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Zigo ako môj tréner? 
Neexistuje...

ČÍSLO 06

Rozhovor s Tomášom Matouškom

Rozhovor s americkým brankárom 
Tylerom Parksom

Zvyknutý 
na život v kufri

Keď kraľovali Cíger, 
Šatan, Kapuš, či Uram
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HOKEJOVÝ ZÁZRAK
Hokejové kluby na Slovensku sú tesne pred vyvrcholením najzvláštnejšej sezóny v novodobej histórii. Popravde, je tak trochu zázrak, že všetkých dvanásť klubov a s 
nimi celá extraliga sa po odohratí plnej porcie z plánovaných zápasov dokázala dostať až sem, pred brány finále. 

Keď sa pozrieme do iných európskych krajín, nie je to vôbec samozrejmosť. V elitnej fínskej Liige je rozdiel v počte odohraných zápasov medzi jednotlivými mužstvami 
až desať a konečná tabuľka po základnej časti je výsledkom koeficientov a priemerného počtu bodov. Renomovaná nemecká DEL-ka začala až tesne pred Vianocami, aj 
to iba v dvoch regionálnych skupinách po sedem tímov. No a z britskej EIHL zostalo len torzo štyroch klubov, ktoré si to na jar rozdajú medzi sebou. Viacmenej najmä 
preto, aby reprezentácia Spojeného kráľovstva neutrpela na májovom svetovom šampionáte fiasko.

Vo všetkých európskych súťažiach napokon celá sezóna prebehla bez divákov v hľadiskách arén. Pripomína to akési hokejové perpetuum mobile, ak si uvedomíme, že 
najmä v Európe je príjem zo vstupného kľúčovým, ak nie rozhodujúcim zdrojom financovania hokejových klubov. Aj u nás krátko po štarte súťaže zaznievali presvedčivé 
hlasy, že ak zodpovedné orgány nepustia fanúšikov na tribúny, extraliga sa nedožije vianočných sviatkov. Napokon museli všetci zaťať zuby, a pri pohľade na alarmujúce 
čísla pozitívnych COVID-19 testov a zaplnené lôžka nemocníc v prvých mesiacoch kalendárneho roka uznať, že otázka návratu divákov na štadióny ustúpila vážnejším 
témam.

V kontexte tejto hrôzostrašnej pandemickej situácie sa Slovanu vodí nad očakávanie dobre. Vlani začiatkom leta zostal nesmierne zraniteľný. Zatiaľ čo na východe 
republiky ako keby narazili na nové ložiská ropy a nakupovali rozdielových extraligových hráčov, Slovan ešte začiatkom júla nemohol svojim verným fanúšikom zaručiť, či 
vôbec do novej sezóny nastúpi alebo si bude môcť dovoliť hrať vo svojom tradičnom chráme na Tehelnom poli. Nakoniec všetko dobre dopadlo, klub v polovici augusta 
kultivovaným spôsobom zmenil vlastnícku štruktúru a nový manažment paralelne s tým zložil konkurencieschopné mužstvo, ktoré sa zaradilo medzi štvorčlennú užšiu 
špičku súťaže. Postup do finále alebo prípadný titul by bol tou povestnou čerešničkou na torte. Podstatne dôležitejšie je, že Slovan do svojej storočnicovej sezóny pôjde 
konsolidovaný, finančne a ľudsky stabilizovaný, a športovo silný.

Žiaľ, ozajstnými obeťami prebiehajúcej celosvetovej zdravotnej krízy sú deti. Aj tie slovanistické. Od polovice októbra nevideli ľad, nezahrali si skutočný hokej. Akokoľvek 
progresívne a obetavo pripravované online tréningy tento výpadok nemohli nahradiť. Dôsledky môžu byť dramatické, a nielen pre budúcnosť slovenského hokeja. Pritom 
podľa nedávneho výskumu Sheffield Hallam University jedna libra investovaná do rekreačného a výkonnostného športu dokáže generovať až štvornásobnú návratnosť 
investícií, nehovoriac o prínose pre zdravie a duševnú pohodu ľudí. Zostáva veriť, že deti Slovana, ale aj ostatných klubov, sa už o pár mesiacov konečne dostanú na ľad 
a zúročia prípravu a novo nastavené procesy a metodiky, ktorým sa športoví manažéri mládeže v Slovane počas krízy venovali.

HC SLOVAN Bratislava
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Ú V O D N É  S L O V O



ALIŠAUSKAS 
NERIJUS

SERSEN 
MICHAL

BEKE 
ÁDAM

BAČÍK 
PATRIK

MAIER 
PATRIK

ŠTAJNOCH 
MARTIN

BEŇO 
MICHAL

MESZÁROŠ 
ANDREJ

NARODENÝ 
06. 06. 1991

ELEKTRENAI, LTU
VÝŠKA: 184 CM

VÁHA.: 84 KG

NARODENÝ 
28. 12. 1985

GELNICA
VÝŠKA: 186 CM

HMOT.: 101 KG

NARODENÝ: 
07. 09. 2002

BRATISLAVA
VÝŠKA: 185 CM

HMOT.: 83 KG

NARODENÝ 
07. 02. 1995
BRATISLAVA

VÝŠKA: 185 CM
HMOT.: 85 KG

NARODENÝ 
06. 11. 1996
BRATISLAVA

VÝŠKA: 182 CM
HMOT.: 87 KG

NARODENÝ 
15. 09. 1990

BOJNICE
VÝŠKA: 180 CM

HMOT.: 90 KG

NARODENÝ 
15. 11. 2001
BRATISLAVA

VÝŠKA: 188 CM
HMOT.: 75 KG

NARODENÝ 
23. 10. 1985

POVAZ. BYSTRICA
VÝŠKA: 188 CM

HMOT.: 98 KG

O B R A N C A

O B R A N C A

B R A N K Á R

O B R A N C A

O B R A N C A

O B R A N C A

O B R A N C A

O B R A N C A

#4

#8

#32

GUDLEVSKIS 
KRISTERS

NARODENÝ 
20. 04. 1993

AIZKRAUKLE, LAT 
VÝŠKA: 188 CM

HMOT.: 88 KG

B R A N K Á R

#37

#5

#43

#3

 TYLER 
PARKS

NARODENÝ: 
09.05.1992

IMPERIAL, MO, USA
VÝŠKA: 198 CM

HMOT.: 98 KG

B R A N K Á R

#41

NOSKOVIČ 
RICHARD

NARODENÝ 
25. 11. 2002
BRATISLAVA

VÝŠKA: 182 CM
HMOT.: 73 KG

B R A N K Á R

#31

#73

#16

BRODZINSKI 
MICHAEL

NARODENÝ 
28. 05. 1995 

HAM LAKE, MN, USA
VÝŠKA: 180 CM

HMOT.: 88 KG

O B R A N C A

#29

VALACH 
JURAJ

NARODENÝ 
01. 02. 1989

TOPOLCANY
VÝŠKA: 202 CM

HMOT.: 103 KG

O B R A N C A

#44

T I P O S  E X T R A L I G A 
2 0 2 0 / 2 1
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BORTŇÁK
DALIBOR

