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P O W E R P L AY  0 3  /  O F I C I Á L N Y  Z Á P A S O V Ý  B U L L E T I N

Hokejový Slovan si do svojho rodného listu nedokáže napísať presný dátum narodenia, ako trebárs futbalový sused z Tehelného 

poľa. Športovým historikom nie je známy ani okamih, v ktorom sa vo výbore 1. ČsŠK Bratislava rozhodlo, že k športom, ktoré 

zakotvili pod hlavičkou tohto novozaloženého klubu, sa pridá aj hokej.

Vieme však, kedy hokejisti pod značkou 1. ČsŠK Bratislava odohrali prvý 

zdokumentovaný zápas. Bolo to v nedeľu 29. januára 1922, teda presne pred 

sto rokmi, na petržalskej strane Dunaja na ploche, ktorú volali „Eisflek“. 

Súperom im bolo kombinované mužstvo Achilles Třebíč a SK Velké Meziříčí.

O tento zápas, ktorý mimochodom Bratislavčania vyhrali 9:4 po polčase 

3:4, sa najviac zaslúžil Antonín „Máša“ Balík. Bývalý hráč pražského 

Vyšehradu bol aj na ľade ústrednou postavou; dal šesť z deviatich 

gólov. O to, že sa zápas vôbec mohol hrať, sa navyše postarala jeho 

manželka. Mužstvu chýbali hokejky, mali len tri a tak pani Balíková 

nasadla na vlak a z Prahy priniesla ďalších jedenásť.

Pripomeňme si mená siedmich statočných, ktorí v zápase hájili 

farby nášho storočného klubu: Marek – Sedlák, Petřík, Mach, Koch, 

Balík, Blažek. Všetci boli českej národnosti.

Aby sme boli korektní, nebolo to celkom prvé hokejové stretnutie na území Slovenska. Približne o mesiac skôr v decembri 1921 

odohrali miestne kluby ČsŠK a KAC vzájomný zápas v Košiciach. Krátko nato sa dokonca plánoval aj zápas medzi bratislavským 

a košickým ČsŠK. Napokon k nemu nedošlo a dolu Dunajom pretieklo ešte veľa vody, kým sa začala písať história najväčšieho 

slovenského hokejového derby.

V oboch spomínaných zápasoch sa hral tzv. bandy hokej s gumenou loptičkou, ktorú sa hráči snažili skrotiť krátkou palicou 

oblúkovito zahnutou na jednou konci, držiac ju iba v jednej ruke. Takýto hokej sa v Bratislave hral už dávno pred prvou svetovou 

vojnou. V roku 1902 vycestovali do Viedne zahrať si proti svojim rovesníkom hráči Bratislavského študentského krúžku. 

Medzimestské stretnutie stredoškolákov Bratislavy a Budapešti sa hralo na dnešnej Račianskej ulici v roku 1914. Už v polovici 

dvadsiatych rokov sa bandy hokej postupne zmenil na kanadský. Loptičku nahradil puk, plochu ohraničovali mantinely a dokonca 

hrací čas sa ustálil na 3x20 minút.

Dnes patrí Slovan a ľadový hokej k Bratislave ako jej Hrad, Dunaj či korunovačná katedrála. Naše mesto bolo dejiskom štyroch 

svetových šampionátov, má jednu z najkrajších arén v Európe. Slovan je rekordným slovenským majstrom, hostil víťazov Stanley 

Cupu, sedem sezón bojoval v prestížnej KHL. Jeho dres obliekali dvaja členovia hokejovej Siene slávy v Toronte a šiesti členovia 

Siene slávy IIHF. O to viac si každý fanúšik Slovana v týchto dňoch s úctou a rešpektom spomenie na priekopníkov nášho klubu, 

ktorí Bratislavu a Slovan začali pred sto rokmi svojou vierou a entuziazmom dostávať na hokejovú mapu sveta.
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URBÁNEK
JAKUB

