bolo 
dnes dôležité... Dôležité bolo, že sme sa opäť raz presvedčili, že keď chceme a 
skoncentrujeme sa na zápas, zdoláme každého... Pochvala pre všetkých! Ako pán Milis 
povedali, takto by to malo vyzerať vždy...ale to by sme ti predsa neurobili - teba je na 
trénera ešte škoda :-). A škoda je aj to, že niekedy si myslíme, že sa niekto môže zdolať 
sám, bez nášho pričinenia... :o)... A ozaj, aby som nezabudol odpovedať na pozápasovú 
otázku kamaráta v drese súpera... " Pali, dnešné šieste víťazstvo nad vami (z ôsmych 
vzájomných zápasov) chutí presne tak ako aj tých päť predtým :o)! " 

výkony, ktoré stoja za zmienku: Pšenko, Minárik, Juruška  

 (ra) 

 

11.kolo  

RŠK Ružinov U20 : SAV Lamač  0:13 (0:8, 0:5, 0:0) 

  Sústredený výkon = jednoznačné víťazstvo 

Po dvoch náročných stretnutiach čakal na SAV Lamač súper predsa len príjemnejší...hoci v 
nie veľmi prívetivom hokejbalovom počasí... Aj vzhľadom na predchádzajúce tohtosezónne 
dva súboje, v ktorých SAVka jednoznačne zvíťazila, bol favorit zápasu jasný. To sa veľmi 
skoro potvrdilo - Ružinovčania totiž vo veľmi oklieštenej zostave nemohli pomýšľať na žiadne 
prekvapenie. Napriek tomu, že ani hostí dnes nebolo mnoho, neponechali ani na chvíľu nič 
náhode a jednoznačne zvíťazili nad mladíkmi z Ružinova aj do tretice.  

Zápas od úvodného buly "narysoval" celkom jasnú líniu vývoja - ružinovskí mladíci sa 
naskladali pred vlastného gólmana s jasným cieľom "zamurovať" vlastné obranné pásmo so 
snahou nedovoliť SAVkárom rozohrať ich kombinačnú hru. No to sa im darilo hádam iba po 
prvý inkasovaný gól... Hoci sa Ružinovčania od úvodu snažili, nebolo to nič platné. Góly 
pribúdali ako na bežiacom páse a to ešte ich gólman vyriešil niekoľko ošemetných situácií... 
Po prvej tretine tak bolo o všetkom rozhodnuté, otázkou tak bolo už iba to, kde sa gólostroj 
SAVky napokon zastaví. V druhej tretine mladíci ešte párkrát (vidiac, že nemajú čo stratiť) 
navštívili útočnú tretinu SAVky a mali aj dve veľmi dobré šance na strelenie aspoň čestného 



 

 

gólu, no Peňo (ktorý dnes po druhýkrát v sezóne zaskočil za našich absentujúcich gólmanov) 
si udržiaval maximálnu koncentráciu a všetko vyriešil... Svetelná tabuľa sa tak definitívne 
"zasekla" na trinástke a viac už nebolo čo riešiť...   

Záverom vari iba konštatovanie, že napriek okolnostiam pristúpili dnes všetci k zápasu 
maximálne sústredene a bez najmenšieho náznaku podcenenia súpera, od úvodu "šliapali" za 
víťazstvom a tak by to malo vyzerať vždy!   

 výkony, ktoré stoja za zmienku: Bošňák, Bizoň  

 (ra)   

 

12.kolo 

SAV Lamač : K. Ves Knights  5:0 kontumačne 

Jednoducho -  nehralo sa... 

Ako môžete vidieť z výsledku, chlapci z Karlovky na dnešný zápas pohodlne nenastúpili... Na 
zápas sa 10min. pred začiatkom (a to ako domáci, ktorí majú pripraviť hraciu plochu) 
dostavili v počte tri a "s úsmevom" na tvárach skonštatovali, že na 99,9% sa asi hrať 
nebude. Karlova Ves Knights to spravila v tejto sezóne už po druhýkrát a asi iba "zhodou 
okolností" opäť proti SAVke... Predviedli tak maximálnu neúctu k súperovi a celej DAHL. Ako 
skonštatoval ich kapitán pri podpise zápisu: "...veď aj tak nakoniec dobre, aspoň to bolo o 
menej, ako keby sme hrali..." Čo dodať? Vari iba to, že toto je naozaj úbohé...radšej zaplatiť 
pokutu za kontumáciu ako sa súperovi férovo postaviť - najmä keď je "Rytierov" na súpiske 
17+2... Nech si už o tom obraz utvorí každý sám.   

 

14.kolo 

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

Po ťažšom rozbehu napokon jasné víťazstvo 

 Po troch dlhých mesiacoch zimnej prestávky sa opäť rozbehla ligová súťaž. Úvodnými 
zápasmi sa začala jarná časť sezóny 2014/15. SAVku čakal na úvod nepríjemný súper z 
Petržalky. Hoci doterajšia bilancia v súťaži hovorila jasne v prospech Lamačanov (11:4,11:1), 
nie vždy zodpovedali výsledky skutočne predvedenej hre... Aj tento zápas potvrdil, že 
Empíria nie náhodou obhajuje bronzové medaily, opäť predviedla zodpovedný výkon a najmä 
v úvode zápasu bola lepšia ako obhajca titulu. Petržalčania chceli konečne prelomiť 
nepriaznivú bilanciu so SAV Lamač a od úvodu nepríjemne súperovi "podkurovala", no ani to 
napokon nestačilo. Chlapci z Lamača ukázali svoju silu a zaslúžene zvíťazili. 

Od úvodného buly bolo jasné, že tento zápas bude predovšetkým o tom, ktorý zo súperov sa 
po zimnom sladkom "ničnerobení" dokáže rýchlejšie nabudiť a dostať sa do tej správnej 
"prevádzkovej teploty".  Veru, v prvých minútach stretnutia to SAVkári rozhodne neboli... 
"Empiráci" zamkli Lamačanov v ich obrannom pásme a tí nevedeli kam skôr skočiť. Nebyť 



 

 

vtedy Miňa v bránke, ktorý predviedol niekoľko výborných a najmä dôležitých zákrokov, 
neviem-neviem ako by sa to ďalej vyvíjalo... Domáci sa totiž pred súperovho brankára - azda 
zo zdvorilosti - pozreli až niekedy v štvrtej minúte a aj to iba symbolicky. Tlak súpera 
pokračoval, no chýbalo tomu to najdôležitejšie, čiže gól. Ten padol našťastie do tej správnej 
brány - keď sa už na ten pretrvávajúci "zimný spánok" nemohol pozerať kapitán Alfi ml., 
spravil to, čo najlepšie mohol - strelil dôležitý úvodný gól - 1:0... SAVkárom sa konečne na 
hokejkách usadil "bôžik pokoja" a začali predvádzať hru, na ktorú sa dalo ako-tak pozerať. 
Naopak, hostia ostali na chvíľku zaskočení, no potom pokračovali vo svojom tlaku. V týchto 
fázach prvej tretiny však našťastie ostával pokojný ten najdôležitejší muž v modrom drese 
Miňo, ktorý všetky nepríjemne lietajúce loptičky schovával do svojej lapačky resp. vo výstroji. 
Keď sa už zdalo, že z najhoršieho sme vonku, musel ísť po nezavinenom faule na trestnú 
lavicu starší Alfáč a Empíria mala jedinečnú šancu zrovnať skóre. Brániaca sa trojica však 
spolu s Miňom pracovala fantasticky a hroziace nebezpečenstvo odvrátila. A tak udrelo na 
strane druhej... Keďže si Alfi st. na trestnej "oddýchol" 2min., povedal si, že by sa mal 
spoluhráčom nejako revanšovať za problémy, ktoré svojim "neuváženým konaním" tímu 
spôsobil. Po návrate na pľac zobral pri obrannej modrej súperovi loptu, popri mantineli 
"našprintoval" do útočného pásma a hoci tiesnený obrancom súpera "poupratoval" 
súperovmu brankárovi vo vinkli nad lapačkou...tá roztrhnutá pavučina sa asi trasie ešte aj 
teraz (ha-ha) - 2:0. Dobré...no iba na chvíľu. Súper totiž predsa len dokázal skórovať a 
konečne znížil. V závere tretiny však hostia spravili ešte jednu chybu - unikajúceho Filipa 
zastavila iba hokejka vypustená z rúk jedného z obrancov Empírie a v duchu pravidiel 
nemohlo nasledovať nič iné ako trestné strieľanie... Keďže nešlo o faul, Filip prenechal jeho 
realizáciu Alfimu ml. a ten sa po blafáku nemýlil - 3:1. Napriek tomu, že podaktorí SAVkári 
vykašliavali "sople až kdesi z päty" a pôsobili na ihrisku skôr ako "bludný Holanďan" a nie 
trénovaný hokejbalista (...raz darmo, tá zimná prestávka bola véééľmi dlhá...) celkom fajn... 
Vzhľadom na priebeh tretiny možno aj trochu prekvapujúci stav, určite však ešte nebolo 
"hotovo". O osude zápasu tak definitívne rozhodla (ako sa ukázalo) tretina druhá. 
Petržalčania sa síce naďalej snažili skórovať, no ich tlak čoraz viac slabol, SAVkári boli 
naopak dnes veľmi efektívni a postupne pridávali góly Alfi ml., ktorý zavŕšil hattrick, Ceco, 
Alfi st. v presilovej hre a Jurko a tak po dvoch tretinách bolo už naozaj pohodlných 7:1...a to 
ešte SAVkári nevyužili niekoľko naozaj "tutových" šancí. V záverečnom dejstve hostia síce 
stav korigovali, no už v pohode hrajúci Lamačania pridali ešte štyri kúsky - dvakrát Robčo, 
opäť Ceco a druhý hattrick v zápase dosiahol aj starší Alfáč... Zrodil sa tak napokon rovnaký 
výsledok ako v prvom vzájomnom tohtosezónnom stretnutí - 11:4. 

 Úvod jarnej časti máme teda za sebou. Herne to síce nebolo na Oscara, no jednotku za 
efektivitu si rozhodne zaslúžime. Pozor však - ťažké rozlosovanie jari nám totiž na budúci 
víkend postaví do cesty súpera z najťažších - AHK Pekníkova a to bude určite rovnako 
náročný ak nie ešte náročnejší zápas! Takže vážení, poriadne zregenerovať, vyhnať z 
príbytkov svalovicu (...v obmedzenom množstve je dovolené za týmto účelom na pomoc 
zavolať aj trebárs slivovicu, no doporučoval by som skôr overenú masáž...) a o týždeň v 
plnej zbroji a čo najhojnejšom počte sa dúfam vidíme na Pekníčke. 