HARRIS 
BRANT

KYTNÁR
MILAN

RANFORD
BRENDAN

ŠIŠOVSKÝ
PETER

BUČEK
SAMUEL

JENDEK
DOMINIK

O’DONNELL
BRENDAN

RAPÁČ
BRANISLAV

URBÁNEK
JAKUB

GAŠPAR
RASTISLAV

KUNDRÍK
PETER

ZIGO
TOMÁŠ

NARODENÝ 
17. 02. 1991

PREŠOV
VÝŠKA: 194 CM

HMOT.: 92 KG

NARODENÝ 
08. 10. 1989

ESTEVAN, SK, CAN
VÝŠKA: 185 CM

HMOT.: 93 KG

NARODENÝ 
19. 05. 1989

TOPOLČANY
VÝŠKA: 187 CM

HMOT.: 86 KG

NARODENÝ 
03. 05. 1992

EDMONTON, AB, CAN
VÝŠKA: 178 CM

HMOT.: 93 KG

NARODENÝ 
15. 08. 1991

DUBNICA/VÁHOM
VÝŠKA: 185 CM

HMOT.: 83 KG

NARODENÝ 
19. 12. 1998

NITRA
VÝŠKA: 190 CM

HMOT.: 87 KG

NARODENÝ 
25. 04. 2001

BRATISLAVA
VÝŠKA: 182 CM

HMOT.: 82 KG

NARODENÝ 
25. 06. 1992

WINNIPEG, MB, CAN
VÝŠKA: 183 CM

HMOT.: 84 KG

NARODENÝ 
 04. 06. 1993

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
VÝŠKA: 189 CM

HMOT.: 84 KG

NARODENÝ 
22. 06. 1999

MARTIN
VÝŠKA: 193 CM

HMOT.: 91 KG

NARODENÝ 
13. 10. 1994

BAN. BYSTRICA
VÝŠKA: 190 CM

HMOT.: 89 KG

NARODENÝ 
03. 12. 1998

POPRAD
VÝŠKA: 184 CM

HMOT.: 81 KG

NARODENÝ 
14. 03. 1992

BAN. BYSTRICA
VÝŠKA: 186 CM

HMOT.: 85 KG

Ú T O Č N Í K

Ú T O Č N Í K

Ú T O Č N Í K

Ú T O Č N Í K

Ú T O Č N Í K

Ú T O Č N Í K

Ú T O Č N Í K

Ú T O Č N Í K

Ú T O Č N Í K

Ú T O Č N Í K

Ú T O Č N Í K

Ú T O Č N Í K

Ú T O Č N Í K

#88

#23

#19

#39

#89

#25

#47

#27

#91

#12

#40

#20

PETRÁŠ
SAMUEL

NARODENÝ 
11. 05. 1995
BRATISLAVA

VÝŠKA: 187 CM
HMOT.: 83 KG

Ú T O Č N Í K

#28

MATOUŠEK 
TOMÁŠ

NARODENÝ 
15. 06. 1992

BANSKÁ BYSTRICA
VÝŠKA: 190 CM

HMOT.: 87 KG

Ú T O Č N Í K

#27

#24



MICHAL 
JASENEC

MIKHAIL 
LEPSKIY

ADAM 
ONDRIŠ

JAKUB 
URAM

ADAM 
LUKOŠÍK

NARODENÝ 
8.3. 2002

BRATISLAVA
VÝŠKA: 191 CM

HMOT.: 85 KG

NARODENÝ 
30.11. 2000

KALININGRAD, RUS
VÝŠKA: 193 CM

HMOT.: 93 KG

NARODENÝ 
7.7. 2004

BRATISLAVA
VÝŠKA: 173 CM

HMOT.: 66 KG

NARODENÝ 
2.7. 2000

NITRA
VÝŠKA: 188 CM

HMOT.: 85 KG

NARODENÝ 
6.2. 2002

PREŠOV
VÝŠKA: 183 CM

HMOT.: 78 KG

Ú T O Č N Í K Ú T O Č N Í K Ú T O Č N Í K

Ú T O Č N Í K Ú T O Č N Í K

#97 #96

ANTONIO
OŽVALD

NARODENÝ 
2.6. 2003

BRATISLAVA
VÝŠKA: 175 CM

HMOT.: 75 KG

Ú T O Č N Í K

#13

#59

#61 #70
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Nie je žiadne prekvapenie, že Tomáš Matoušek to parťákovi v nasledujúcich riadkoch 
viackrát poriadne vytmavil. Ešte pred prepnutím do žoviálneho módu v rozprávaní 
však podotkol: „Poznáme sa veru už dvadsať rokov. Keď raz s niekým začnete 
hrávať spolu v prípravke, je pekné, ak sa s ním stretávate v jednom tíme aj na 
najvyššej úrovni medzi profesionálmi,“ hovorí s radosťou v hlase 28-ročný útočník. 
Sezónu 2020/21 otvoril v drese michalovskej Dukly, no začiatkom januára sa vrátil 
do Slovana, v ktorého drese odohral aj 48 duelov minulého ročníka 2019/20 so 
ziskom 17 bodov za osem gólov a deväť asistencií. 
S menovcom a banskobystrickým parťákom Tomášom Zigom má – ako sme už 
avizovali –  silný  kamarátsky vzťah. A občas aj poriadne divoký. „Je plný hádok a 
štandardných vecí. Ako to medzi dvoma ženami býva. Nadávame si pravidelne, ale 
prudko rozhádaní sme neboli nikdy,“ udržiava Matoušek položartovný tón.  
V minulom vydaní nášho magazínu sa práve Tomáš Zigo vyjadril, že ak by raz bol 
tréner, v mužstve by dozaista chcel mať Tomáša Matoušeka. Je vraj srdciar ako 
víno. Nedalo nám preto nepoložiť „Matesovi“ otázku, či by si takú situáciu dokázal 
predstaviť. Od Ziga je mladší iba o 65 dní, čo príliš nenahráva potrebe prirodzeného 
rešpektu vo vzťahu medzi trénerom a hráčom: „Pod Zigom ako trénerom by som 
nikdy nehral. Prečo by mi mal rozkazovať práve on? To by vyzeralo. Neexistuje, čau 
párky. Takto by to nefungovalo. Chcem byť na tom istom leveli.“
Tomáš Zigo rád trávi voľný čas vysedávaním pri rybníkoch. Regeneruje, snaží sa 
loviť rybacie pochúťky. Podľa Tomáša Matouška len márni čas. „Na ryby chodí 
najčastejšie máčať háčik do vody. A ľuďom naokolo rozpráva, že chytá ryby. Ja 
ryby nenávidím, sedenie pri ich chytaní ešte viac. Je to nuda. Napriek tomu sa 
musím priznať, že párkrát som sa s ním vystrojil. A bohužiaľ, musím povedať aj 
to, že som ho videl rybu i chytiť. Ale skutočne iba raz,“ pokračuje žoviálne Tomáš 
Matoušek. Lenže jeho menovec s 24-tkou na belasom drese sa nám pochválil 

viacerými úlovkami. Od kaprov cez zubáča až po hlavátku, vzácnu a chránenú 
žiabrovitú plavkyňu. „Pevne verím, že ste to nebrali vážne. Každý rybár sa predsa 
rád chváli, že sa mu darí, ale u Zigyho to je výmysel,“ presviedča veselo naladený 
útočník.
Tomáš Matoušek by v súčasnosti čas na ryby nemal ani keby ho bavili. Najcennejší 
úlovok už doma má. Je ním štvormesačný synček, ktorému venuje všetku voľnú 
energiu. Napríklad pravidelnými rodinnými prechádzkami v parku. „Byť otec je 
skvelý pocit. Na rodičovstvo sme sa tešili. Ja o to viac, že máme doma parádneho 
chlapčiska. Keď nekričí, je to fajn. No keď sa nahnevá, je ako tata. Potvrdzuje, že je 
to môj syn,“ hovorí vždy dobre naladený 
Tomáš Matoušek. Keďže malý „Mates“ 
bude vyrastať popri otcovi-hokejistovi, 
nie je vylúčené, že v budúcnosti sa 
ním aj stane. Zatiaľ je však priskoro 
o tom čo i len uvažovať. 
Matouškovcov bude onedlho čakať 
krst prvého potomka. A zrejme 
tušíte, kto bude mať česť stať sa 
jeho krstným tatom. „Chceme 
mať dvoch krstných otcov, čo 
je trošku komplikovanejšie, 
keďže bude absentovať 
krstná mama. Ale Zigy sa 
rozhodne nachádza vo 
výbere,“ dodáva Tomáš 
Matoušek. 

T O M Á Š  M AT O U Š E K  P R I B L I Ž U J E  Ž O V I Á L N E  N A Ž Í V A N I E  S  B U D Ú C I M  K R S T N Ý M  O T C O M  S V O J H O  S Y N A
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Poznajú sa takmer odmala. Dodnes majú výživný kamarátsky vzťah plný vlastného 
humoru a vtipov, neustálych podrývačiek či provokačných škriepok. Už dvadsaťjeden 
rokov však nedajú na seba dopustiť. Také je hokejové bratstvo dvojice útočníkov 
belasých, Tomášov Matoušeka a Ziga. O fungovaní zábavnej dvojky sme sa zhovárali 
s prvým menovaným.

ZIGO AKO 
MÔJ TRÉNER? 
NEEXISTUJE...
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F O T O  S I TA / M A R E K 
L U K Á Č

ANKETA: KEBY BOLO KEBY
S TOMÁŠOM MATOUŠEKOM

KEBY SOM NEBOL HOKEJISTA, ŽIVIL BY SOM SA AKO... 
„Kokos... Nad tým som nepremýšľal. Čo by som mohol byť? Profesionálny ‚nadávač' 
na všetko.“

KEBY SOM MAL MOŽNOSŤ VYTVORIŤ NOVÉ HOKEJOVÉ PRAVIDLO, 

ZAVIEDOL BY SOM... 
„Fúha, zaskočili ste ma. Ani nad týmto som sa nikdy nezamýšľal. Azda iba to, aby 
Zigo mohol hrať na buly zasa bez hokejky ako pred desiatimi rokmi.“

KEBY SOM BOL TRÉNER, V TÍME BY SOM ROZHODNE CHCEL MAŤ... 

„Dáme Ziga, aby nebol urazený.“

KEBY SOM MOHOL VKUSE JESŤ IBA JEDNO JEDLO, BOLO/BOLA/BOLI BY TO... 
„Rizoto jem veľmi často. Ale dajme vyprážaný syr. Z 365 dní si ho dám asi v 
150, hoci som hokejista a nie je to úplne ideálne jedlo.“

KEBY SOM VYHRAL V LOTÉRII 100 MILIÓNOV EUR, KÚPIL BY SOM SI... 
„Dom v Bystrici.“

KEBY SOM SI MOHOL ZAHRAŤ VO FILME SO ZNÁMOU HEREČKOU, 

VYBRAL BY SOM SI... 
„Nemôžem si vybrať herca? Herečky nesledujem. Išiel by som do filmu 
s Jasonom Stathamom. Nejaká akčná paráda. Ale ja by som robil iba 
‚křoví'. Alebo viete čo, dajme Zdenu Studenkovú.“

KEBY SOM SA MOHOL VRÁTIŤ DO ŠKOLY, ZLEPŠIL BY SOM SI 

ZNÁMKY... 
„Z ničoho. Nebol som jednotkár. Viem len, že nič by sa nezmenilo, 
keby som sa znova vrátil do školy. Nepodarilo by sa mi zlepšiť si 
ich.“

KEBY MA OSUD ZAVIAL DO POLITIKY, KANDIDAL BY SOM ZA.. 
„Založil by som si svoju stranu. Z tých súčasných by som si na 
seba nevzal tričko žiadnej z nich.“

KEBY SOM MOHOL VRÁTIŤ ČAS, ZMENIL BY SOM... 