NARODENÝ 
22. 06. 1999

MARTIN
VÝŠKA: 193 CM

HMOT.: 91 KG

Ú T O Č N Í K

#12

YOGAN
ANDREW

NARODENÝ 
04. 12. 1991

COCONUT CREEK, USA
VÝŠKA: 191 CM

HMOT.: 93 KG

Ú T O Č N Í K

#16

GACHULINEC
DANIEL

NARODENÝ 
16. 02. 1994

POVAŽ. BYSTRICA
VÝŠKA: 177 CM

VÁHA.: 74 KG

O B R A N C A

#48

SERSEN 
MICHAL

NARODENÝ 
28. 12. 1985

GELNICA
VÝŠKA: 186 CM

HMOT.: 101 KG

O B R A N C A

#8

BEKE 
ÁDAM

NARODENÝ: 
07. 09. 2002

BRATISLAVA
VÝŠKA: 185 CM

HMOT.: 83 KG

B R A N K Á R

#32

WINDSOR 
CLINTON 

NARODENÝ 
02.11.1993

HAMILTON, ON, CAN 
VÝŠKA: 193 CM

HMOT.: 98 KG

B R A N K Á R

#50

ALEX 
BRETON

NARODENÝ 
05.07.1997

QUÉBEC, CAN
VÝŠKA: 185 CM

HMOT.: 86 KG

O B R A N C A

#75

MAIER 
PATRIK

NARODENÝ 
06. 11. 1996
BRATISLAVA

VÝŠKA: 182 CM
HMOT.: 87 KG

O B R A N C A

#43

HLAVAJ
SAMUEL

NARODENÝ:
29. 05. 2001

MARTIN
VÝŠKA: 193 CM

HMOT.: 99 KG

B R A N K Á R

#31

NOSKOVIČ 
RICHARD

NARODENÝ 
25. 11. 2002
BRATISLAVA

VÝŠKA: 182 CM
HMOT.: 73 KG

B R A N K Á R

#33

BEŇO 
MICHAL

NARODENÝ 
15. 11. 2001
BRATISLAVA

VÝŠKA: 188 CM
HMOT.: 75 KG

O B R A N C A

#73

MACKENZIE
MATT

NARODENÝ 
15. 10. 1991

N. WESTMINSTER, CAN
VÝŠKA: 185 CM

HMOT.: 85 KG

O B R A N C A

#55

GOLIAN 
MICHAEL

NARODENÝ 
07. 03. 2001

BANSKA BYSTRICA 
VÝŠKA: 192 CM

HMOT.: 82 KG

O B R A N C A

#98

VALACH 
JURAJ

NARODENÝ 
01. 02. 1989

TOPOLCANY
VÝŠKA: 202 CM

HMOT.: 103 KG

O B R A N C A

#44

H C  S L O VA N  B RAT I S L AVA

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



JÄÄSKELÄINEN
 JOONA

NARODENÝ 
05. 09. 1996

IMATRA, FIN
VÝŠKA: 178 CM

HMOT.: 80 KG

Ú T O Č N Í K

#84

HARRIS 
BRANT

NARODENÝ 
08. 10. 1989

ESTEVAN, SK, CAN
VÝŠKA: 185 CM

HMOT.: 93 KG

Ú T O Č N Í K

#23

HAŠČÁK 
MARCEL

NARODENÝ 
03. 02. 1987

POPRAD
VÝŠKA: 183 CM

HMOT.: 87 KG

Ú T O Č N Í K

#17

KYTNÁR
MILAN

NARODENÝ 
19. 05. 1989

TOPOLČANY
VÝŠKA: 187 CM

HMOT.: 86 KG

Ú T O Č N Í K

#19

BEZÁK
ADAM

NARODENÝ 
02. 12. 1991
BRATISLAVA

VÝŠKA: 179 CM
HMOT.: 86 KG

Ú T O Č N Í K

#89

FOMINYKH
DANIIL

NARODENÝ 
12. 03. 1998

UFA, RUS
VÝŠKA: 185 CM

HMOT.: 75 KG

Ú T O Č N Í K

#88

RAPUZZI
WILLIAM

NARODENÝ 
05. 02. 1990

ANCHORAGE, AK, USA
VÝŠKA: 180 CM

HMOT.: 87 KG

Ú T O Č N Í K

#25

LUKOŠÍK 
ADAM

NARODENÝ 
06. 02. 2002

PREŠOV
VÝŠKA: 183 CM

HMOT.: 80 KG

Ú T O Č N Í K

#70

TAKÁČ
SAMUEL

NARODENÝ 
03. 12. 1991

POPRAD
VÝŠKA: 184 CM

HMOT.: 92 KG

Ú T O Č N Í K

#49

SUKEĽ
JAKUB

NARODENÝ 
 23. 01. 1996

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
VÝŠKA: 176 CM

HMOT.: 78 KG

Ú T O Č N Í K

#81

BELLUŠ 
MARTIN

NARODENÝ 
 23. 01. 1996

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
VÝŠKA: 191 CM

HMOT.: 98 KG

Ú T O Č N Í K

#83

GAŠPAR
RASTISLAV

NARODENÝ 
13. 10. 1994

BAN. BYSTRICA
VÝŠKA: 190 CM

HMOT.: 89 KG

Ú T O Č N Í K