   

 výkony, ktoré stoja za zmienku:  Slušný, Minárik, Schuster 

 (ra) 

 

 



 

 

15.kolo 

SAV Lamač : AHK Pekníkova   18:4 (5:1, 4:0, 9:3) 

Zápas, aký sa len tak ľahko nevidí 

 Posledný komentár som končil s predzvesťou náročného zápasu... Čakala sa dráma, tá sa 
však nekonala. Skutočnosť totiž bola diametrálne odlišná! To, čo sa udialo na ihrisku v 
zápase prvých dvoch tímov súťaže a minuloročných finalistov sa len tak ľahko nevidí. 
Vzájomná bilancia súperov bola v tejto sezóne zatiaľ absolútne vyrovnaná (3:7, 7:3) - o to 
viac vyzerá konečný rezultát tohto zápasu priam neuveriteľne. Prekvapenie? To sa uvidí až 
po skončení základnej časti súťaže...  

Úvod nijako nenasvedčoval tomu, že tento zápas bude "vybavený" pomerne rýchlo. V úvode 
druhej tretiny totiž AHK úplne "odišla" a bolo to o tom, či sa SAVkárom bude chcieť hrať v 
tempe až do konca, alebo budú šetriť sily...k tomu sa však dostaneme. Oba tímy nastúpili v 
nekompletnom zložení a tak sa dalo predpokladať, že začiatok bude opatrný a bude sa čakať 
na chyby súpera. Tak aj vpodstate bolo, no prekvapujúco padol gól, aký sa veľmi často 
nevidí - AHK sa ujala vedenia strelou z vlastnej obrannej tretiny a pre SAV sa to vôbec 
nezačalo dobre - 0:1. Našťastie sme sa rýchlo otriasli a tlačili sme sa pred súperovu bránku. 
Snažili sme sa využiť fakt, že obrana súpera bola dnes slušne "priechodná". Góly na seba 
nenechali dlho čakať atak SAVka zápas do konca tretiny otočila - aj vďaka dvom využitým 
presilovým hrám. AHKáči to v prvom dejstve nevzdávali, no vzadu sme dnes plnili obranné 
úlohy zodpovedne a tak sme súperovi nedovolili vypracovať si nejaké veľké šance na 
skórovanie. Prvá tretina bola dobrá, no v žiadnom prípade nebolo ešte "po zápase". Náš 
dnešný súper sa totiž len tak nevzdáva a chalani si aj povedali, že ešte skúsia s týmto 
zápasom niečo urobiť. Ich odhodlanie však veľmi rýchlo dostalo vážne trhliny - SAVka totiž 
hrala naďalej s chuťou a v pohode a po góle číslo 6 a zanedlho aj 7 bolo vlastne po zápase. 
Súper pochopil, že dnes to asi naozaj nepôjde a stretnutie sa zmenilo na súboj útočníkov (ale 
dnes aj obrancov - že "starci" Tomi a Milis...)  SAVky so súperovým brankárom. Po dvoch 
tretinách tak bolo už naozaj pohodlných 9:1. Nanešťastie pre AHK, SAVke sa aj naďalej 
"chcelo" a prichádzali ďalšie a ďalšie góly po pekných akciách a preto už ani nie je čo 
komentovať. Za zmienku stojí fakt, že v dnešnom zápase sa presadili aj "sviatoční" strelci, 
viacerí chalani si vylepšili osobné štatistiky, veľmi dobre sa pozeralo na súhru Jurko-Robčo, 
na s chuťou hrajúceho Peťa, ktorý si utvoril tohtosezónne bodové maximum (a v posledných 
zápasoch akosi "pookrial"), na "neuveriteľnú" streleckú potenciu Tomiho a "dokonalý" 
prehľad Milisa...no čo bolo najdôležitejšie, dnes sa nikto vážnejšie nezranil - hoci to miestami 
bola pri mantineloch menšia "divočina". Pochvalu si tak za dnešný zápas zaslúžia určite 
všetci. Pristúpili sme k dôležitému zápasu zodpovedne a naplnilo sa do bodky staré známe:" 
...každý zápas je iba taký ťažký, ako si ho ťažkým sami spravíte"... 

 Máme za sebou stretnutie "odvekých rivalov" - bol však dnes akýsi "čudný" a netradičný, bol 
síce úspešný, no odkaz do našich radov znie jednoznačne - chlapi nepreceňujme tento 
výsledok a radšej naň ani dlho nemyslime... Spravili sme to, čo sme si predsavzali, vyhrali 
sme a to je podstatné. Čaká nás teraz posledná štvrtina súťaže. Uvidíme, čo prinesie...ako sa 
vraví, bič plieska na konci (v tomto prípade základnej časti...). Nechajme sa prekvapiť. 

   

 výkony, ktoré stoja za zmienku:  Thron, Kotes, Šurlan 

 (ra)   



 

 

16.kolo 
 
SAV Lamač : RŠK Ružinov U20  31:1 (8:0, 10:1, 13:0) 
 
Výsledok hovoriaci za všetko 
 
 Priebeh doterajších zápasov v súťaži s omladinou z Ružinova (15:3,12:1,13:0) dával tušiť, 

že aj dnes sa pravdepodobne nebude konať žiadne prekvapenie. Keďže sa dnešný hostia 

dostavili na zápas v počte 5 a brankár, bolo viac menej jasné už pred začiatkom zápasu, že 

to bude súboj Dávida s Goliášom (skončil však trochu inak ako známi biblický príbeh)... 

Napokon sa to do boky naplnilo a tak bol vlastne jediným prekvapením iba dnešný výsledok - 

ten sa totiž vyšplhal až do málo vídaných "gigantických" rozmerov!  

Sami iste uznáte, vážení priatelia, že po takomto rezultáte niet čo hodnotiť! Dnešný 

komentár tak skončí vlastne skôr ako by som stihol niečo napísať... Čo najskôr zabudnime... 

 Úprimne mi bolo dnes súpera ľúto, tí chlapci, čo prišli však za svojich neprítomných 

spoluhráčov nemôžu a tak si to bohužiaľ vyžrali až "do dna". Chalani, máte môj obdiv zato, 

že ste to "nezabalili" a vydržali až do konca!  

  

 výkony, ktoré stoja za zmienku:  Alföldy J., Juruška, Slušný 

 (ra) 

  

13.kolo – dohrávka 
 
HBK Avengers : SAV Lamač   3:11  (1:3, 2:3, 0:5) 
 
Veľmi dobrý a poctivo odmakaný zápas 

 V nedeľnej dohrávke posledného jesenného kola sa dal očakávať zaujímavý zápas. 

Doterajšie dva vzájomné zápasy obhajcu titulu s ligovým nováčikom totiž skončili úplne 

opačnými výsledkami (6:15, 13:4) a preto nebolo jasné, kto nakloní misky váh vo vzájomnej 

bilancii na svoju stranu. Dúbravskí Avengeri totiž po takmer katastrofálnom začiatku súťaže 

výrazne posilnili káder a "fackovacím panákom" súťaže už dávno nie sú... SAVka mala ešte v 

živej pamäti lekciu, ktorú jej nadšene hrajúci súper uštedril v poslednom vzájomnom zápase. 

Opatrnosť teda bola určite namieste. 

 Priebeh duelu (teda aspoň prvé dve tretiny) predpoklady o náročnom zápase určite napĺňali. 

Obaja súperi, hoci v nekompletnom zložení, predvádzali zodpovednú hru najmä v obrane, 

čakalo sa na chyby súpera. SAVkári sa ujali čoskoro rýchleho vedenia 0:2, no v rozlete ich 

zastavil inkasovaný gól takmer z celého ihriska, kedy loptička pred Peňom nečakane 

"zaplávala" a Avengeri znížili... Po viacerých šanciach na oboch stranách strelili Lamačania 

pred odchodom na prestávku tretí gól a tak mohli v pokoji "dohadovať" ďalší postup. Zámer 

bol jednoznačný, naďalej byť pozorný v obrane a efektívny v útoku. Súper však neodovzdal 

kožu lacno a v žiadnom prípade nechcel "pustiť" body do neďalekého Lamača bez boja. 

Druhá tretina súboja bola určite najzaujímavejšia a tiež najkvalitnejšia z celého stretnutia. S 

chuťou hrajúci SAVkári predvádzali oku lahodiace kombinačné akcie, po ktorých padali ešte 



 

 

krajšie góly a tak skóre utešene narastalo v ich prospech. A to môžu Avengeri ďakovať 

svojmu gólmanovi, ktorý robil v bráne možné-nemožné aby uchránil svoju svätyňu pred 

pohromou... No s postupom času sa aj dnešní domáci borci dostávali k ohrozeniu lamačskej 

brány viac ako by sa Lamačanom páčilo a tak nie raz "hasil" až, aj dnes veľmi dobre 

chytajúci, Peňo. Domáci dokázali zápas ešte zdramatizovať, keď v závere tretiny znížili na 

prestávkových 3:6, no ako sa neskôr ukázalo, nebolo im to nič platné. V záverečnom dejstve 

totiž skórovali už iba SAVkári a to môžu Avengeri ešte hovoriť o šťastí, že iba 5krát 

(Lamačania nastrelili niekoľkokrát tyč a nepremenili viaceré tutovky - najmä Robčo B. by 

nám o tom mohol rozprávať...). V dnešnom stretnutí bol najefektívnejší Erik, ktorý dokázal 

po prvýkrát v kariére nastrieľať 4 góly v jednom zápase, no pekné akcie predviedli aj ostatní 

chalani a keďže dnes to bol zodpovedný a poctivo odohraný zápas, úspech sa celkom logicky 

dostavil... 

 Týmto zápasom sme teda uzavreli tretiu štvrtinu súťaže a pred nami sú tak ešte posledné 

štyri kolá základnej časti. Zdá sa, že práve dnešný výsledok rozhodol o tom 

najpodstatnejšom, čo bude na konci základnej časti všetkých zaujímať... No ako vravím, pár 

zápasov sa hrať ešte bude a tak sa nechajme prekvapiť, čo prinesú... 

  

 výkony, ktoré stoja za zmienku:  Slušný, Sloboda, Bošňák 

 (ra) 

 

17.kolo  
 
SAV Lamač – K. Ves Knights  11:3  (4:0, 3:1, 4:2) 
 
„Povinné“ víťazstvo po „ospalom“ výkone 

 Hoci sa blíži koniec základnej časti, SAVka sa paradoxne stretne s Rytiermi z Karlovky iba po 

druhýkrát v sezóne... Teda ak sa dnešní hostia na zápas dostavia – dvakrát sa totiž skončili 

zápasy kontumačným víťazstvom Lamačanov a tak nebolo jasné, či súper dorazí. Napokon 

áno aj keď v nekompletnom zložení. Početné straty však dnes rátala aj SAVka a tak svitla 

Rytierom šanca na vyrovnanú partiu.   