„Svoju mládežnícku nerozvážnosť. Stačí takto (úsmev).“

KEBY SOM MAL MOŽNOSŤ TELEPORTOVAŤ SA DO 

BUDÚCNOSTI, CHCEL BY SOM... 
„Dostať do situácie, že by som vyhral jackpot, spomínaný 
vyššie. Potom by som si doma už len váľal šunky.“

Bez problémov: 150 
vyprážaných syrov za rok









Keď sa Tyler Parks dozvedel o ponuke zo Slovana Bratislava, o klube, krajine 
ani miestnej lige nevedel absolútne nič. Slovensko nepoznal. Nikdy predtým v 
kariére so Slovákom v jednej šatni nesedel. Príchod do Bratislavy bola absolútna 
neznáma. Jednoducho hop alebo trop. Buď to vyjde, alebo nie. Bez akýchkoľvek 
iných záujmov či skutočností. Po niekoľkých mesiacoch možno spokojne 
konštatovať, že to bol hop. Pre Slovan i pre Parksa.

Parksovi sa v základnej časti 
slovenskej extraligy darilo. 
V 24 zápasoch dosiahol 
94-percentnú úspešnosť.

ZAČÍNAL NA KOLIESKOVÝCH 
KORČULIACH, V HOKEJI HRAL 
NAJSKÔR NA POST OBRANCU



TYLER  PARKS  ZAČ ÍNAL  NA  KOL IESKOVÝCH  KORČUL IACH ,  V  HOKEJ I  HRA L  NA JSKÔR  NA  POSTE  OBRA NCU

K príchodu do Bratislavy ho napokon presvedčil agent. „Povedal mi, aby som to 
skúsil, že sa môžem trochu viac rozvíjať a uvidíme, čo sa stane. Osvojil som 
si jeho slová a prijal ich ako novú motiváciu či výzvu v živote. Netajím sa tým, 
že mojím cieľom je návrat do Severnej Ameriky, kde sa chcem opäť pokúsiť 
preraziť tak, ako v sezóne 2019/20,“ poukazuje Tyler Parks na ročník, v ktorom 
si pre vynikajúcu výkonnosť v ECHL v drese Rapid City Rush zachytal päť zápasov 
aj v AHL z Tucson, farmu Arizony Coyotes. „Mojím cieľom je však vždy vyhrať ligu, 
v ktorej chytám. Na Slovensku to nebolo iné. Chuť spoznať ju a vyhrať ju bola 
mojou motiváciou.“

Slovan nebol pre Parksa len premiérovou európskou zastávkou v doterajšej kariére. 
Stelesňoval zároveň prvý kontakt rodeného Američana s európskou kultúrou, 
jej zvykmi či tradíciami. „A to je veľmi zaujímavá skúsenosť. Prial by som, aby 
všetko okolo bolo otvorené, aby som viac spoznal miestny životný štýl. Ale aj 
na to by som si v pohode zvykol. Čo mi však u vás chýba najviac – prirodzene, 
okrem rodiny – sú naše severoamerické kulinárske záležitosti. Najmä Chipotle,“ 
poukazuje Tyler na známu americkú gastronomickú sieť s rýchlym občerstvením, ktorá 
je zameraná predovšetkým na mexické grilované špeciality typu tacos či burritos. 
Tá istá, mimochodom, chýbala najviac zo severoamerického života aj Mariánovi 
Studeničovi, útočníkovi belasých z prvej polovice sezóny 2020/21, keď sme sa s ním 
zhovárali v predvianočnom čísle nášho magazínu. „Takže ak mám vypichnúť niečo, 
čo mi okrem rodiny chýba azda najviac, je to jedlo. Koniec koncov, Brodzinski by 
tiež vedel rozprávať,“ dodal žoviálne Parksy. 

ACIDOFILNÉ MLIEKO A INLINE HOKEJ
Po príchode na Slovensko zažil riadny šok. Iná kultúra, mentalita, spoločenstvo, 
jazyk... Na prvej návšteve potravín mal z obalov a ceduliek problém rozoznať, čo je čo 
a akú to má príchuť. „Prvýkrát to bolo skutočne náročné. Všetko v inom jazyku. 
Popálil som sa na mlieku. Chcel som acidofilné, no až doma som zistil, že som si 
kúpil klasické. Začiatky neboli vôbec ružové. Čas v apartmáne som trávil sám, 
bez rodiny. Našťastie, ďalší legionári, ktorí do Slovana prišli, mi život výrazne 
uľahčili,“ pokračuje Tyler v spomienkach na prvé týždne v novom prostredí. Život 
mu dodnes uľahčuje aj Netflix, svetoznáma online sieť plná filmov a seriálov. Najviac 
obľubuje dokumenty a skutočné životné príbehy.

Tyler Parks nepochádza z hokejovej rodiny. Vzor v podobe hráča na korčuliach a s 
hokejkou v ruke však vo svojom okolí mal. „Môj strýko bol inline hokejista, dokonca 
brankár, takže asi tušíte, odkiaľ som neskôr vzal inšpiráciu postaviť sa do bránky. 
Ale aj mamine sa páčil hokej. A keďže strýko korčuľoval, začal som aj ja. Akurát 
na ľade,“ otvorí Tyler rozprávanie o svojich hokejových začiatkoch.   

Zaujímavosťou je, že hoci ho strýko inšpiroval k brankárskemu remeslu, medzi tromi 
žŕdkami odjakživa nestál. „Prvých päť hokejových rokoch som hral na poste 
obrancu. A páčilo sa mi to. Pre brankára je dobré, ak sa od začiatku nehrnie do 
bránky, ale začne korčuľovať aj na inom poste. Naučí sa viacero dobrých pohybov 
a techník, ktoré neskôr môže využiť. Strýko mi však neskôr otvoril oči a dal som 
sa na brankársku dráhu.“
Tyler sa narodil v mestečku Imperial na brehu rieky Mississippi. Len pár desiatok 
kilometrov od centra St. Louis. Vzhľadom na inline hokejové prepojenie v rodine stojí za 
zmienku, že v juniorskom veku pôsobil v súťaži GLHL, ktorá sa špecializovala na ľadový 
hokej len v prvé štyri roky od svojho založenia v roku 2008. V roku 2012 ju modifikovali 
na inlinovú ligu. To už Parks v súťaži nepôsobil. Rok pred jej transformáciou absolvoval 
úspešný juniorský try-out do NAHL, druhej najvyššej juniorskej súťaže v USA po USHL. 
A v roku 2013 nastúpil na univerzitu St. Lawrence. Okrem hokeja v univerzitnej lige 
NCAA študoval ekonómiu s dôrazom na obchod a manažment. „Vždy som mal rád 
nielen matematiku, ale predovšetkým finančné operácie a zákulisie súvisiace s 
biznisom či obchodným polom pôsobnosti. Bola to ďalšia zaujímavá skúsenosť,“ 
dopĺňa Parks. 

NUTNÝ UNIVERZITNÝ PREPAD
Urastený brankár sa v NCAA príliš nepresadil. Za dve sezóny odchytal v drese 
univerzitného tímu St. Lawrence iba osem zápasov, z toho v ročníku 2014/15 jediný. 
Aj preto sa od letného semestra v roku 2015 rozhodol zmeniť školu. Zamieril na Adrian 
College. Univerzitu, ktorá bola hokejovo o dve divízie nižšie, čiže až v tretej najvyššej 
súťaži v rámci hierarchie vysokoškolských študentských líg. „Už som nechcel márniť 
čas. V St. Lawrence som veľa neodchytal. Razom som bol o dva roky starší, vedel 
som, že potrebujem chytať. Tak som sa rozhodol zmeniť školu. Cítil som sa byť 
pripravený, no priestoru som veľa nedostával. Musel som to urobiť. Bohužiaľ, 
nemohol som ísť na školu v rámci elitnej divízie NCAA, keďže regule nepustia. Tak 
som zvolili Adrian College v kvalitatívne nižšej lige. Aspoň som mal príležitosť 

ZVYKNUTÝ  
NA ŽIVOT 
V KUFRI
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chytať. Strávil som tu celý rok. Nebolo jednoduché ísť nižšie z hľadiska úrovne 
hokeja. Vnútorne som sa neustále motivoval a snažil presvedčiť sám seba, že 
som urobil dobre. Že som robil to, čo som potreboval.“