#40

MATOUŠEK 
TOMÁŠ

NARODENÝ 
15. 06. 1992

BANSKÁ BYSTRICA
VÝŠKA: 190 CM

HMOT.: 87 KG

Ú T O Č N Í K

#27

ŠOTEK 
ALEX

NARODENÝ 
09. 02. 2004

POPRAD
VÝŠKA: 182 CM

HMOT.: 80 KG

Ú T O Č N Í K

#28

ZIGO
TOMÁŠ

NARODENÝ 
14. 03. 1992

BAN. BYSTRICA
VÝŠKA: 186 CM

HMOT.: 85 KG

Ú T O Č N Í K

#24



Z  P O Z N Á M K O V É H O  B L O K U  A S I S T E N TA  T R É N E R A  J Á N A  L I P I A N S K E H O

Rodák z Bratislavy sa do HC SLOVAN vrátil v na jeseň 2020 po krátkej 
anabáze v tíme Bratislava Capitals, kde rovnako stál na striedačke ako 
asistent hlavného trénera Rostislava Čadu. „Angažmán v tíme Bratislavy 
Capitals nebolo úplne podľa mojich predstáv a dohodli sme sa na 
ukončení kontraktu. Presunul som sa k mládeži v Slovane. Mal som na 
starosti útočníkov, na ľade sme s chlapcami pilovali zručnosti v rámci 
skills tréningov,“ približuje svoj návrat do nášho klubu Ján Lipiansky.

Po troch mesiacoch prišla prekvapivá ponuka presunúť sa k seniorom po 
boku Roberta Dömeho. „Pravdu povedať, zaskočilo ma to. O áčku sme sa 
vôbec nerozprávali. Práca ma bavila, navyše sa mi dobre spolupracovalo 
s Robom Dömem.  Preto keď ma oslovil s pozíciou asistenta pri prvom 
tíme, príliš som nepremýšľal a súhlasil. Pustili sme sa teda do práce 
ešte v trojici s Mariánom Bažánym,“ spomína si na prechod k mužom 
Ján Lipiansky.

Po minuloročnom vypadnutí v semifinále so Zvolenom, je jasným cieľom 
tímu v sezóne, kedy oslavujeme 100. rokov od svojho vzniku majstrovský 
titul. Tak tréneri ako aj hráči chcú vyhrať záverečný zápas sezóny 
a potešiť po rokoch bratislavského fanúšika. „Všetci v Slovane máme 
tento cieľ a robíme pre to všetko denno denne. Základná časť je jedna 

časť súťaže, kde sa samozrejme z dlhodobého hľadiska ukáže kvalita 
tímov. Teší nás, že sme na špici, no myslíme už pomaly na vyraďovaciu 
časť.  Práve tam smerujeme načasovanie našej formy. Budú rozhodovať 
špeciálne herné činnosti, disciplína či výkony gólmanov. Chceme sa 
pripraviť čo najlepšie na náročné súboje a v jubilejnej sezóne získať pre 
Slovan vytúžený titul,“ povedal ambiciózne Ján Lipiansky. 
 
V hráčskej kariére zažil Ján Lipiansky niekoľko kormidelníkov, s ďalšími 
spolupracoval už na trénerskej lavičke.  Na spolupráci s Robertom Dömem 
a Andrejom Podkonickým si cení najmä tímovú robotu. „Robo je mladý 
tréner, ktorý má potenciál, snaží sa vzdelávať a príjmať nové trendy, čo 
je nesmierne dôležité. Strávil roky vo Švédsku, čo ho do istej miery tiež 
formovalo a chce sa približovať moderným a progresívnym trénerom. 
Pracujeme ako tím, to ma baví. Každý je za niečo zodpovedný, ja mám 
na starosti presilové hry. Veľa spoločne diskutujeme, hlavný tréner dá 
na rady aj nás ako asistentov, čím sa myslím všetci posúvame vpred,“ 
hovorí Ján Lipiansky. 