 Počas prvej tretiny tohto duelu to bol skôr „boj samých so sebou“... SAVkári pôsobili na 

ihrisku veľmi ospalo a tak snaživý súper mohol bez problémov dlhšie držať nerozhodný stav 

a dodržiavať jasnú taktiku – prehustiť obranné pásmo a nedovoliť súperovi  jeho „vražedné“ 

kombinácie. Dlho sa im to darilo, až v polovici tretiny SAVkári ako tak „zapli“ a výsledkom 

bolo niekoľko gólov v sieti súpera...presne štyri. Obraz hry v druhej tretine sa (iste aj pod 

dojmom vysokého vedenia Lamačanov) výrazne nelíšil od toho v úvode zápasu. Je síce 

pravda, že mužom zápasu na strane Rytierov bol jednoznačne ich gólman, ktorému môže 

súper ďakovať, že pomerne dlho držal súpera nad vodou, no to nijako neznižuje sympatickú 

snahu súpera o čo najlepší výsledok. Po druhej tretine bol stav už 7:1 a nikto nepochyboval 

o víťazovi tohto duelu. V poslednom dejstve sa tak chalani z Karlovky zbavili ostychu a pustili 

sa do väčšieho útočenia vidiac, že nemajú čo stratiť. Dokázali napokon vsietiť dvakrát 

a aspoň prikrášlili svoju porážku. SAVkári v pohodovom tempe „prežili“ tretiu tretinu a 



 

 

dotiahli zápas k „povinnému“ víťazstvu. Hoci góly v závere už padali po pekných 

kombinačných akciách, nedá sa povedať, že náš výkon bol oslnivý...skôr naopak. 

 Pomaly sa blíži koniec základnej časti, väčšina zápasov tak nesie jasné známky toho, že je 

o zložení štvorice pre play-off rozhodnuté. Otázkou tak iba zostáva, kto pôjde do 

záverečných bojov o majstra z akého miesta...  

 

výkony, ktoré stoja za zmienku:  Alföldy J., Biely, Jančovič 

(ra) 

 

18.kolo 

SAV Lamač : HBK Avengers  14:4 (4:2, 4:0, 6:2) 

 Polovičné nasadenie, pohodlné víťazstvo 

 Po dvoch týždňoch sa SAVka opäť stretla s rovnakým súperom. S blížiacim sa koncom 
základnej časti je stále viac a viac jasnejšie, ktoré tímy budú tvoriť dvojice v play-off a tak sa 
pomaly stáva pravidlom, že tímy šetria sily a nastupujú v oklieštených zostavách.  Nebolo 
tomu inak ani dnes, Avengers prišli asi až v "nedôstojnom" počte 6ks a napokon tomu 
zodpovedal aj priebeh a výsledok zápasu. Inak to ani nemohlo dopadnúť a hoci SAVka tiež 
nebola kompletná, pohodlne zvíťazila. 

 SAVkári od úvodného buly prevzali nad zápasom absolútnu kontrolu. Veľmi rýchlo viedli 4:0 
a nastalo veľké nepochopiteľné (alebo áno) uspokojenie. Súper cítiac šancu "prepol" na vyšší 
rýchlostný stupeň a výsledkom boli dva góly v lamačskej sieti. Vzhľadom na počet hráčov 
súpera by asi nebolo správne náskok celkom stratiť, predpokladám, že v tomto duchu sa v 
prestávke na SAVkárskej striedačke diskutovalo...a tak do druhej tretiny prišla lamačská 
"komanda" na tento zápas koncentrovanejšia. Spočiatku síce tomu hra ešte nenasvedčovala, 
šance si vytvoril aj súper, no po dvoch ďalších góloch v sieti hostí už bolo jasné, že dnes už 
nebudú mať nárok. Do konca tretiny vsietila SAV po pekných kombináciách ešte dva góly a 
tak bolo po druhej tretine vpodstate po zápase. Záverečné dejstvo sa už iba dohrávalo - 
diváci mohli vidieť útočný hokejbal hore-dolu, SAVkári si schuti zastrieľali, zakombinovali, 
párkrát nechali niečo aj pre Miňa aby sa v bránke nenudil (nie že by to tak dovtedy bolo, no 
jeho spoluhráči si to asi mysleli :-D ) a tak sa konečné skóre zastavilo na celkom jasných 
14:4...  

 Dnešný zápas neodzrkadľoval skutočnú silu súperov, vzhľadom na okolnosti, ktoré ho 
sprevádzali bol vlastne "o ničom". Je nad slnko jasnejšie, že dnešný súper SAVky bude v 
play-off predvádzať úplne iné výkony...a najmä v úplne inej zostave. V základnej časti sa zdá 
byť o všetkom rozhodnuté...aj keď, ako sa vraví nikdy nehovor nikdy, zostávajúce dva 
zápasy tak budú o nezranení sa a o správnom nabudení sa pred rozhodujúcimi zápasmi o 
titul.   

   výkony, ktoré stoja za zmienku:  Mikuš, Thron 

 (ra) 



 

 

19.kolo 

Empíria Petržalka : SAV Lamač  2:2 (0:2, 0:0, 2:0) 

 Dramatický zápas a zaslúžená deľba bodov 

 Pre SAVku to mohol byť víkend, ktorý by rozhodol o jej definitívnom poradí po základnej 
časti. Stalo sa...po získaní bodu a prekvapujúcej prehre AHK Pekníkova s mladíkmi z 
Ružinova je definitívne jasné, že do play-off vstúpi obhajca titulu z prvej pozície. Hoci 
doterajšia bilancia oboch súperov počas dvoch sezón účinkovania SAV v DAHL nepoznala iný 
výsledok ako víťazstvo Lamačanov a aj tohtosezónna bilancia (1:11, 4:11, 1:11) hovorila 
jasne, dnes to bol úplne odlišný zápas...   

 SAVkári od úvodného buly prevzali iniciatívu a snažili sa ako vždy rozhodnúť čo najskôr. V 
prvej tretine nepustili súpera takmer do ničoho a naopak sami skórovali dvakrát. Stav po 
úvodnom dejstve dával tušiť, že pravdepodobne aj dnes bude výsledok jasný. Veľký omyl - 
súper, hoci rovnako ako SAVkári oslabený, sa rozhodol nepredať kožu lacno. Neustále čakal 
na svoju príležitosť a aj keď veľmi dlho neprichádzala, stav sa nemenil a tak nádej zostala. 
SAVkári mali aj v úvode druhej tretiny dosť príležitostí na to aby odpor súpera definitívne 
zlomili, no šance trestuhodne nevyužili a od polovice zápasu doslova prestali na ihrisku 
"existovať"... Nebyť v týchto fázach zápasu Miňa v bráne, ktorý vyriešil mnoho ošemetných 
situácií, asi by stav po dvoch tretinách nebol taký aký bol... V poslednej tretine vsadil súper 
všetko na jednu kartu a agresívnou hrou, často až na hranici dovoleného, bol veľmi často 
pred bránou Lamačanov. Jeho tlaku pomohli dve presilové hry na začiatku tretiny a aj keď v 
nich neskórovali, neustále sa bránici hráči SAVky strácali postupne sily. Žiaľ, výkon 
Lamačanov v poslednej tretine bol absolútne nevyhovujúci ba priam žalostný. Smutné, tím, 
ktorý inokedy strieľa góly ako na bežiacom páse sa gólovo odmlčal. To sa však prepáčiť dá, 
no to čo sa prepáčiť dá iba veľmi ťažko je fakt, že v poslednej tretine ani poriadne 
nevystrelíme na bránu...a to sme mali k dispozícii aj presilové hry. Najväčším paradoxom 
zápasu však bolo to, že Petržalčania gól vlastne ani nedali, no napriek tomu dokázali 
vyrovnať. Ich prvý gól totiž padol po "nevinnej" strele z diaľky, ktorú nešťastne tečoval 
jeden z brániacich Lamačanov do vlastnej siete, no a ten vyrovnávajúci zase nešťastne 
"upratal" do svojej siete po nahodení z rohu ihriska pre zmenu priamo gólman. V žiadnom 
prípade to ale neznižuje výkon Empírie - jej hráči si vyrovnanie za svoju bojovnosť určite 
zaslúžili. Boli totiž dnes po úspechu "hladnejší" ako SAVka. 

 Onedlho vstúpia obaja súperi do play-off. Na základe predvedenej hry by ten dnešný výkon-
nevýkon SAVkárom zďaleka nestačil... Dúfam preto, že si včas všetci uvedomíme, že tak ako 
sme hrali od polovice zápasu, to v žiadnom prípade nepôjde...a žiadne výhovorky typu - 
vypustili sme trošku... resp. veď aj tak o nič nešlo... - to sú iba obyčajné keci! A to je asi tak 
všetko, čo som chcel k tomuto zápasu povedať, páni... 

    

 výkony, ktoré stoja za zmienku:   Minárik 

 (ra) 

 

 



 

 

20.kolo 

AHK Pekníkova : SAV Lamač  0:10 (0:2, 0:4, 0:4) 

 Jasné víťazstvo na konci základnej časti 

 Áno, presne takýto výkon je to pravé "orechové", vážení!  Dnes to bol výkon hodný obhajcu 
titulu... Dnes to nebolo iba o bojovnosti, ale pridalo sa aj kusisko umenia... Doterajšia 
vzájomná bilancia v tejto sezóne (7:3,3:7,4:18) síce mierne favorizovala SAVku, no dalo sa 
očakávať náročné stretnutie. Výsledok však napokon hovorí za všetko - Lamačania potvrdili, 
že prvé miesto po základnej časti určite nie je náhoda... 

 SAVkári od úvodného buly prevzali iniciatívu a snažili sa o nátlakovú hru. Akcie sa prelievali 
zo strany na stranu a brankári na oboch stranách boli veľmi dlho ústrednými postavami 
duelu. Domáci, hoci oslabení, hrali dokedy vládali - pekne kombinovali, nebezpečne strieľali a 
hrozili aj strelami z diaľky. Prekážkou im však dnes bola zodpovedná obrana Lamačanov, 
ktorí sa neraz okamžite po strate loptičky vracali poctivo vo štvorici späť pred svojho 
gólmana. Apropo Miňo...ten dnes predviedol naozaj výborný výkon a rozhodol sa "stiahnuť 
roletu". Po úvodnom dejstve bolo 0:2, no nič nebolo rozhodnuté. V úvode druhej tretiny boli 
aktívnejší AHKáči, no hostia naďalej "likvidovali" všetky pokusy a snahy o kontaktný gól. 
Keďže sa to domácim nepodarilo, udreli hostia. Po pekných kombináciách odskočili domácim 
na štyri góly a to bol definitívny zlom v tomto zápase... Hráči AHK pochopili, že dnes to asi 
nebude ich deň a hoci sa do konca tretiny ešte snažili, no ako som už spomenul vyššie, Miňo 
bol dnes proti a aj s pomocou spoluhráčov vyriešil všetko. Skóre 0:6 bolo možno pre niekoho 
prekvapujúce, no rozhodne zaslúžené! Záverečné dejstvo už iba potvrdilo dominanciu SAVky 
v tomto zápase a tak nebolo o víťazovi ani najmenších pochýb. Lamačania pridali ďalšie štyri 
góly a s kľudom Angličana napokon udržali aj Miňovu NULU... 

 A čo dodať záverom? Vari iba to, že si z tohto zápasu treba zobrať to pozitívne a sústrediť 
sa už iba na play-off. To má totiž vlastné zákonitosti a pravidlá... Všetky tímy sú v ňom na 
rovnakej štartovacej čiare a začína sa od nuly... Cesta za obhajobou titulu sa práve začala, 
vážení! 