Nasledovalo neľahké obdobie plné zmien a neistoty. Tyler Parks zamieril do 
profesionálnej súťaže SPHL so sídlom v meste Huntersville v Severnej Karolíne. Ide o 
menšiu ligu s jedenástimi účastníkmi, spravidla z oblasti juhovýchodu USA, kde začal 
boj o miesto a lepšie podmienky. Parks v sezóne 2016/17 vkuse pendloval. Medzi SPHL 
a kvalitnejšou ECHL, ktorá mladým hokejistom často otvára cestu do AHL, prípadne 
NHL. Brankár belasých pôsobil dovedna v štyroch kluboch, dvoch v rámci SPHL, 
dvoch v rámci ECHL: „Bolo to kruté. Chodil som hore-dole. V ECHL je to náročné, 
najmä ak ste v tíme, v ktorom chytajú brankári s kontraktom v NHL. Ak ich z 
ECHL povolajú vyššie, automaticky dostávate šancu. Lenže ak sa vrátia späť do 
ECHL, nezáleží na tom, aký ste starý, skúsený či kvalitný, automaticky idete zasa 
nižšie a chytajú oni. Bol to život v kufri. Človek nemal žiadnu istotu. Nebolo je to 
jednoduché. Všade, kam som prišiel, som sa necítil príliš komfortne. Nebol som 
usadený. Ale aj to ma istým spôsobom posunulo vpred. Výrazne som sa vzdialil 
od komfortnej zóny, čo ma tiež obohatilo o nové poznatky.“ 

PREKONAL HO RUŽIČKA
Dosiaľ najkrajšie kariérne obdobie zažil Tyler Park v sezóne 2019/20. Ešte pred 
vypuknutím pandémie koronavírusu si zachytal v AHL na farme Arizony Coyotes 
v Tucsone. Od 10. januára do 15. februára 2020 odchytal päť stretnutí, v ktorých 
inkasoval dovedna deväť gólov. Nebyť ochorenia COVID-19, ktoré najskôr prerušilo, 
následne zrušilo zvyšok sezóny AHL, 92-percentnú úspešnosť by si Parksy možno 
ešte vylepšil. Zaujímavosťou je, že nateraz v poslednom dueli AHL proti Stocktonu ho 
prekonal aj slovenský útočník Adam Ružička. Bratislavský rodák, ktorý si zahral aj v 
dorasteneckom výbere belasých.  

„Krátke pôsobenie v AHL je moja najkrajšia hokejová spomienka. Tak tvrdo som 
pre ňu pracoval,“ spomalí Tyler inak veľmi dynamickú rýchlosť rozprávania. Evidentne 
si v mysli pripomenie časy nie tak dávno minulé, keď bol v rámci zámorských súťaží 
na výslní svojej brankárskej kariéry. „Išlo to skvele. Boli to úspešné a neuveriteľné 
chvíle. Každú minútu som si užíval, z každého momentu sa niečo naučil. Najmä 
keď som mohol spoznať Darcyho Kuempera, ktorý na krátky čas prišiel na farmu. 
Inak pravidelne chytáva v NHL. Absolvoval som s ním dlhý tréning, pozeral sa 
naživo, ako chytá. Bolo to neskutočné. V tom čase patril k štatisticky najlepším 
brankárom v NHL. Vidieť ho, rozprávať sa s ním, sedieť vedľa neho bol obrovský 
zážitok.“

MILOVNÍK „LAVÍN“ 
Pamätáte si ešte malé mestečko Imperial na brehu rieky Mississippi, kde Tyler 
vyrastal? Nemá ani 5-tisíc obyvateľov. Leží len pár desiatok kilometrov od St. 
Louis. Mohlo by sa zdať, že vzhľadom na tieto fakty bude Parksy verným fanúšikom 
miestnych „bluesmanov“ v NHL. Nie vždy sa však veci majú tak, ako vyzerajú na prvý 
pohľad. „Keďže som vyrastal v St. Louis, je zrejmé, že Blues patria do portfólia 
mojich najobľúbenejších hokejových klubov. Ibaže môj dedko vždy miloval 
Avalanche. A trochu som to od neho pochytil. Avalanche zbožňujem. Na svoju 
prvú brankársku helmu som si dokonca nechal namaľovať Patricka Roya, bývalého 
brankára Colorada. Patrick je môj dlhoročný brankársky vzor, ktorý ma inšpiroval 
vo veľa veciach. Miloval som spôsob, akým chytal, akým dokázal zastavovať puky, 
aký bol súťaživý,“ priznáva 28-ročný brankár.

Hoci sa mu páčil spôsob chytania Patricka Roya, brankársky štýl po ňom zdediť 
nemohol. Najmä z hľadiska fyzických parametrov, keďže Parks je o 15 centimetrov vyšší 
(198 cm) než Roy (183). „Možno je to bláznivé, ale so svojou výškou sa nesnažím 
v bránkovisku robiť veľa pohybov. Predsa len, bolo by to náročnejšie a pomalšie. 
Uvedomujem si, že som vysoký, preto sa skôr telom snažím zakryť čo najväčšiu 
časť bránky. Nebývam vtiahnutý hlboko v bránkovisku, skôr naopak. Vyrážam 
telom proti puku. Isté však je, že keď nemusím, nejdem do brankárske slajdu. Pri 
mojej výške je premiestňovanie týmto spôsobom pomalšie,“ dodal Tyler Parks. 

VIZITKA TYLERA PARKSA

NARODENÝ: 
9. mája 1992 v Imperial/USA

KARIÉRA: 
Illinois Frontenacs (GLJHJ – 2009/10), 
St. Louis Frontenacs (GLJHJ – 2010/11), 
Springfield Jr. Blues (NAHL – 2011/12), 
Minot Minotauros (NAHL – 2012/13), 
St. Lawrence University (NCAA – 2013 až 2015), 
Adrian College (NCAA III – 2015/16), 
Evansville Thunderbolts (SPHL – 2016/17), 
Peoria Rivermen (SPHL – 2016/17),  
Missouri Mavericks (ECHL – 2016/17), 
Elmira Jackals (ECHL – 2016/17), 
Reading Royals (ECHL – 2017/18), 
Florida Everblades (ECHL – 2017/18), 
Tulsa Oilers (ECHL – 2017/18), 
Rapid City Rush (ECHL – 2018 až 2020), 
Tucson Roadrunners (AHL – 2019/20).
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PULIŠ HÁDŽE PROBLÉMY 
ZA HLAVU
V jednom momente kariéry mu hrozilo, že sa mu skončila. Nebolo to 
však pre zranenie z ľadu, ale pre haváriu, keď nákladné auto vytlači-
lo z cesty automobil, v ktorom bol spolujazdec. V poli sa prevrátil 
na bok, Puliš si zlomil panvu, lonovú kosť a začalo sa jeho trápenie. 
Zranenie ho pripravilo aj o draft do NHL. 

„Keďže chodím často do súbojov, čo je môj štýl hry, zranenia sú 
u mňa bežné. Ak to zrátam, za štrnásť sezón v hokeji som pre 
zranenia vynechal štyri a pol sezóny. Problémy sa snažím hodiť 
za hlavu a idem ďalej,“ hovoril Radovan Puliš, ktorý minulú sezónu 
v bratislavskom drese dohrával s veľkými problémami a počas leta 
absolvoval aj operáciu. 

Po skončení minulej sezóny rokoval aj so Slovanom o pokračovaní 
spolupráce. „Situácia v klube bola nejasná. Kontaktoval ma 
prezident Zvolena Dušan Mráz, stretli sme sa a bolo vidieť, že 
ma chcú získať. Potvrdil to aj tréner Peter Oremus. Nechcel som 
meniť klub, ale taký je život športovca i obyčajného človeka, 
ktorý cestuje za prácou. Zvolen je môj domov. Klub mi pomohol 
reštartovať kariéru po náročných zraneniach. Vždy stál pri mne,“ 
tvrdil Puliš. 

Aj s jeho prispením vyhral Zvolen po ôsmich rokoch opäť základnú 
časť. Podľa 29-ročného útočníka je za doterajšími kvalitnými 
výkonmi HKM práca trénerov na čele s Petrom Oremusom, ktorí 
robia v kabíne veľmi dobrú atmosféru. „Tým pádom nie sme pod 
tlakom, čo sa odráža aj na našich výkonoch. Sme výborná partia 
poskladaná zo skvelých hokejistov. Fungujeme ako celok a to je 
najdôležitejšie. Sme ako rodina, čo je vidno aj na ľade,“ popísal 
príčiny zvolenských úspechov.

Z A U J Í M A V O S T I  E X T R A L I G Y

NÁVRAT OFENZÍVNEJ TROJICE DO 
BRATISLAVY AKO OPÔR SÚPERA

Radovan Puliš
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V minulej sezóne patrili medzi opory HC SLOVAN, teraz ich čaká semifinálová 
séria proti bývalému klubu v drese HKM Zvolen. Radovanovia Puliš i Bondra 
a Marek Viedenský sú opory „rytierov“ a predovšetkým ich ofenzívni ťahúni.



 
VIEDENSKÉHO PREHOVORIL 
PULIŠ 
Marek Viedenský podobne ako Puliš zvažoval pred rokom pokračovanie v 
Slovane, napokon však kývol na ponuku zo Zvolena. K príchodu pod Pustý 
hrad ho prehováral najmä zvolenský kapitán Puliš. Obaja si porozumeli v 
Slovane a chcú sa posúvať vyššie aj vo Zvolene. „Úspech tímu je pre 
každého hráča najdôležitejší. Máme štyri dobré formácie. Play-off je 
o maličkostiach. Aj tí, ktorí u nás hrajú menej, sú dôležitou súčasťou 
tímu. Stojíme za sebou, pomáhame si a navzájom sa posúvame dopre-
du,“ uviedol Viedenský. 

Aj skúseného tridsaťročného útočníka v posledných ročníkoch výrazne 
limitovali zranenia. Limitovali ho problémy so slabinami, lekári dlho 
hľadali príčinu, napokon mu diagnostikovali herniu. Zranenia sa mu nevy-
hli v tomto ročníku. Už krátko po príchode do Zvolena si privodil svalové 
zranenie, neskôr vypadol zo zostavy pre zlomený prst na ľavej ruke. 
„Moja manželka by vedela povedať, koľko nervov to stálo ju aj mňa. 
Úprimne, naozaj nie je sranda stále sa z niečoho dostávať, aj keď 
vás šport baví. Prvé dni premýšľate nad kadečím, máte nervy a 
ste nahnevaný na všetko. Nechcete veriť, že sa taká blbosť stala 
zase vám. Mohol som v živote robiť veľa vecí, šport vie aj pori-
adne ubíjať. Vždy som ale našiel silu a dokázal som sa vrátiť. 
Verím, už niekoľkýkrát, že to bude v poriadku. Beriem to, ako 
to je a budem robiť všetko pre to, aby som ostal zdravý. 
Niektoré zranenia sú náhodné, za niektoré si môžete sám. 
Naďalej budem ale blokovať strely a verím, že už ma netra-
fia tak nešťastne,“ vysvetľoval v rozhovore pre klubový web 
HKM Viedenský.

BONDRA ZÁMORIE EŠTE 
NEZAVRHOL
 
Na trase Bratislava – Zvolen putoval minulé leto aj Radovan Bondra. 
Dvadsaťštyriročný rodák z Trebišova odohral v drese Slovana jednu 
sezónu. Vo Zvolene je ofenzívnym lídrom mužstva, je vyťažený v pre-
silovkách i oslabeniach a bodovo prežíva najúspešnejšiu sezónu. „Zvo-
len mi vyhovuje. Pôsobenie pod Pustým hradom beriem od začiatku 
ako novú výzvu. Snažím sa robiť všetko pre to, aby sme boli úspešní 
ako tím. Teším sa z každej možnosti, ktorú dostanem na ľade,“ hovorí 
Bondra.
 
Bronzový medailista z majstrovstiev sveta pred dvoma sezónami ukončil 
štvorročné pôsobenie v Severnej Amerike, kde sa chcel prepracovať do 
vysnívanej NHL. Piatokolový výber Chicaga z roku 2015 sa dostal do 
AHL, zahral si ECHL a väčšinu sezón strávil za morom v juniorských 
súťažiach. Zámorskú kapitolu nepovažuje za uzavretú. „Aj v tejto 
sezóne sa snažím bojovať, aby som mal v lete čo najviac ponúk a mo-
hol si vybrať tú správnu. Opätovný návrat do zámoria by bol zrejme 
trochu náročnejší, ale nie je nemožný. Podaril sa napríklad Robovi Lan-
tošimu či iným chalanom. Pred Severnou Amerikou nezatváram dvere, 
zvážim všetky možnosti,“ prezradil Bondra, ktorý potvrdil, že stretnutia 
proti Slovanu sú vždy špeciálne. A je jedno, či sa hrá, alebo nehrá pred 
plnými tribúnami.

Marek Viedenský

Radovan Bondra
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Play off ako spôsob určenia hokejového šampióna sa na Slovensku hrá 
nepretržite od sezóny 1985/1986, vtedy ešte v rámci najvyššej federálnej ligy. 
Z dvadsiatich sezón slovenskej extraligy sa Slovan neprebojoval do play off 
jediný raz, v sezóne 1996/1997 skončil po nadstavbe piaty a play off hrali iba 
prví štyria. Pripravili sme pre Vás päť najpamätnejších sérií Slovana v play off. 
Ešte aj teraz fanúšikom pri spomienkach na ne naskakujú zimomriavky.
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2004/2005: SEMIFINÁLE SLOVAN – TRENČÍN (4:3)
Bola to sezóna, ktorá nemal v histórii slovenského klubového hokeja obdobu. 
Kvôli štrajku a následnému lockoutu v NHL sa súpisky viacerých klubov 
hemžili svetovými hviezdami. V Trenčíne ofenzívne dominovali Demitra, 
Hossa a Gáborík. Zvolen sa spoliehal na Handzuša, Országha a Zedníka. Do 
Košíc zlákali Laca Nagya a Cibáka. Slovanu sa podarilo postupne dohodnúť so 
Šatanom, Višňovským a vo februári 2005 aj s Cígerom. Po hladkom vyradení 
Popradu vo štvrťfinále (4:1 na zápasy) prišiel vrchol sezóny, ktorý mnohí 
dodnes označujú za najlepšiu play off sériu v histórii extraligy. Semifinále 
s hviezdami nabitou Duklou Trenčín sa natiahlo na maximálny počet sedem 
zápasov. Ani jedno mužstvo neprehralo na domácom ľade. Rozhodujúci duel 
sa však jasne niesol v réžii Slovana, ktorý vyhral 8:2. Priebeh zápasu však 
bol oveľa vyrovnanejší ako naznačuje výsledok. Slovan súpera dorazil až 
v záverečnom dejstve štyrmi gólmi, pričom dva dal do práznej bránky pri 
zúfalej snahe Dukly o zvrat. Paradoxné je, že vzhľadom na veľkú maródku 

obrancov odohrali siedmy zápas v obrane aj útočné esá Kapuš a Cíger. Vo 
finále si potom v rovnako dramatickej sérii poradil Slovan so Zvolen a získal 
svoj piaty majstrovský titul.

1997/1998: FINÁLE SLOVAN – KOŠICE (3:2)
Po prvý raz je to vždy najsladšie. Platí to aj o premiérovom majstrovskom 
titule v ére samostatnosti pre Slovan. V prvých štyroch ročníkoch 
slovenskej extraligy sa do finále play off prebojovali vždy tie isté mužstvá 
– HC Košice a Dukla Trenčín. V tom piatom sa však posilnený Slovan netajil 
najvyššími ambíciami a naplňoval ich od samého začiatku sezóny. Zverenci 
trénera Ernesta Bokroša sa v útoku spoliehali na Cígera s Kolníkom, v bránke 
bol jednotkou český legionár Ivo Čapek. Po hladkom postupe zo štvrťfinále 
(Spišská Nová Ves 3:0) a semifinále (Dukla Trenčín 3:0) čakal na belasých 
tradičný rival z Východu. Hneď prvý zápas priniesol nevídanú drámu, ktorú 
rozhodol v predĺžení v 86. minúte gólom na 3:2 Roman Iľjin.

KEĎ KRAĽOVALI CÍGER, 
ŠATAN, KAPUŠ, ČI URAM

1997/1998: FINÁLE SLOVAN – KOŠICE (3:2)
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Aj druhý duel na bratislavskom ľade sa skončil víťazstvom 
Slovana po predĺžení, tentoraz bol hrdinom Jozef Voskár. V 

tomto zápase naplno prepukli aj negatívne emócie a vášne, 
vrátane provokácií, likvidačných zákrokov, či dokonca fyzickej 

potýčke medzi striedačkami. Oba zápasy v Košiciach Slovan 
prehral a séria sa tak sťahovala na rozhodujúci duel do Bratislavy. 

Slovan naň nastúpil značne oslabený, pretože Kolník sa zranil a 
Rusnyákovi za faul na Igora Libu v predchádzajúcom zápase odobrali 

registračný preukaz. Napokon po Kapušovom góle z 86. minúty mohli 
na zimnom štadióne naplno vypuknúť majstrovské oslavy. Víťazný 

pohár zdvihol nad hlavu Zdeno Cíger, pre ktorého to bol zároveň prvý 
titul v jeho kariére.

2001/2002: FINÁLE SLOVAN – ZVOLEN (4:2)
Po neúspešnej predchádzajúcej sezóne bolo na Tehelnom poli búrlivé leto. 