  

  výkony, ktoré stoja za zmienku:   Minárik, Bizoň, Kotes 

 (ra) 

 

 



 

 

 

semifinále - 1.zápas 

SAV Lamač : HBK Avengers  9:2 (3:1, 3:1, 3:0) 

 Vstup do play-off na jednotku s hviezdičkou 

 Po skončení základnej časti prichádza na rad play-off... Najdôležitejšia časť celej sezóny - 
čakajú nás rozhodujúce súboje o majstra DAHL. Obhajca titulu a víťaz základnej časti SAV 
Lamač vykročil za obhajobou pravou nohou. Súperom v semifinálovej sérii boli chalani z 
Dúbravky - Avengeri ako tohtosezónny nováčik boli určite oživením celej súťaže a právom si 
vybojovali miestenku v bojoch o titul. Vzájomná bilancia v tejto sezóne síce hovorila v 
prospech SAVky (15:6, 4:13, 11:3, 14:4), no Lamačania mali v živej pamäti ten "výprask" z 
druhej štvrtiny súťaže. Nečakala ich žiadna "prechádzka ružovým sadom" - práve naopak, 
behavý a technicky vybavený súper schopný všetkého. Veď viete, play-off je úplne iná 
súťaž... 

 SAVkárom herne dlhodobo prvé zápasy v play-off sériách už niekoľko sezón nevychádzajú 
celkom tak ako by si predstavovali a hoci to výsledkovo takmer vždy napokon zvládali, bolo 
treba byť ostražitý. Mierne obavy tak boli namieste, no ako sa od úvodu ukázalo, dnes úplne 
zbytočne. Hra, ktorú totiž SAVka od začiatku produkovala bola založená na presných 
kombináciách, bojovnosti, nasadení a najmä kolektívnom výkone. Lamačania sa na play-off 
pripravili naozaj zodpovedne - početnosť kádra, ktorá sa zišla na tento zápas hovorila za 
všetko. Nechýbal takmer nik (2ks), ešte šťastie, že striedačky sú iba na státie...ťažko by sme 
sa na ne pomestili. Všetky tri lajny od začiatku neponechali nič na náhodu, tlačili sa pred 
bránku súpera, zasypávali gólmana Avengerov množstvom striel a čakali na svoje šance. Na 
druhej strane ihriska, v obrannom pásme nenechávali hráčom súpera ani centimeter 
priestoru, čo prešlo cez pozornú obranu zlikvidoval spoľahlivý Miňo. Výsledkom snaženia sa 
Lamačanov bol stav 3:1 po úvodnej tretine a prítomní diváci sa vďaka hre oboch tímov 
rozhodne nenudili. Druhé dejstvo malo veľmi podobný priebeh, bola radosť sledovať 
súdržnosť SAVkárov, ktorú najlepšie dokumentovala skutočnosť, že po strate loptičky v 
útočnom pásme sa všetci štyria hráči vždy ihneď vracali do obrany, pomáhať Miňovi...a to 
veru v priebehu základnej časti nebývalo pravidlom  :-)... Padali krásne góly, či už v 
rovnovážnom stave alebo presilovkách (jeden dokonca aj v oslabení...) a po druhej tretine 
svietilo na ukazovateli skóre "komfortných" 6:2. V žiadnom prípade to však nebol koniec, 
bolo sa treba mať na pozore a držať nebezpečného súpera na dištanc, proste ani na chvíľku 
nepripustiť možnosť priblíženia sa v skóre "na dostrel". Avengeri, ktorí nemali čo stratiť sa aj 
od úvodu tretej tretiny pustili nebojácne do útoku a neraz nebezpečne "zatápali", no so skóre 
sa im už nepodarilo spraviť vôbec nič... Proti bol opäť raz výborne chytajúci Miňo, ktorý si v 
dnešnom zápase oprávnene "vyslúžil" honor prvej hviezdy zápasu... Nech robili dnešní hostia 
čokoľvek, až na dva prípady naňho nevyzreli...a to bolo dnes skutočne málo! 



 

 

 Úvodný zápas série je tak minulosťou. Psychická výhoda v podobe prvej výhry v sérii je na 
strane Lamačanov. Po tomto naozaj prvotriednom tímovom výkone, keď sa každý jeden 
hráč, ktorý vkročil na plochu snažil spraviť maximum pre spoločný úspech, sa iba ťažko 
vypichujú výnimočné výkony. O obrovskej pohode svedčí aj fakt, že dnes bodovalo v zápase 
až 10 SAVkárov a to sa veru už dávno nestalo. Jednotku s hviezdičkou si zaslúžia naozaj 
všetci, no predsa len o kúsok vyčnievali nižšie spomenutí (podľa môjho skromného uváženia 
a konzultácii s kapitánom tímu)... Už zajtra však bude potrebné na tento výkon nadviazať a 
pokúsiť sa sériu ukončiť v čo najkratšom čase! Ľahké to určite nebude...takže pozor, 
vážení... 

    výkony, ktoré stoja za zmienku:   Minárik, Bizoň, Kotes 

  

semifinále - 2.zápas 

HBK Avengers : SAV Lamač  5:15 (2:4, 2:6, 1:5) 

Po ospalom úvode napokon jasný postup do finále 

 A je to!!...žiada sa napísať... Po roku si SAV Lamač opäť zahrá sériu o víťaza DAHL. Hoci to 
tak vo výsledku nevyzerá, dnešné víťazstvo sa vôbec nerodilo ľahko - teda po prvej tretine 
určite. Opatrnosť, na ktorú som nabádal po včerajšom výbornom zápase tak nebola určite 
iba akousi zdvorilostnou frázou pre fanúšikov a súpera. Dnes to bol totiž úplne iný zápas, no 
našťastie s úspešným koncom pre SAVku. Hoci to ešte pár minút pred začiatkom na to vôbec 
nevyzeralo, mal sa začať druhý semifinálový zápas, do ktorého súperi vstupovali s odlišnými 
predstavami - Avengeri s nádejou na predĺženie série a SAVkári s vôľou sériu už dnes 
ukončiť. Dlho to vyzeralo, že sa hrať ani nebude (súperi boli totiž iba piati - nevieme prečo, 
no bolo to asi aj nedôstojné bojov o titul prísť v takomto počte na tak dôležité stretnutie...), 
na zápas však nastúpili a začali sa diať veci... 

 Vzhľadom k tomu, že dnešní domáci, "Pomstitelia" z Dúbravky, nastúpili na zápas neskôr, 
SAVka začala presilovou hrou. Nič lepšie na upokojenie a správny vstup do zápasu sa ani 
nemohlo stať. Presilovku Lamačania bleskovo využili a keď po pár minútach dostali aj "druhý 
darček" v podobe ďalšej presilovky a rovnako premenený na gól, zdalo sa byť všetko jasné. 
Pravda však bola úplne iná. Neviem, čo sa stalo, ale zrazu akoby sme prestali hrať, v obrane 
sme "horeli", v útoku sme boli nedôrazní a výsledkom tejto nepochopiteľnej "pseudohry" 
bolo vyrovnanie súpera na 2:2!! To bol menši šok, vzhľadom k tomu, že početnosť hráčov 
SAVky ďaleko o veľa-veľa kusov prevyšovala tú súperovu (aj keď v porovnaní zo včerajškom 
chýbali až traja hráči)... Asi sme si túto facku zaslúžili, no dlho nemala žiadny výchovný 
účinok - hrali sme proste stále zle a jediné šťastie bolo, že sme sa doslova "dopracovali" k 
ďalším dvom gólom v sieti súpera a prestávkovému vedeniu 2:4. V pauze muselo padnúť na 
lavičke pár ostrejších slov pretože to proste inak nešlo...výkon, ktorý sme predviedli v 
úvodnom dejstve bol totiž tomu zo včera na míle vzdialený... Uspokojenie sa s veľmi rýchlym 
vedením v zápase? Podvedomé podcenenie veľmi oslabeného súpera? Alebo trestuhodné 
poľavenie? Sám neviem, no našťastie sa v druhej tretine obraz hry zmenil a začalo sa to 
podobať na hokejbal. Už tu boli aj pekné kombinácie, častejšie strely no najmä začali padať 
góly. Využili sme dokonale fakt, že Avengerov bolo žalostne málo a napriek tomu, že súper 
využil náš "mikrospánok" na strelenie ďalších dvoch gólov, po tejto tretine už nebolo pochýb 
o víťazovi - 4:10. Chalani pozor na to, toto sa nám nabudúce nemusí vôbec 
vyplatiť...zahrávali sme sa a nebyť toho, že sme sa včas spamätali a dokázali dať gól vtedy, 
keď sme to potrebovali, mohlo to vyzerať aj inak. Veľká škoda po tom včerajšom 



 

 

"galapredstavení". Záverečné dejstvo sa potom už iba dohrávalo, padlo niekoľko pekných 
kúskov, no prítomní diváci sa určite nebavili tak dobre ako včera... 

 Spoločný cieľ zatiaľ plníme na 100%. Sme však ešte len na polceste za vytúženým koncom. 
Teraz si poriadne oddýchnime, vďaka vývoju druhej semifinálovej série a nášmu dnešnému 
víťazstvu, máme na to takmer dva týždne... Dôležité bude zahojiť si všetky "boľačky", 
doliečiť drobné šrámy a už myslieť na finále! Nech v ňom bude našim súperom ktokoľvek, 
budeme potrebovať ďalšie zodpovedné a kolektívne výkony aby sme tie ďaľšie dve víťazstvá 
dosiahli... 

 výkony, ktoré stoja za zmienku:   Mikuš, Šurlan 

 (ra) 

FINÁLOVÝ VÍKEND ŠTARTUJE 

finále - 1.zápas 

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

 Výborný kolektívny výkon a mega-dôležité prvé víťazstvo 

 Zápasy semifinálových sérií rozhodli, že po roku uvidíme finále v rovnakom zložení ako vlani. 
Dva najlepšie celky po základnej časti sa opäť dostali k finálovým dverám. Ktorý z tímov ich 
otvorí a "uchmatne" pohár pre víťaza DAHL čakajúci za nimi v tejto chvíli ešte jasné nie je, 
no isté je to, že si obaja súperi nič nedarujú. AHKáči majú totiž v živej pamäti minuloročnú 
porážku v boji o titul a už pred samotným začiatkom súťaže sa zastrájali, že "uchmatnutý" 
titul si vezmú späť. No a Lamačania, hoci si veľmi dobre uvedomujú, že obhájiť je vždy 
ťažšie ako získať, boli rozhodnutí zužitkovať aktívnu vzájomnú bilanciu s Pekníčkou zo 
základnej časti aj vo finálovej sérii...   