Odišli dlhoročné opory Cíger a Kolník, prišli viaceré budúce hviezdičky 
extraligy, ale najmä charizmatický český tréner Miloš Říha. Trvalo istý čas, 

kým sa mužstvo zohralo a zvyklo si na nový herný štýl s brániacim krídlom. Po 
šiestom zápase štvrťfinále s Liptovským Mikulášom za stavu 3:3 na zápasy 

dokonca tréner Říha ponúkol svoju rezignáciu. Hráči sa však postavili za trénera, 
v semifinále s Košicami a finále so Zvolenom sa prejavila veľká vnútorná sila a 

morálka tímu. Vo finále začal Slovan na ľade obhajcu titulu impozantne, zvíťazil 
4:2 a 6:3. Séria sa však zdramatizovala v prvom bratislavskom zápase, ktorý 

mužstvo z hlavného mesta prehralo 3:1. V tom druhom dosiahlo zrejme kľúčové 
víťazstvo 3:2 po predĺžení. Nasledoval debakel 1:8 pod Pustým hradom. Poslednú 

šancu získať titul doma však mužstvo využilo a v šiestom zápase zvíťazilo 4:1, hoci 
opäť v úvode prehrávalo. To sa im v semifinále a finále stalo 10x z 12 zápasov, napriek 

tomu sa v šatni a neskôr večer na Námestí SNP v centre Bratislavy oslavoval titul. Na 
najslávnejšie útočné formácie v histórii Slovana nechal zaspomínať úderný útok Hudec 

– Kapuš – Pavličko, darilo sa aj Radoslavovi Kropáčovi, ktorý bol najlepším strelcom 
finálovej série.

2006/2007 FINÁLE SLOVAN – TRENČÍN (4:0)
Opäť raz predchádzajúca sezóna skončila fiaskom. Slovan bol po zisku vysoko ceneného 

lockoutového titulu finančne vyčerpaný a zrejme mu chýbala aj väčšia motivácia. V lete 2006 
však bolo už všetko inak. Na lavičku vedenie angažovalo českého kouča Rostislava Čadu a do 

mužstva prišli viaceré neskoršie opory, najmä fínsky brankár Sasu Hovi a “hokejový umelec” 
z Liptova Marek Uram. Slovan začal ligu suverénne a valcoval onkurenciu. Pred Vianocami mu 

ale došiel dych a manažmentu trpezlivosť. Názorové rozdiely medzi trénerom a generálnym 
manažérom vyústili do Čadovho nečakaného odchodu a kormidla sa ujala klubová legenda Zdeno 

Cíger, ovšem bez akýchkoľvek trénerských skúseností. Už o mesiac dostal hokejovú facku v podobe 
domáceho debaklu 1:10 s Trenčínom, potom sa však karta obrátila a začala spanilá jazda belasých 

za šiestým titulom.

Od štvrťfinálového zápasu v Poprade zvíťazil  Slovan v play off 11x za sebou, čo dodnes zostáva 
neprekonaným rekordom. Vo finálovej sérii urobili Bratislavčania s Trenčínom krátky proces. Táto séria 

nebola pamätnou kvôli svojej dramatickosti a vyrovnanosti. Jej absolútnym kráľom sa stal Marek Uram, 
ktorý v štyroch zápasoch nazbieral 10 bodov a celkom v sezóne 84 bodov v 67 zápasoch. Nezastavil ho ani 

ťah trénera Stavjaňu, ktorý na neho v závere tretieho zápasu poslal hromotĺka Kútneho. 

2006/2007: FINÁLE SLOVAN – TRENČÍN (4:0)

1997/1998: FINÁLE SLOVAN – KOŠICE (3:2)



2011/2012 FINÁLE SLOVAN – KOŠICE (4:3)
Nateraz posledný majstrovský titul a prvý v novej aréne Ondreja Nepelu 
zostáva mnohým fanúšikom Slovana ešte v čerstvej pamäti, aj keď ho 
medzitým prekrylo sedem turbulentných sezón v nadnárodnej KHL. Samotnú 
sezónu začal vo funkcii hlavného trénera úspešný kouč reprezentačnej 
dvadsiatky Štefan Mikeš, na jeseň sa k tímu pripojil Miroslav Šatan a dlho 
to vyzeralo, že Slovan si pred vyraďovačkou vytvorí najlepšiu východiskovú 
pozíciu. Prišla však potupná vianočná prehra 0:10 v Skalici, zopár ďalších 
zakopnutí a mužstvo znovu uprostred sezóny menilo trénera. Dôveru 
takpovediac ako z núdze cnosť dostal bývalý československý reprezentačný 
obranca Jan Neliba. Mužstvo sa postupne naladilo na víťaznú vlnu, našlo 
produktívny prvý útok Hudáček – Lipiansky – Šatan, spoľahlivú brankársku 
dvojicu Konrád – Karhunen a do finále play off prešlo hladko po sériách 4:1 

so Žilinou a dokonca 4:0 s Trenčínom. Hneď v úvodnom zápase finálovej série 
na Veľkú noc vzalo výhodu domáceho prostredia Košiciam po víťazstve 2:5. 
Nasledujúce dva zápasy síce prehralo (2:4, 1:3), nádej si udržalo domácim 
triumfom 2:1. Blízko klinickej smrti bolo v šiestom zápase na domácom 
ľade, keď po pár minútach prehrávalo 0:2 v podstate po dvoch vlastných 
góloch. Naštartovalo však famózny obrat a suverénnym víťazstvom 6:3 si 
vynútilo rozhodujúci siedmy zápas v Steel Aréne. V ňom naplno zažiarila 
vychádzajúca hviezda svojského útočníka Libora Hudáčka, ktorý pri výhre 2:1 
dal oba góly, ten druhý sólom cez celé klzisko v 67. minúte predĺženia. Slovan 
tak mohol oslavovať rekordný ôsmy majstrovský titul a ako korunovaný kráľ 
opustil na sedem sezón najvyššiu slovenskú súťaž v ústrety ruskému 
hokejovému dobrodružstvu.





B U D Ú C A  S E Z Ó N A  B U D E  P R E  H O K E J O V Ý  S L O V A N  M I M O R I A D N A . 

Budúca sezóna bude pre hokejový Slovan mimoriadna. Pripadá totiž na 
ňu výročie 100 rokov od založenia hokejového oddelenia v rámci 1. ČsŠK 
Bratislava, ktoré možno jednoznačne považovať za predchodcu súčasného 
Slovana Bratislava. Hokejový Slovan sa tak na prelome rokov 2021 a 2022 
dožije jubilejných sto rokov.

Klubový manažment začal s prípravou jednotlivých aktivít, projektov a 
sprievodných podujatí už začiatkom prebiehajúcej sezóny. Pochopiteľne, 
pandémia COVID-19 negatívne zasiahla do niektorých plánov, keďže v 
prípade pretrvávajúcich obmedzení by ich organizácia bez divákov stratila 
zmysel a autentické emócie.

Týka sa to najmä plánovaného veľkého medzinárodného letného turnaja 
o Dunajský pohár, ktorý mal byť zároveň venovaný pamiatke jednej z 
najväčších hráčskych a trénerských osobností v histórii klubu doc. Jánovi 
Staršiemu. “Ešte na jeseň minulého roka sme oficiálne oslovili popredné 
kluby z Ruska, Česka, Švédska a Švajčiarska s pozvánkou na turnaj,” 
povedal generálny manažér HC SLOVAN Maroš Krajči. “Keďže však stále 
nemáme istotu, že v druhej polovici augusta, kedy by sa turnaj mal konať, 
budú môcť fanúšikovia prísť na štadión, rozhodli sme sa po porade s 
akcionármi klubu turnaj preložiť na leto 2022.”

STO ROKOV SLOVANA



Slovan by tiež chcel pri príležitosti jubilea odohrať extraligový zápas pod 
holým nebom na futbalovom štadióne na Tehelnom poli. Týmto projektom sa 
už niekoľko mesiacov zaoberá bývalý útočník Slovana, federálny majster z 
roku 1979 Marián Bezák, ktorý je členom dozornej rady klubu. Zápas proti 
niektorému z tradičných rivalov – zrejme HC Košice alebo Dukla Trenčín 
– by sa mohol uskutočniť čo najbližšie k dátumu, kedy sa pred sto rokmi 
odohral prvý zdokumentovaný hokejový zápas. Bolo to 29. januára 1922 na 
pravom dunajskom brehu a výber 1. ČsŠK Bratislava porazil kombinované 
mužstvo Achilles Třebíč a SK Velké Meziřičí 9:4. Zápas by mal byť súčasťou 
viacdňového hokejového sviatku s pracovným názvom “Slovenský hokejový 
príbeh”, jeho organizácia v januári budúceho roku je však rovnako závislá od 
toho, či a koľko fanúšikov bude môcť zaplniť vyše dvadsaťtisícový futbalový 
chrám na Tehelnom poli.

Bezohľadu na vývoj zdravotnej situácie v druhom polroku 2021 sa však 
fanúšikovia belasých môžu tešiť na ďalšie projekty, ktoré pandémia 
neohrozí. Na predvianočnom knižnom trhu sa objaví reprezentačná 
publikácia. Jej prípravu Slovan zveril širokému kolektívu autorov z radov 
známych hokejových novinárov, editorom bude Boris Vanya. Knihu bude 
tvoriť 100 originálnych príbehov zachytávajúcich najväčšie hráčske legendy, 
najúspešnejších trénerov, najpamätnejšie play off zápasy, ale aj ďalšie témy, 
ktoré spoluvytvárali tradíciu značky Slovan.