 Na dnešné stretnutie nastupovali súperi v úplne inom rozpoložení - AHK opäť raz 
nekompletná a na druhej strane obhajca titulu v takmer kompletnom (určite však v 
početnejšom zložení), ale oba tímy s jednoznačným cieľom "uchmatnúť" veľmi dôležité prvé 
víťazstvo. Napätie pred začiatkom bolo vo vzduchu riadne cítiť... vidieť nie, pomedzi početné 
dažďové kvapky (miestami aj "špagáty") totiž aktéri tohto zápasu veľmi nevideli. Škoda, 
počasie bolo dnes jediným negatívom tohto jedinečného hokejbalového predstavenia. 
Dôležitosť zápasu bola predzvesťou opatrného začiatku, no opak bol pravdou. AHKáči sa 
napriek početnému oslabeniu od úvodného buly nasťahovali pred bránu SAVky a veru diali 
sa veci.... V priebehu 2,5min. sa Lamačania nedostali poriadne z pásma a Miňo musel 
vyriešiť tri tutovky súpera!! Mali sme byť pripravení na všetko, no ako sa ukázalo, boli sme 
zaskočení... Našťastie, postupom času sme sa dostávali do zápasu. Hralo sa ťažko, dážď 
totiž hre na kvalite rozhodne nepridal a bolo to tak po celý zápas. Šance sa konečne rodili aj 
na tej správnej strane ihriska a aj súperov brankár často doslova "čaroval" - gólmani boli 
dnes jednoznačne hviezdami zápasu! Vyzeralo to, že streliť gól bude dnes neriešiteľný 
problém, no našťastie sa tak nestalo. Po kombinácii tretej lajny totiž premenil Peňo nezištnú 
Cecovu prihrávku a bolo 1:0...konečne, povedali si všetci zmoknutí na SAVkárskej striedačke! 
Peňo strelil určite svoj najdôležitejší gól v hráčskej kariére...(treba totiž spomenúť, že x-
rokov to bola lamačská brankárska jednotka :-D...). Už-už to vyzeralo na jediný gól v prvej 
tretine, no napokon sa "udial" ešte jeden...a ako sa neskôr ukázalo, práve ten rozhodujúci! 
 Súperov obranca totiž zbytočne vyhadzoval loptičku popri mantineli, tam ju z čista-jasna 
zachytil Ďuríček a nekompromisnou "jedovkou" k žŕdke strelil 5sekúnd pred sirénou svoj 



 

 

"životný" gól - 2:0! Nádejné, no určite nie rozhodujúce... Viedli sme o dva a zdalo sa byť 
všetko v poriadku...aj by bolo, keby sme dokázali z toho množstva šancí v druhej tretine 
streliť tretí gól, ktorý by zrejme definitívne "zlomil" oduševnenie súpera. Nestalo sa však a 
tak AHKáči naďalej hrýzli a šancí na strelenie gólu mali aj oni neúrekom. Práve v týchto 
fázach zápasu sa prejavila súdržnosť SAVkárov, ktorí zodpovedne bránili, dostupovali k 
hráčom, blokovali strely a poctivo sa vracali so súperovými hráčmi dozadu. Bol to jeden z 
najlepších kolektívnych výkonov v tejto sezóne. Dramatickosť zápasu rozhodne nechýbala, 
bolo sa na čo pozerať z oboch strán. Jediné, čo chýbalo, bola lepšia divácka kulisa...no ale 
nevykašlite sa na to v takom daždi! A vlastne predsa ešte niečo - ten nešťastný tretí gól, 
ktorý doslova visel na vlásku...(ale na blonďavom, pretože ten je tenší...). Po dvoch tretinách 
ostalo nezmenených 2:0 a nikto si netrúfal predpovedať, ako to celé dopadne. V tretej 
tretine sa hral azda ešte lepší hokejbal ako dovtedy - akcie sa prelievali z jednej strany na 
druhú, brankári predvádzali aj naďalej svoje majstrovstvo a aj keď niekedy s potrebnou 
dávkou šťastia (párkrát zvonili za ich chrbtom všetky žrde), skóre sa nemenilo. Keď to už 
vyzeralo na Miňovu "zatiahnutú roletu", AHK predsa skórovalo. Po vyhranom buly prešla po 
teči pred bránkou za chrbát bezmocného Miňa "nevinná" strela od modrej...do konca 
ostávalo necelých päť minút a dráma bola na svete! Nič sa však už nestalo a tak sme si 
pripísali tretí zárez na "majstrovskú" valašku... 

 Po poslednom hvizde sme si poriadne vydýchli. Uznanie si zaslúžia všetci aktéri dnešného 
thrilleru, vrátane súpera, ktorý v menšom množstve využil aj náročnosť podmienok a držal 
krok so SAVkou až do konca. Výborný zápas, skvelý tímový výkon, veľké víťazstvo! Takže 
teraz rýchlo domov, horúca vaňa, všetko poriadne vysušiť a zajtra sa opäť ide na to! A aby 
som nezabudol, Miňo...klobúk dolu, ďakujeme!! 

    výkony, ktoré stoja za zmienku:   Minárik + všetci ostatní 

  

finále - 2.zápas 

AHK Pekníkova : SAV Lamač  5:8 (4:5, 1:1, 0:2) 

Obhajoba titulu...avšak po najslabšom výkone v play-off 

 A je to!!...Tento rok to bolo rýchle, no určite nie jednoduchšie! Titul je opäť minimálne na 
rok v Lamači...a treba napísať, že za predvedené výkony v celej sezóne si ho obhajca určite 
zaslúžil! Čo na tom, že dnešný zápas SAVke veľmi nevyšiel a po včerajšom výbornom výkone 
to dnes asi bolo "iné mužstvo"... Podstatné je, že titul SAV Lamač obhájila a to je to 
najdôležitejšie...veď viete, história sa nepýta, história si pamätá iba víťazov. Aký to paradox - 
Lamačania o titule rozhodli v zápase, ktorý im nie najlepšie vyšiel. Aj taký býva niekedy šport 
- aj to sa však občas stáva - a hoci AHKáči dnes robili čo sa dalo, SAVkári to proste doslova a 
do písmena vydreli. O to viac bude tento titul, navyše v roku kedy oslavujeme 30.výročie 
založenia klubu, chutiť! Paráda, vážení...!   

 Po koľkí už raz SAVkári tento zápas dlho nezvládali vo svojich hlavách! Je to priam 
neuveriteľné ako dokážeme obrovskú výhodu (psychickú určite) takmer trestuhodne 
premrhať... Vzhľadom k tomu, že domáci AHKáči z Dúbravky proste museli, nastúpili na 
zápas uvoľnenejší ako Lamačania. Počasie, o niečo lepšie ako včera, prilákalo na druhý 
finálový zápas aj lepšiu divácku kulisu. Aktéri finále sa im postarali o dokonalý zmyslový 
zážitok...najmä v prvej tretine. Ten, kto videl aj včerajší zápas, si musel od úvodu neveriacky 
pretierať oči... To, čo sa odohrávalo od úvodného buly prekonalo všetky najodvážnejšie 



 

 

predstavy a očakávania, tak oboch tímov ako aj prítomných zainteresovaných či 
nezainteresovaných fanúšikov. V prvej tretine totiž, nadnesene povedané, skončilo v 
bránkach všetko, čo na ne smerovalo...dnes to veru nebol zápas brankárov. Prvá tretina bola 
riadnou "divočinou" a pamätníkom sa ihneď vybavil minuloročný prvý finálový duel... Skóre 
sa prelievalo na jednu či druhú stranu rýchlejšie ako piesok v presýpacích hodinách - 0:1, 
2:1, 2:2, 3:2, 3:4, 4:4, 4:5. Byť trénerom, asi ma porazí...aj keď verím, že diváci sa zabávali. 
Gól, ktorý naklonil misky váh na stranu SAVky dnes padol 1sekundu (!) pred koncom prvej 
tretiny! V konečnom dôsledku bol veľmi dôležitým faktorom na miske váh tohto zápasu... 
Stav po úvodnej tretine je výsledkom najmä neuveriteľného množstva chýb na oboch 
stranách. Herný prejav súpera nech riešia iní, no ten SAVkársky bol priam nepochopiteľný. 
Súper sa nie raz dostával do prečíslení 2na1, 3na2 a dával góly, ktoré boli - ako to len 
mierne nazvať - trošku nepochopiteľné. Pridala sa k tomu navyše ťažko uveriteľná 
nedisciplinovanosť a často si tak mohli diváci z blízka na trestnej lavici obzrieť viacerých 
Lamačanov a spraviť si s nimi povestné "selfičko"... Náš výkon bol o to zarážajúcejší, že nás 
bolo ešte o dvoch viac ako včera a hoci aj AHKáči "privítali" ďalších hráčov, stále sme boli v 
presile. Práve tá početnosť nám však asi nepomohla, viacerí hráči sa totiž nemohli akosi 
dostať do tempa! Trápenie pokračovalo aj v druhej tretine - proste to nebolo ono a nešlo to 
podľa našich predstáv...teda našťastie iba herne, pretože výsledkovo sme mali stále navrch. 
Len čo sme dokázali vymyslieť a zrealizovať peknú akciu, súper vzápätí po našich chybách 
kontroval. No proste "na palicu"... Po dvoch tretinách to bolo 5:6 a všetci si uvedomovali, že 
to bude jednoducho obrovský boj...boj o každý centimeter ihriska, boj so sebou samým, 
proste boj o titul. Napokon až záverečná tretina znesie z nášho pohľadu trochu prísnejšie 
kritérium. Napriek tomu, že to herne nebolo ono, aspoň sme sa "zaťali" a išli sme za 
víťazstvom bojovnejšie ako už aj na pohľad unavení AHKáči. Tým postupne dochádzali sily a 
keďže v tejto časti hry sme dokázali skórovať už iba my, po záverečnom hvizde rozhodcu 
mohli vypuknúť majstrovské oslavy... 

Prevzali sme si majstrovský pohár, pobrali sme individuálne ocenenia (aj keď tento rok sme 
predsa len súperom niečo nechali...) - Alfi Jr. už takmer "tradične" ceny pre naj strelca, 
nahrávača a "bodovača", Miňo s Peňom cenu pre najbrankárov v základnej časti (najmenej 
inkasovaných gólov.... apropoóó, neviem, či práve túto cenu by si nemali rozdeliť s našimi 
obrancami :o)) a napokon Miňo cenu pre najlepšieho gólmana play-off.  

 Dnešok bol ako rozprávka - napokon všetko dobre dopadlo. Buďme preto pozitívny, ako 
som napísal vyššie, tento titul sme si jednoducho zaslúžili... Myslím, že to museli uznať aj 
naši súperi. Moja poklona však patrí určite aj im - napriek problémom, s ktorými sa potýkali 
už počas základnej časti predviedli v play-off obrat v semifinále a vo finále boli viac ako 
dôstojným súperom. Bola to naozaj dobrá séria. Sláva víťazom, česť porazeným! 
Klišé..."ťažšie je obhájiť ako získať" sa do bodky opäť raz naplnilo... No napriek tomu, je to 
proste PARÁÁÁÁÁDA! Titul, ktorý sme si k SAVkárskym 30.narodeninám priali je doma. 
Napokon, nie je dôležité ako sme sa k nemu prepracovali, dôležité je, že ten posledný štvrtý 
zárez na majstrovskej valaške spravila SAV Lamač! Takže valašku zatnúť do stromu a šup, 
šup...nie preskakovať ohníčky, ale poriadne OSLAVOVAŤ titul...ako na to už všetci dobre 
vieme... :o) Chlapi, vďaka všetkým za celú sezónu...a vlastne za všetko. 

 A čo bude budúci rok? Ako, kde a najmä kto...? Ťažko povedať...no ale o tom vari až 
nabudúce, teraz treba už iba oslavovať...  

 výkony, ktoré stoja za zmienku:   Bizoň, Alföldy J., Juruška 

 (ra) 



 

 

ŽIACI  SAV Lamač 
 

SAV Lamač U8 : HBT Slovan Bratislava U10 
1:9  (0:1, 1:7, 0:1) 

  
Historicky prvý žiacky zápas po takmer štvrťstoročí 

  
 Myšlienka opätovného založenia žiackeho hokejbalového tímu SAV Lamač po takmer 
25.rokoch sa začala napĺňať náborom malých nádejí pred dvoma mesiacmi. Sitom výberu 
napokon prešlo 20 chlapcov vo veku od 6 do 10 rokov, ktorí sa pravidelne dvakrát do týždňa 
stretávali na hokejbalovom ihrisku vo VČA na spoločných tréningoch. V nedeľu 28.6.2015 sa 
chalani konečne dočkali - malí hokejbalisti SAV Lamač v kategórii U8 odohrali svoj prvý 
priateľský zápas. 
  
 Po takmer dvojmesačnej aktívnej príprave pod vedením trénerského dua Juraj a Róbert 
Alföldyovci si chlapci zahrali svoj prvý „veľký“ zápas! A aby sa nepovedalo, súperom im nebol 
nik iný ako silný tím hokejbalistov HBT Slovan Bratislava. Tréneri nominovali na zápas 10 
chlapcov a tí boli odhodlaní uspieť ako najlepšie to pôjde. Hoci boli chalani zo Slovana starší, 
silnejší a najmä takmer všetci „o hlavu vyšší“ ako lamačskí špunti, chlapci zo SAV sa držali 
statočne... Konečný výsledok vyznel jednoznačne v prospech skúsenejšieho súpera 1:9, malí 
SAVkári si však zaslúžia veľkú pochvalu. Jediný a vlastne aj prvý oficiálny gól SAV Lamač 
v tejto vekovej kategórii strelil Adam Alföldy po veľmi peknej kombinácii so spoluhráčmi 
v útoku, svojim bratom Alexom a Maximom Chudým. Chlapci bojovali statočne až do konca 
zápasu a odmenou im bolo aspoň víťazstvo v doplnkových samostatných nájazdoch, kde 
o najtesnejšom víťazstve rozhodol jediný úspešný exekútor Maxim Chudý, no najmä výborný 
výkon SAVkárskeho brankára Michala Hudeca, ktorý nedovolil súperovi skórovať ani raz! 
Myslím si však, že najdôležitejšie aj tak bolo to, že si chlapci mohli na vlastnej koži vyskúšať 
naozajstný "veľký" hokejbal. Aspoň na chvíľku sa cítili ako skutoční hokejbalisti, mohli si 
vystreliť na "skutočného" brankára a presvedčili sa na vlastné oči, že to, o čom im tréneri na 
tréningov hovorili je naozaj pravda. Preto dnes nebol výsledok dôležitý - veď uvážte, že 
mnohí z chlapcov sa vlastne s hokejbalom zoznámili práve iba pred spomínanými dvomi 
mesiacmi. Tréner J. Alföldy im to po zápase aj vysvetlil, bolo predsa potrebné zmierniť veľké 
sklamanie v očiach lamačských špuntov (možno sa sem-tam objavila aj nejaká ta slzička 
zúfalstva) a preto verím, že našich špuntov prvá prehra neodradí v ich nadšení a chuti 
naďalej trénovať a postupne sa zlepšovať! No a aby som nezabudol, táto historická chvíľa 
pre SAVkársky žiacky hokejbal si zaslúži, aby sme napísali aj to, v akej zostave SAV Lamač 
nastúpila...takže nech sa páči: 
  

SAV Lamač U8 
Michal Hudec -  Adam Alföldy, Boris Mahrla, Alex Alföldy, Maxim Chudý - Martin Andris, 

Jakub Gerbery, Matej Slušný, Ondrej Zika, Šimon Oláh 
  



 

 

 
žiaci-hokejbalisti SAV Lamač so svojimi trénermi po exhibičnom zápase proti rodičom... 

 

  
 Aktuálnu hokejbalovú sezónu potom zakončili najmenší hokejbalisti v pondelok 29.6.2015 
exhibičným zápasom Rodičia - Deti, v ktorom sa postavili proti svojim ocinom (hoci mohli 
nastúpiť aj maminy, žiadna túto lukratívnu možnosť nevyužila :o) ...). Všetci, ktorí prišli si na 
záver sezóny schuti zahrali a aj zastrieľali. Tentokrát malí šarvanci uspeli a odmenou im bolo 
víťazstvo 10:9 a hoci v doplnkových samostatných nájazdoch vyhrali potom tatinovia 2:1, 
chlapci si za celú sezónu vyslúžili od svojich trénerov veľkú pochvalu za snahu a napokon aj 
sladkú odmenu. No a keďže aj tatinovia predviedli „heroické“ výkony, odmena vo forme 
plechovky „chladeného“ (samozrejme nealko, veď sme športovci :-) ) moku neminula ani 
ich... Po letnom oddychu a prázdninových radovánkach bude projekt žiackeho hokejbalu SAV 
Lamač pokračovať tréningami na novú sezónu opäť v septembri. Už teraz sa tréneri na 
všetkých chlapcov tešia!  
  

(ra) 

LETNÁ TURNAJOVÁ EPIZÓDA 

HANCOP CUP 2015 

 Kvalitne obsadený turnaj ako spomienka na kamaráta 

 Ako už býva nepísaným pravidlom, v hokejbale je letná sezóna vyhradená rôznym turnajom. 
Organizátori z domáceho Hancopu pod vedením Jožka Gálika zorganizovali 2.ročník letného 
Hancop cupu, ktorý bol pod názvom Memoriál Kaca Lomjanského venovaný pamiatke ich 
kamaráta, ktorý žiaľ už nie je medzi nami. Myslím si, že všetci prítomní, či už organizátori 
alebo hráči, si svojimi kvalitnými výkonmi uctili pamiatku a vzdali Kacovi hold tým 
najsprávnejším spôsobom. Zápolenia medzi piatimi zúčastnenými celkami - domáci borci 
Hancop, bývalý hancopáci v tíme Zlatý Hancop a tri pozvané tímy Profis "32", LA Sweepers a 
SAV Lamač - začali o 9.00 ráno a vyvrcholili záverečnými duelmi o bronz a zlato v neskoré 
popoludnie. Po športovej stránke to bol určite zaujímavý turnaj, ktorý sa napokon po 
upršanom finálovom zápase skončil víťazstvom hostí zo SAV Lamač.    



 

 

 Po prvom ročníku turnaja, ktorý sa konal v roku 2012 (SAV Lamač vtedy skončila na druhom 
mieste) prijali SAVkári pozvanie organizátorov veľmi radi.  Veď sme tak mali možnosť 
stretnúť sa po čase s kamarátmi, s ktorými sa väčšinou počas sezóny nestretávame, keďže 
každý tím hrá v iných súťažiach. Nastúpili sme v zostave: Minárik - Šurlan, Bičkay - Alföldy J., 
Alföldy R., Bošňák, Bizoň, Mancál . Hoci to v prvých zápasoch na celkové prvenstvo 
Lamačanov vôbec nevyzeralo, opak sa stal pravdou. Trvalo nám totiž takmer celé tri zápasy, 
kým sme našli potrebný "pokoj v duši" a rozvahu pri riešení herných situácií... Asi sme si 
potrebovali opäť zvyknúť na systém 3+1 - stále nám akosi na pľaci chýbal ten štvrtý, na 
ktorého sme sa spoliehali  :o). Po prvých troch dueloch, v ktorých SAVka prehrala so Zlatým 
Hancopom 0:3 a remizovala s Hancopom 3:3 a Profisom"32" 2:2 bolo aj vzhľadom na 
výsledky ostatných zápasov jasné, že jedine víťazstvo (a pokiaľ možno čo najvyššie) nad LA 
Sweepers nás udrží v hre o finále. Našťastie, hoci sme vedeli, že to nebudeme mať vo 
vlastných rukách. Svoju úlohu sme splnili, vyhrali sme vysoko 7:1 a konečne sa na to už dalo 
aj pozerať. Schuti si zastrieľali naozaj takmer všetci a gól strelila opäť po dlhom-dlhom čase 
aj naša pomaly už tradičná letnoturnajová posila, bývalý hráč SAVky Martin Bičkay (alias 
Bičko). A veru, že to bol dôležitý gól, veď ak by nepadol, ako sa neskôr ukázalo, finále by 
nebolo... Rozohrali sme sa v pravý čas - pred záverečnými akokeby play-off zápasmi. Tento 
výsledok rozhodol, že nás teda bude čakať ešte jeden zápas o konečné umiestnenie. 
Posledný zápas základnej časti mal rozhodnúť, či to bude finále alebo súboj o bronz. 
Nerozhodný výsledok 3:3 medzi oboma Hancopmi nás napokon o jeden jediný gólik posunul 
do boja o zlato. V ňom bol našim súperom dovtedy suverénny Zlatý Hancop, ktorý v 
základnej časti stratil iba jeden bod. Finále bolo však za stáleho dažďa už naše a súperovi 
sme po našom najlepšom výkone na celom turnaji do bodky vrátili prvú dnešnú prehru zo 
základnej časti - rezultát 3:0 znamenal, že pohár za prvenstvo si odnesieme do Lamača. 
Sorry páni, "formu" sme však kdesi našli v pravý čas! Tak nám to Hancopáci prepáčte.... :-) 

 Myslím si, že dnes bolo aj tak najdôležitejšie to, že sme sa mohli znovu stretnúť, vidieť, 
zaspomínať... Ďakujeme chalanom z Dolných Honov za pozvanie a skladáme poklonu nad 
výbornou organizáciou celého turnaja...bolo o nás skvele postarané. A ak niekedy zase 
dostaneme pozvanie, určite radi prídeme!   