Paralelne s prípravou knihy sa v klube pracuje na vytvorení tzv. Virtuálnej 
siene slávy. Svoju premiéru by mala mať začiatkom septembra. Bude ju 
tvoriť najmä 25 unikátnych krátkych filmov umiestnených na špeciálnej 
podstránke klubového webu. Desať z týchto filmov bude venovaných 
desiatim konkrétnym obdobiam – dekádam z histórie Slovana, zatiaľ čo 
zvyšných 15 dokumentov bude filmovými portrétmi najväčších legiend, 
aké obliekali dres klubu z Tehelného poľa. “Autorom týchto filmových 
dokumentov je Stanislav Štefánik, známy hokejový novinár, publicista 
a televízny komentátor, ktorý pri ich príprave prehľadal doslova tisícky 
minút v archívoch od Siene slávy v Toronte až po Olympijskú knižnicu 
v Lausanne,” prezradil marketingový riaditeľ HC SLOVAN Milan Vajda.

Ak to okolnosti umožnia, knihu a filmové dokumenty na prelome rokov doplní 
výstava k storočnici hokejového Slovana, ktorá by mala byť inštalovaná v 
historických priestoroch Mestského múzea v Starej Radnici. Slovan už 
pred časom v tejto súvislosti požiadal svojich fanúšikov o spoluprácu; 
má záujem o zakúpenie alebo zapožičanie akýchkoľvek predmetov, ktoré 
podporia koncept a dramaturgiu výstavy.

Ďalšími uvažovanými aktivitami je vydanie viacerých pamätných kolekcií 
hráčských kartičiek, vydanie pamätnej poštovej známky a príležitostnej 
mince, vyhlásenie reprezentatívnej verejnej ankety o najlepšieho hokejistu 
Slovana, resp. najlepšiu päťku Slovana v jeho storočnej histórii. 

Slovanistická hokejová storočnica už má aj svoje výročné logo. Vzišlo z 
vyzvanej súťaže návrhov, ktorú klub vyhlásil pred Vianocami a vyhodnotil 
koncom januára. Svoju oficiálnu premiéru bude mať až na začiatku novej 
sezóny. Zatiaľ iba prezradíme, že v kombinovanom hodnotení verejnosti na 
internete a odbornej poroty si najlepšie viedol návrh autorov Petra Kačenku 
a Rastislava Maršálka, ktorí tvoria pod umeleckým označením K2. Nové logo 
sa stane súčasťou vizuálnej identity klubu v jeho komunikácii s verejnosťou 
počas celej storočnicovej sezóny od leta 2021 do jari 2022, svoje miesto 
nájde na hokejovej výstroji, prezentačných materiáloch, darčekových 
predmetoch a klubových komunikačných nosičoch.



EDUARD GÁBRIŠ
(3. 4. 1936 - +1. 8. 1997)

Dlhé roky stabilný člen A-mužstva Slovana, hokejový univerzál, autor 

prezývky Jozefa Golonku - Žiletka. Začínal ako stredný útočník, neskôr sa 

presunul do obrany. Dostal sa aj do B-mužstva Československa. Kariéru 

ukončil ako 28-ročný. Už počas kariéry sa v roku 1959 stal trénerom 

dorastencov Slovana a s dvoma krátkymi prestávkami pri nich pracoval do 

roku 1983. V 70. rokoch ho považovali za najúspešnejšieho mládežníckeho 

trénera v Československu. S dorastom Slovana získal päť titulov majstra 

Československa. Mal neuveriteľný cit pre výchovu mladých talentov, dokázal 

ich dostať na vrchol. Jeho rukami prešli bratia Šťastný, Dušan Pašek či 

Dárius Rusnák. Od každého svojho zverenca vyžadoval maximálnu disciplínu, 

nebazíroval na všeobecných zákonitostiach, ale každému hovoril, čo v 

konkrétnej situácii treba urobiť. Vymyslel svoje „desatoro“ pre každý post, 

základné atribúty pre každého hráča.

RADOSLAV 
KROPÁČ
(5. 4. 1975)  
Skauti New Yorku Rangers charakterizovali v minulosti odchovanca Slovana 

ako rýchlika na korčuliach. Posledný zápas v profesionálnej súťaži odohral 

9. januára 2015, vzápätí pre zranenie kolena sezónu i kariéru predčasne 

ukončil. Na jeden zápas sa síce objavil v ďalšej sezóne v druhej lige, ale 

bola to len epizódna záležitosť. So Slovanom získal štyri majstrovské tituly 

(1998, 2000, 2002 a 2008). Rád si spomína na reprezentačné zápasy, 

zahral si aj na majstrovstvách sveta 1998 vo Švajčiarsku. Slovan je preňho 

srdcovou záležitosťou, v A-mužstve strávil deväť sezón a odohral vyše 400 

zápasov. Darilo sa mu aj v Česku, najmä v Liberci, Českých Budějoviciach či 

Vítkoviciach. Zahral si aj vo Fínsku v Jyväskylä, nevyšiel mu len angažmán 

v ruskej Ufe, kde strávil mesiac. Za Slovensko odohral 26 stretnutí, strelil 

jeden gól.

MICHAL POLÓNI
(7. 4. 1907 - +8. 5. 1984)  
Jeden z veľkých propagátorov hokeja na Slovensku. Aktívne ho hral, neskôr 

rozhodoval (viedol zápasy na MS i na ZOH), bol aj funkcionárom a trénerom. 

V Slovane vychoval niekoľko generácií hokejistov. Začínal síce v rodnej 

Senici s futbalom, po príchode do Bratislavy v roku 1931 natrvalo zakotvil pri 

hokeji. Hral za Sláviu, SkiKlub i 1. ČsŠK Bratislava, vo vojnových rokoch bol 

lídrom slovenskej reprezentácie. Bol všestranný športovec, získal medailu 

na majstrovstvách Slovenska v krasokorčuľovaní, v slovenskom tenisovom 

rebríčku bol v prvej desiatke, na motocykli vyhral 500 km slovenských. Jeho 

rukami v Slovane, ktorého bol aj predsedom, prešlo vyše 700 mladých žiakov a 

dorastencov, viedol aj A-mužstvo „belasých“. Zaslúžil sa o výstavbu Zimného 

štadióne Ondreja Nepelu, desiatky rokov bol jeho šéfom. Od roku 2002 je 

členom Siene slávy slovenského hokeja. SZĽH pravidelne udeľuje aj Cenu 

Michala Polóniho za konanie v duchu fair play.

 
JÁN TABAČEK
(7. 4. 1980)  
Martinský odchovanec, ostrieľaný obranca, prezývaný aj zberateľ titulov. 

Celkovo ich vybojoval osem, na Slovensku päť – dva so Slovanom 

(2002, 2005) a tri s Košicami. Dva získal so Spartou v Česku a jeden 

s Zürichom vo Švajčiarsku. S Martinom vyhral v ročníku 1999/2000 

aj I. ligu, v materskom klube hrá aj v súčasnosti. V drafte NHL 2001 si 

ho ako 170. celkovo vybral Anaheim Mighty Ducks. V Severnej Amerike 

okúsil farmársku súťaž AHL a po jednej sezóne za morom bol už hráčom 

Slovana, s ktorým v roku 2012 okúsil aj KHL. Hral aj za Spartu Praha, 

Tapparu Tampere. V slovenskej reprezentácii nastúpil na jedenásť duelov. 

G R AT U L U J E M E  N A Š I M  O S L Á V E N C O M
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ROMAN 
KUKUMBERG
(8. 4. 1980)  
Neúnavný korčuliar so zmyslom pre defenzívnu fázu. Cenný pre tímy v 

presilovkách i oslabeniach, hráč s dobrými rukami a inštinktom na body. Svojím 

štýlom hry tešil bratislavské tribúny. Bratislavský rodák a počas šiestich 

sezón opora Slovana, za ktorého mužov si prvýkrát zahral až ako 26-ročný, vo 

viacerých ročníkoch zažiaril najmä na MS 2013, v Helsinkách bol so siedmimi 

asistenciami najproduktívnejším hráčom slovenského tímu, čo bola jeho 

najlepšia bilancia na štyroch odohratých šampionátoch. Prvý Slovák, ktorý 

zdvihol nad hlavu Gagarinov pohár – v roku 2010 sa mu to podarilo s Kazaňou. 

Slovenský titul oslavoval trikrát – dvakrát so Slovanom (2007, 2012), raz 

s Trenčínom. V národnom tíme Slovenska odohral 113 zápasov a strelil 22 

gólov. Poslednú sezónu začal v Trnave a zakončil v Martine, s ktorým sa mu 

nepodarilo prebojovať do finále SHL.

RUDOLF JENDEK
(8. 4. 1972)  
Je to práve desať rokov, čo opora zadných radov Slovana ukončila hráčsku 

extraligovú kariéru a vydala sa na trénerskú dráhu. V slovenskej extralige 

hral dlhých pätnásť sezón, okrem Slovana si obliekol aj dresy Košíc, Skalice 

či Nitry. Populárny „Čendo“ je odchovancom Slovana, s klubom počas 

jedenástich seniorských sezón oslavoval štyri majstrovské tituly (1998, 

2000, 2003, 2005) i triumf v Kontinentálnom pohári 2004. Za Slovan si 

zahral aj v Európskej hokekejovej lige či na turnaji majstrov Super Six. Celkovo 

v belasom drese nastúpil na 581 stretnutí. S trénerstvom začínal pri mládeži, 

v roku 2015 sa presunul k seniorom na pozíciu asistenta a bol ním až do 

januára tohto roku.