 (ra) 

  Výsledky:                                                                                

Hancop – Profis „32“ 1:2 

Profis „32“ – LA Sweepers 1:2 

Zlatý Hancop – LA Sweepers 3:0 

Hancop – LA Sweepers 5:2 

Zlatý Hancop – Profis „32“ 2:1 

Hancop – Zlatý Hancop 3:3 

Tabuľka základná časť: 

por. team z v r p skóre body 

1. Zlatý Hancop 4 3 1 0 11:4 7 

2. SAV Lamač 4 1 2 1 12:9 4 

3. Hancop 4 1 2 1 12:10 4 

4. Profis „32“ 4 1 1 2 6:7 3 

5. LA Sweepers 4 1 0 3 5:16 2 

...o poradí na 2.a 3.mieste rozhodlo skóre 



 

 

 o 3.miesto: 
  Hancop – Profis „32“    0:1 sn  (0:0, 0:0) 

  
finále: 
  Zlatý Hancop – SAV Lamač    0:3  (0:1, 0:2) 
     Alföldy J.   1+0 

     Bizoň        1+1 

     Alföldy R.  1+2 
  

  
Výsledky SAV Lamač: 

Zlatý Hancop – SAV     3:0  (1:0, 2:0)        Profis“32“ - SAV    2:2  (1:0, 1:2) 
SAV - Hancop              3:3  (2:0, 1:3)              Alföldy J.   2+0       Alföldy R.   0+1 
   Alföldy J.   3+0       Alföldy R.   0+1                         Bošňák     0+1 

   Mancál      0+1       Bošňák      0+1                                     
                                                                     LA Sweepers – SAV    1:7  (1:3, 0:4) 

                                                                      Alföldy J.   1+2     Alföldy R.    0+1 
                                                                      Mancál     0+3      Bošňák       3+0 

                                                                      Šurlan      1+0      Bizoň       1+1 

                                                                      Bičkay      1+0            
                          

  
        Konečné poradie turnaja 

         1.    SAV Lamač 

           2.    Zlatý Hancop 
        3.     Profis „32“  

  4.     Hancop 
          5.     LA Sweepers 

  
  

  

  
  

  

 

 

 

 

 

INDIVIDUÁLNE ŠTATISTIKY 

Alföldy J.      9   (7+2)    
Alföldy R.     6   (1+5) 

Bošňák         5   (3+2) 
Bizoň            4   (2+2) 

Mancál         4   (0+4) 

Šurlan          1   (1+0) 
Bičkay          1   (1+0) 

Minárik    5z. / 9 ink.gólov  Ø1.80 
  



 

 

 WINNERS BISON CUP 2015 

Bošany 
 24.-26.7.2015 

 

    
 
 

 
 
 

SAV Lamač napokon na skvelom 3.mieste! 
 

  Po minuloročnej prvej účasti na výborne organizovanom turnaji Winners Bison Cup v Bošanoch sa 
SAV Lamač opäť po roku do Bošian vypravila. Nečudo, veď po prekvapujúcom 6.mieste sa chalanom 
na turnaji zapáčilo a tak sa rozhodli skúsiť šťastie aj teraz. Konkurencia bola tento rok ešte väčšia - v 
Bošanoch sa zišlo totiž až 20 tímov z celého Slovenska... Konečný výsledok však predčil aj tie 
najtajnejšie očakávania - v kútiku duše sme poškuľovali po vylepšení už aj tak dobrého umiestnenia z 
vlaňajška, no že si napokon privezieme domov bronzové medaily....to bol šok - samozrejme v dobrom 
slova zmysle! Treba však dodať, že úplne zaslúžene a nechýbalo veľa a medaila mohla mať aj 
cennejší lesk. V semifinále sme totiž stroskotali na neskoršom víťazovi turnaja Benco Team Topoľčany 
až po samostatných nájazdoch...   
 
  Poskladala sa naozaj veľmi dobrá zostava a najmä partia. Keďže z tradičného kádra sa niekoľko 

hráčov nemohlo na turnaji zúčastniť, hľadali sme posily... Našli sme tri a tie napokon aj ozajstnými 

posilami boli - Jožko Zemeš, Robo Ondrušek, Rono Kochan – všetci aj s extraligovými skúsenosťami 
dokázali, že sú naozaj dobrí hokejbalisti a čo bolo najdôležitejšie, zapadli do našej partie akokeby tam 

patrili odjakživa... Všetko napokon "zaklaplo" do seba ako dobre namazané...ozubené kolieska a 
výsledkom bolo výborné 3.miesto!  

  Ako som napísal vyššie, celkový počet účastníkov turnaja prinútil organizátorov pozmeniť systém 
postupu do záverečných bojov o medaily. Súboje v základných skupinách (ktorých bolo päť) zostali 

síce nezmenené, no postup z nich do ďalšej fázy určovala špeciálna tabuľka 12tich najlepších tímov, z 

ktorej prvé štyri tímy pôjdu priamo do štvrťfinále a zvyšok bude musieť absolvovať osemfinále. To pre 
jednotlivé tímy znamenalo jediné - víťaziť resp. bodovať čo najviac a pokiaľ možno aj najvýraznejšie, 

pretože o lepšej pozícii mohol rozhodovať každý jeden strelený gól. Organizátori zaradili SAV Lamač 
tento rok do základnej skupiny C a súperi rozhodne neboli ľahkí - AC Notors Topoľčany (minulý rok 

skončili iba o jeden gól za nami na celkovo 7.mieste), Draci Pezinok a Medvede Topoľčany. Boje v 

základných skupinách sa naplno rozbehli už v piatok a situácia v tej našej bola zaujímavá už od 
začiatku... To, že našim najvážnejším konkurentom bude AC Notors sme tak trochu tušili, no že hneď 



 

 

na úvod "nasúkajú" Medveďom vo veľkom teple "chladenú" 11-ku...tomu sa vraví hodená rukavica... 

Keďže my sme svoje účinkovanie začínali až v sobotu, mali sme o čom premýšľať! Neskôr 

Topoľčianske Medvede podľahli aj Pezinským Drakom, bolo jasné, že iná možnosť ako naše víťazstvo 
neprichádza do úvahy...no to "muselo" byť čo najvýraznejšie (najlepšie o 11 gólov práve kvôli vyššie 

spomínanému systému)... Je síce pravda, že SAVka má povesť "strelca", no za 2x15min. čistého 
času...uf, náročná úloha! Napriek tomu sme do toho išli a to pomaly už tradične. Medvede, ktoré 

dovtedy nestrelili ani gól sa totiž pomerne rýchlo ujali vedenia! No asi to tak malo byť, v úvode sme sa 

zrejme potrebovali trošku zohrať, ale čas ubiehal veľmi rýchlo a najväčšie strelecké esá (vrátane posíl) 
nie a nie sa trafiť... No čo už, keď sa nepresadila mladosť a dravosť, musela nastúpiť skúsenosť. Alfi 

starší ukážkovo vyhral buly a Miki už vedel, čo s loptičkou - bomba od modrej a konečne góóóól...a 
keďže stará pravda hovorí, že železo sa má kuť za horúca, ihneď po rozohrávke si vymenili loptičku 

Peňo s Alfim st. a druhý menovaný povestnou "švihovkou" prestrelil gólmana 2:1 a dokonalý obrat. 
Definitívne sme sa upokojili, do polčasu sme síce stihli dať už iba ďalšie dva góly (Tomi a Alfi ml.), no 

bol to dobrý základ do druhého dejstva. Potrebovali sme ďalšie góly a tie prichádzali - už to bola stará 

dobrá SAVka, krásne kombinácie všetkých troch útokov viedli ku ešte krajším zakončeniam a postupne 
sa presadili Pali, Jurko, všetky tri posily Joži, Rono, Robi, opäť Tomi a 2x Alfi ml. a dielo bolo 

dokonané 12:1! Za najlepšieho hráča nášho tímu vyhlásili kapitána Alfiho ml. Prvý zápas na turnaji, 
ktorý je veľmi dôležitý kvôli psychike sme zvládli a bolo jasné, že už ten druhý pravdepodobne 

rozhodne o víťazovi skupiny... Čakal nás totiž AC Notors, ktorý už mal dve výhry a to znamenalo, že 

musíme vyhrať. To bola už "iná káva" - od začiatku sa prítomní diváci mohli naozaj baviť výborným 
hokejbalom, bojovali sme...a to doslova (Ceco sa hádzal do striel ako za mlada), nikto nešetril krokom 

aby pomohol spoluhráčom. Naše elitné formácie si vypracovali dostatok šancí, no gól nie a nie padnúť. 
"Zodpovednosť" na svoje plecia tak opäť museli zobrať "rýchlosť a skúsenosť" - Peňo zabojoval v 

rohu pri mantineli, cítil pred bránkou Alfiho st., hodil to tam a "klubový inventár" už vedel čo s tým - 
švih nad lapačku a dôležitý prvý gól dala SAVka...1:0. Súper bol na chvíľku zaskočený, pretože určite 

nebol dovtedy slabší, no svoje šance vďaka výborne chytajúcemu Miňovi nepremenil, a to onedlho 

využil druhý Alfi, po samostatnom prieniku vsietil a v polčase bolo povzbudivých 2:0. Súper to však 
rozhodne nezabalil, hral sa naozaj výborný zápas a skraja druhej polovice dokázal predsa len znížiť. 

Tlak súpera bol miestami drvivý, no my sme to zvládali veľkou bojovnosťou...a udreli sme z 
protiútoku-Jožko si vymenil loptičku s Alfim ml. a tretí gól bol na svete. A keďže začalo celkom slušne 

pršať, Topoľčanci boli akokeby zaskočení a nedokázali sa viac zmobilizovať. Tak sme im na záver ich 

bojov v skupine "pribalili" ešte jeden kúsok (Alfi ml.) a záverečné skóre 4:1 znamenalo, že sme ďalej 
mohli pomýšľať na prvenstvo v skupine. Najlepším hráčom bol vyhlásený Miňo a celkom zaslúžene. 

Bola radosť pozerať sa na našu hru, dávali sme do toho všetko a hoci nie všetko vždy vyšlo, bolo cítiť, 
že chceme naozaj vylepšiť naše minuloročné umiestnenie. Posledný zápas v skupine bol na programe 

v nedeľu a čakali nás Draci z Pezinka. Po minuloročnej skúsenosti sme vedeli, že zápasy na druhý deň 

bývajú "zradné", no aj "tradičné sprievodné" akcie predsa k takýmto turnajom patria....na rozdiel od 
minulého roka sa však všetko udialo v medziach normy a aj to nasvedčovalo tomu, že nám naozaj 

všetkým ide o to, aby sme niečo "uhrali"! Večer sme posedeli, niečo zjedli a popili, podebatovali, 
zašpásovali a zasmiali sa, no najmä utužili kolektív a to sa v konečnom dôsledku v ďalších zápasoch 

jasne potvrdilo. Bola tu teda nedeľa a nabrúsený niekoľkohlavý Drak. Tohto súpera sme minulý rok 
porazili v osemfinále jednoznačne 3:0 a tak nám mal čo vracať. Nám však systém turnaja jednoznačne 

velil vyhrať. Po doterajšom priebehu turnaja bolo už jasné, že ak sa nám podarí zvíťaziť aspoň o 

„štyri“, budeme po základnej časti najúspešnejším tímom celkovo. Naopak, náš súper potreboval body 
ako soľ...na postup. Ľahko sa to síce povie, no realizácia nemusí byť jednoduchá. Zápas, ktorého 

ozdobou boli výkony oboch gólmanov bol absolútne vyrovnaný a iba to potvrdil. Vyhrať sme proste 
museli a aj chceli, a ani na chvíľku sme si nepripustili, že by to mohlo byť inak. S pribúdajúcim časom 

bolo jasné, že rozhodne jeden gól. A ten napokon padol do tej správnej bránky - Joži "nabil" Jurkovi a 

víťazstvo bolo naše... Za najlepších hráčov zápasu boli vyhlásení obaja gólmani, zaslúžene...Miňo nás 
opäť podržal. Víťazstvo 1:0 znamenalo, že SAVka skončila v "postupovej" tabuľke napokon na 

2.mieste a do ďalších bojov "ušetrila" jeden zápas. Mohli sme si tak vo víkendovej horúčave trošku 
odfúknuť a zregenerovať. 

  
 Potom už však začalo ísť do tuhého - našim štvrťfinálovým súperom sa stali chalani z Demons 

Bratislava. V pavúku turnaja sme ostali z hlavného mesta spolu s našim súperom jediný a tak bolo 

jasné, že česť Bratislavy môže ďalej hájiť iba jeden z nás. Zápas sa začal zostra a vo svižnom tempe a 
veru bola to riadna zaberačka... Darmo, išlo predsa o postup do semifinále. Súper bol naozaj dobrý a 

my sme sa miestami nestačili čudovať. Hoci sme bojovali a snažili sa o našu kombinačnú hru, 



 

 

nevychádzalo to - Démoni nás totiž asi "uriekli" a v polke prvého dejstva viedli 2:0! To už bolo vážne, 

bolo treba čosi vymyslieť. Keď sa už zdalo, že to bude ťažké, súper nám pomohol svojou 

nedisciplinovanosťou a fauly, ktoré sme si našou aktivitou vynútili nás posielali do presiloviek, ktoré 
nás postavili na nohy a súperovi naopak uberali už aj tak ubúdajúce sily... Dve možnosti sme aj využili 

a najskôr Robi znížil na 1:2 a do polčasu stihol vyrovnať na 2:2 Alfi ml. Druhý polčas prinášal veľké 
šance na oboch stranách, no opäť rozhodla naša využitá presilovka a Rono doslova dotlačil loptičku do 

súperovej brány... dokonalý obrat na 3:2. Démoni už nestihli odpovedať a tak sme postúpili do 

semifinále my! Za hráča zápasu v našom tíme vybrali Robiho. Semifinálový súper Benco tím Topoľčany 
prechádzal turnajom ako nôž maslom a keďže mal vo svojom strede aj niekoľko hokejových 

pomocníkov, mali sme sa na čo tešiť. Zápas to bol ako na hojdačke - prehrávali sme 0:1, do konca 
polčasu sme však otočili na 2:1, keď naše góly dali Peňo a Robi. Náš súper však veľmi rýchlo vyrovnal 

na 2:2 a začala sa "šachová" partia plná osobných súbojov, nepremenených šancí a najmä množstva 
vylúčených. V jednej presilovke sa dokázal presadiť Jurko a opäť sme viedli 3:2, neudržali sme to však 

- súper tiež využil početnú výhodu a vyrovnal na 3:3. V nervóznom závere sa už ani jednému tímu 

nepodarilo strhnúť víťazstvo na svoju stranu a tak museli o postupe do finále rozhodnúť samostatné 
nájazdy! Dráma ako sa patrí, žiaľ s neúspešným koncom pre nás...po prvej sérii bolo nerozhodne 1:1, 

keď z nás dokázal premeniť iba Robi, no neskôr už nebol úspešný nik a tak do finále prekĺzli naši 
súperi. Honor hviezdy zápasu si vyslúžil Jožko, no iste by ho vymenil za postup do finále. Škoda, boli 

sme tak iba kúsoček od dokonalej senzácie... Boli sme síce sklamaní, no iba na chvíľku...vedeli sme, 

že iba prvé tri tímy dostanú k poháru aj medaily a keďže náš Zajko zahlásil, že sa mu veľmi páčia, 
museli sme o ne zabojovať! V zápase o bronz nás však čakal ďalší ťažký súper - starí-známi Kladivári 

Partizánske...minulý rok sme totiž mali ešte v živej pamäti a prehra 1:5, keď si doslova s nami robili, 
čo chceli, rozhodne príjemné spomienky nevzbudzovala. No ale čo už, tu si už "ľahkého" súpera 

nevyberiete! Našou výhodou, aj keď veľmi malou, mohla byť súperova únava...aj my sme síce už 
"mleli z posledného" -doráňaní, ubolení avšak odhodlaní splniť Zajkov jasný príkaz - MEDAILU...je 

predsa ďaleko lepšie dostať "po hlave" unaveným kladivom ako poriadnu šupu... :-) Veľmi sa to 

podobalo na štvrťfinále - v prvom polčase totiž súper, hoci hral až druhé semifinále, pôsobil živším 
dojmom a šupol nám dva banány. Našťastie sme dokázali kontrovať aspoň raz, a pomaly už tradične v 

presilovke, Robi udržal stav na prijateľných a najmä hrateľných 1:2. V druhom dejstve sme však ešte 
"vyhrabali" zvyšky síl a výsledkom bol gól, ktorý dal zase Robi - 2:2. Čas však neúprosne bežal a aj 

súper chcel medailu! Pri jeho dvoch veľkých šanciach sme síce prežili "klinickú smrť", no pred koncom 

sme využili našu na tomto turnaji silnú zbraň - presilovú hru - a Joži strelou z diaľky prestrelil všetko, 
čo mu stálo v ceste...opäť sme to otočili na konečných 3:2 a Zajko sa tak vytúženej medaily dočkal!! 

Kto hráčom zápasu asi ani netreba písať - Robi Ondrušek s dvoma gólmi...a mohli sme začať 
oslavovať...krásny pohár a ešte krajšie medaily vezieme do Lamača!! 

  
  Fúúúúú, to bola jazda! Páni, za mňa úžasný víkend...fantastická hra, nasadenie, obetavosť až "do 
krvi" (že Ceco... :o)), túžba niečo dokázať no najmä skvelý tím a parádna partia... Vďaka patrí aj 

nášmu "nehrajúcemu kapitánovi" a kustódovi v jednej osobe Ďuríčekovi, ktorý neváhal merať cestu s 
nami do Bošian aj keď hrať nemohol a dokonale sa staral o pitný režim a iné potrebné veci aby mohli 

hráči na pľaci odovzdať všetko... často aj to, čo už nevládali... :-) Tak to však má byť, keď ide o 
cenné kovy! Veľký úspech SAV Lamač na tomto výborne zorganizovanom turnaji iba podčiarkla cena 

pre najlepšieho útočníka turnaja, ktorú si domov odváža naša turnajová posila Robi Ondrušek. Ako 

vravím, super víkend... A čo budúci rok? Ozaj, tiež ste si všimli, že naše umiestnenia na turnaji majú 
zaujímavú, stúpajúcu tendenciu - 6., 3., .....to by stálo za pokus, čo vy na to? 

 (ra) 

 
 

 Tabuľka základná skupina C: 
por. team z v r p skóre body 

1. SAV Lamač BA 3 3 0 0 17:2 6 

2. AC Notors „96" TO 3 2 0 1 17:5 4 

3. Draci Pezinok 3 1 0 2     3:6 2 

4. HBK Medvede TO 3 0 0 3 1:25 0 

 
 



 

 

Postupová tabuľka po základnej časti: 
por.              team z v r p   skóre  body 

1. Benco team Topoľčany 3 3 0 0 24:7 6 
2. SAV Lamač Bratislava 3 3 0 0 17:2 6 

3. Kladivári Partizánske 3 3 0 0 15:1 6 

4. EXCEL Topoľčany 3 3 0 0 14:1 6 

5. 3M Modrý Kameň 3 2 1 0 9:3 5 

6. AC Notors Topoľčany 3 2 0 1 17:5 4 

7. Demons Bratislava 3 2 0 1 14:2 4 

8. Čierny Jastraby Zvolen 3 2 0 1 10:6 4 

9. BIG MIX Topoľčany 3 1 2 1 7:4 4 

10. HBC Orli Nitra 3 2 0 1 7:8 4 

11. Savages Petržalka 3 1 1 1 6:7 3 

12. Draci Pezinok 3 1 0 2 3:6 2 

...o poradí na 1.-4.mieste rozhodlo skóre  

...o poradí na 6.a 7.mieste rozhodol vyšší počet strelených gólov 

...o poradí na 8.-10.mieste rozhodlo skóre 

 
Výsledky SAV Lamač: 

o 3.miesto: 

  HBK Kladivári Partizánske – SAV Lamač   2:3 (2:1, 0:2) 
     Ondrušek   2+1      Mikuš   0+1 
     Zemeš       1+0  
     Alföldy J.   0+1 
          

semifinále: 

  Benco team Topoľčany – SAV Lamač   4:3sn  (1:2, 2:1 - 1:0) 
     Juruška     1+0       Pšenko  1+0 
     Ondrušek  1+0       Zemeš   0+2 
     Alföldy R.  0+1       Kochan  0+1 
 

štvrťfinále: 

  SAV Lamač – Demons Bratislava   3:2  (2:2, 1:0) 
     Kochan      1+0         
     Ondrušek   1+1         
     Alföldy J.   1+1      
 

 
základná skupina: 

  HBK Medvede Topoľčany – SAV Lamač  1:12  (1:4, 0:8)  
    Alföldy J.   3+2        Alföldy R.   1+2    
    Thron T.    2+0        Ondrušek   1+3 
     Mancál      0+2       Kochan      1+2                                                     
     Bizoň        1+1       Juruška      1+1 
     Zemeš      1+1        Mikuš        1+0 
     Pšenko     0+1        Šurlan       0+1  

 

  AC Notors Topoľčany – SAV Lamač   1:4  (0:2, 1:2) 
     Alföldy J.   2+1       Alföldy R.   1+0 
     Zemeš      1+1        Pšenko      0+1         

 

  SAV Lamač – Draci Pezinok    1:0  (0:0, 1:0) 
     Juruška    1+0                                                                               
     Zemeš     0+1     
                                                                                             
 



 

 

         Konečné poradie turnaja 

1. Benco team Topoľčany 
2. HG EXCEL Topoľčany  
3. SAV Lamač Bratislava 
4. HBK Kladivári Partizánske  
5. ŠK 3M Modrý Kameň 
6. AC Notors“96“ Topoľčany 
7. Demons Bratislava 
8. BIG MIX Topoľčany 
9. Čierny Jastraby  
10. HBC Orli Nitra 
11. Savages Petržalka 
12. Draci Pezinok 
13. Jokerit Pezinok 
14. EXIT Bánovce n. Bebravou 
15. HBK Bošany 
16. Martin 
17. Ovečkár Záblatie 
18. Golden Topoľčany 
19. HBK Medvede Topoľčany 
20. Divé svine Zvolen 

 

INDIVIDUÁLNE ŠTATISTIKY 

Alföldy J.       10   (6+4)   
Ondrušek R.   10  (5+5) 
Zemeš J.         8   (3+5) 
Alföldy R.        5   (2+3) 
Kochan R.       5   (2+3) 
Juruška J.       4   (3+1) 
Pšenko M.       3  (1+2) 
Thron T.         2   (2+0) 
Bizoň P.          2   (1+1) 
Mikuš T.         2   (1+1) 
Mancál M.       2   (0+2) 

Šurlan M.        1   (0+1) 
  
Minárik R.   6z. /9 ink. gólov    Ø1.50 

 