RUDOLF TAJCNÁR
(17. 4. 1948 - +2. 8. 2005)  
Jeden z najdynamickejších obrancov 70. rokov minulého storočia. Hral 

tenis ako jeho brat, futbal, no od mladosti vynikal v hokeji. Bohém, ktorému 

Bratislava ležala pri nohách. Vyše stokilová hora s mohutným hrudníkom 

vynikala demolačnou strelou od modrej čiary. Zdobil ho prehľad v hre, tvrdosť 

i nebojácnosť. Bývalý československý reprezentant bol majstrom sveta z 

Prahy 1972, majstrom Európy zo Švajčiarska 1971 a bronzový medailistom zo 

ZOH 1972 v Sappore. Počas kariéry hral za Slovan, Košice, Maine Mariners, 

Edmonton, Spokane Flyers, Ambri-Piotta. V reprezentácii ČSSR odohral 54 

zápasov a strelil 9 gólov. Počas deviatich ligových sezón si pripísal 300 

zápasov a strelil 63 gólov. Od roku 2006 je člen Siene slávy slovenského 

hokeja.

JOZEF PETHÕ
(17. 4. 1964)  
Bývalá opora Slovana s číslom devätnásť. Z rodného Liptovského Mikuláša 

išiel ako šestnásťročný do Dubnice a odtiaľ po roku do Slovana, kde si ho 

vybral legendárny Jaroslav Walter. V Slovane strávil desaťročie, ktoré na 

rok prerušila vojenčina v Trenčíne. Zahral si federálnu i slovenskú najvyššiu 

súťaž. Dostal sa aj do federálnej reprezentácie dvadsaťročných, bol 

nominovaný aj na prvý reprezentačný zraz v ére samostatného Slovenska. 

Legionárčil vo Fínsku a v závere kariéry aj v Slovinsku. Ako tréner viedol 

slovinsku dvadsiatku, bol asistentom pri slovenskej šestnástke, pracoval vo 

viacerých kluboch vrátane Slovana pri mládeži.

G R AT U L U J E M E  N A Š I M  O S L Á V E N C O M
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VLADIMÍR VLK
(23. 4. 1968)  
Rodák zo Skalice začal veľkú hokejovú kariéru v sezóne 1990/91, keď začal 

pôsobiť v česko-slovenskej prvej lige v klube HC Zlín. Neskôr si obliekal 

dresy Dukly Trenčín, kde získal dva majstrovské tituly, rodnej Skalice, Třinac, 

Slovan Bratislava, v ktorom sa mu podarila v roku 2003 tretia a posledná 

majstrovská čiarka, Nitry, Popradu a Banskej Bystrice. Za Slovensko nastúpil 

42-krát, strelil tri góly. Zahral si na svetových šampionátoch vo Fínsku 1997 

a Nórsku 1999. Po skončení kariéry sa venuje aj rozhodovaniu vo futbale v 

okresných súťažiach na Záhorí.

MILAN KUŽELA
(27. 4. 1946)  
Tvrdý, neústupčivý, žulový obranca s prezývkou „Gulino“. Prirodzená autorita 

v kabíne i na ľade. Keď naháňal súperov v rohoch klzisk, mohli ste si byť istý, 

že za chvíľu zaduní mantinel. Vedel pritvrdiť, ale zároveň aj skvele pracoval 

s pukom. Jeden z najlepších československých obrancov 60. a 70. rokov 

20. storočia. Vo federálnej lige si odkrútil šestnásť sezón, odohral v nej 

532 stretnutí, strelil v nich 62 gólov. Kapitán majstrovského tímu Slovana 

v sezóne 1978/79! 1973 - vyhlásený za najlepšieho pravého obrancu ligy. 

V reprezentačnom drese ČSSR odohral 86 zápasov, strelil v nich 5 gólov. 

Štartoval na štyroch majstrovstvách sveta, v roku 1972 sa tešil v Prahe z 

titulu majstra sveta, o rok neskôr získal bronz, o dva roky striebro a ten istý 

kov vybojoval s tímom aj v roku 1979. Trpká je jeho spomienka na leto 1974, 

keď ho cestou na reprezentačné sústredenie v Nemecku vysadili na hraniciach 

(spolu s Jiřím Bublom) s vykonštruovaným obvinením úmyslu emigrácie. Aj 

preto štart na MS po piatich rokoch a klubový titul v roku 1979 boli pre Milana 

Kuželu veľkou satisfakciou. Bodku za hráčskou kariérou dal až ako 46-ročný 

hrajúci tréner v nemeckom HC Burgau. Člen Siene slávy slovenského hokeja.

ĽUBOMÍR 
POKOVIČ
(28. 4. 1960)  
Člen slávnej formácie Ivan Dornič – Dušan Pašek – Ľubomír Pokovič. Na 

ľavom krídle ako Popoluška zaisťoval spoluhráčov mravčou čiernou robotou, 

ktorá mu však vďaka hernej intuícii prinášala slušné body i góly. S Dušanom 

Pašekom hral od mládežníckych čias, dostával aj pozvánky do mládežníckych 

reprezentácií. Naposledy nastúpil Pokovič za Slovan v poslednom zápase 

baráže 1990 proti Brnu. V existenčnom súboji o federálnu ligu strelil kľúčový 

gól v oslabení pri power-play súpera. Hralo sa vtedy v Ružinove, kde dnes 

funkcionárči. Neskôr pôsobil v Nemecku, kde plynulo prešiel do pozície 

trénera. V Slovane bol tréner, asistent i športový manažér, neskôr viedol 

v bieloruskej lige i KHL Dinamo Minsk, pracoval pri slovenskej i bieloruskej 

reprezentácii.

STANISLAV 
PAVELEC
(28. 4. 1964)  
Tréneri Slovana si spoľahlivého obrancu vyhliadli v roku 1983 v Opave, po 

maturite sa sťahoval na Slovensko. Postup sa realizoval v pálenici na slivovicu. 

Popri pôsobení v Slovane vyštudoval právo na Univerzite Komenského. S 

úsmevom hovorí, že keď sa mu nechcelo učiť, manželka ho zamkla v spálni a 

pustila ho, až keď ho vyskúšala. Po odchode z Bratislavy v roku 1992 pôsobil 

úspešne vo Vsetíne, s ktorým sa stal dvakrát českým majstrom, a v Třinci 

Potom sa vydal na manažérsku i politickú dráhu. 

G R AT U L U J E M E  N A Š I M  O S L Á V E N C O M



FA N S H O P  S  N O V O U  K O L E K C I O U

To, načo sme všetci čakali, je tu. Sezóna sa blíži k svojmu vyvrcholeniu 
a to znamená jediné, sú tu boje o titul majstra Slovenska.

Tak ako hráči HC SLOVAN Bratislava, tak aj v oficiálnom fanshope sa 
poctivo na vrchol sezóny pre všetkých fanúšikov pripravili. 

V súvislosti s obmedzeniami v dôsledku pandemickej situácie bola 
síce po väčšinu sezóny kamenná predajňa fanshopu na štadióne 
zatvorená. Eshop však stále funguje bez prerušenia. Po navštívení 
eshopu na fanshop.hcslovan.sk na Vás čaká úplne nová kolekcia 
pánskeho, dámskeho aj detského oblečenia, ktorá poteší každého 
Slovanistu, Slovanistku, ako aj malých Slovanistov. Fandiť tak môže 
celá rodinka rovnako. 

Podporiť svoj obľúbený klub v zápase play off priamo na štadióne je 
niečo, načo sa teší každý fanúšik počas celého roka. Žiaľ, táto sezóna 
je špecifická a hráči sa budú musieť zaobísť bez priamej podpory od 
fanúšikov. Nezostáva nám preto nič iné, ako sa naučiť fandiť po novom 
a nájsť iný spôsob ako podporiť našich hráčov na ceste za titulom. 

V našom fanshope Vám s tým trochu pomôžeme. Čo môže byť lepšie, 
ako obliecť si úplne nové tepláky, tričko či mikinu s logom HC SLOVAN 
Bratislava, sadnúť si na pohodlnú sedačku a mocne fandiť našim 
hráčom v každom zápase!?
                                                   
Ak by vám predsa len pre úplne pohodlie ešte niečo chýbalo, tak v 
ponuke oficiálneho eshopu nájdete aj rôzne iné suveníry s orlom, ako 
napríklad úplne nový mäkký štýlový vankúš, ktorý vám určite pomôže 
pri dosiahnutí maximálneho pohodlia.  

To všetko vás čaká v našom Fanshope, preto nezabudnite: Spolu sme 
Slovan a fandiť tak musíme všetci rovnako štýlovo. 

DO PLAY OFF 
V NOVEJ KOLEKCII

fanshop.hcslovan.sk
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Už 24 rokov 
poskytujeme komplexné pokryye
informačných potrieb...