NA STRIEDAČKE SI 
POCHVAĽUJE TÍMOVÚ 
PRÁCU
Ján Lipiansky je odchovancom HC SLOVAN, v klube prežil úspechy ako hráč a verí, 
že majstrovský titul vybojuje aj ako tréner. Od januára 2021 pôsobí v realizačnom 
tíme prvého mužstva ako asistent Roberta Dömeho. 



Ako tréner začal Ján Lipiansky v lete 2013, kedy sa krátko po skončení 
kariéry stal asistentom Rostislava Čadu v druhej sezóne Slovana 
v nadnárodnej Kontinentálnej hokejovej lige. „Hráčsku kariéru som 
ukončil v lete 2013 a kývol na ponuku Rostislava Čadu stať sa jeho 
asistentom. Bol to obrovský skok, z hráča ísť okamžite do realizačného 
tímu u mužov. Môj pohľad na hokej bol dovtedy len z pozície hráča a bolo 
to pre mňa náročné. Po jednej sezóne a zmenách v A mužstve som sa 
presunul k mládeži na pozíciu šéftrénera športových hokejových tried. 
Pre vývoj mojej trénerskej kariéry to bolo pozitívne. Myslím, že každý 
tréner by mal začať pri mládeži a posúvať sa vyššie. Naučil som sa dosť 
vecí, lepšie pochopil tréningový proces, pri chlapcoch si veľa vyskúšal 
a z toho môžem čerpať aj do budúcnosti,“ poukázal na svoju cestu Ján 
Lipiansky. 

Už v tom čase sa vyskytla možnosť na krátkodobú stáž vo Švédsku, kde 
Ján Lipiansky čerpal od skúsených a úspešných mládežníckych trénerov. 
„Vo Švédsku som bol mnohokrát ako začínajúci mládežnícky tréner. 
Pobyt na severe Európy mi dal veľmi veľa. Sledoval som tréningové 
procesy na ľade či na suchu, mohol som sa inšpirovať rôznymi 
cvičeniami či samotnou prípravou mužstiev na zápasy. Dá sa povedať, 
že práca trénerov vo Švédsku mi otvorila oči. Navyše tímy majú 
výborne podmienky, akadémie, len ťažko sa celý model môže okopírovať 
do našich podmienok,” priblížil Ján Lipiansky. 

Trénerská dráha Jána Lipianskeho sa z klubu v ďalších sezónach presunula 
k reprezentácii, keď sa stal hlavným trénerom národného tímu Slovenska 
do 17 rokov. „Bol to pre mňa ďalší posun. Práca ma bavila, snažil som 
sa chlapcom odovzdať maximum. Bolo to mládežnícka kategória, takže 
hráči sa dali formovať a učili sa nové veci. Predsa pri mužoch je to 
o inom. Seniori už maju vžité isté návyky a je to viac o systéme a využití 
ich silných stránok. Pri reprezentácii hovoríme o niekoľkých zrazoch, 
v klube je to o dennodennom kontakte s hokejom, ktorý nič nahradiť 
nedokáže.“ 
 
V hráčskej kariére bol Ján Lipiansky centrom, súperovým obrancom 
robil problémy svojou kreativitou, naopak svojim mužstvám pomáhal 
k víťazstvám kanadskými bodmi, ktorých bolo každú sezónu dostatok. 

„Samozrejme, že to aký som bol hráč sa v istej miere prenáša aj 
do trénerského pohľadu. Hral som hokej viac ako 20 rokov ako 
profesionál čo mi dalo veľa skúseností a môžem z nich ťažiť. Druhá vec 
je, že hokej sa posúva vpred, takže stále je čo sa učiť. Hráčom chcem 
odovzdávať čo najviac a pomáhať im, treba však povedať, že sa učím aj 
od nich,“ hovorí Ján Lipiansky.
 
Na sklonku kariéry zažil hráč s číslom 91 skvelé sezóny v Slovane. 
Do mužstva sa vrátil v ročníku 2009/10 a na toto obdobie spomína veľmi 
rád. „Boli sme skvelá partia, či už na Ružinove, kde sme vtedy hrali pre 
rekonštrukciu štadióna Ondreja Nepelu, či v novej aréne. Po návrate na 
„Tehelné Pole“ bol z toho ôsmy majstrovský titul. Veľmi ma potešilo, že 
som sa mohol stať súčasťou mužstva pre nadnárodnú KHL o sezónu 
neskôr. Bol som už starší, no napriek tomu som hral najlepšiu európsku 
ligu. Bratislava vtedy žila hokejom, bola tu veľká eufória, ktorá nás 
hnala dopredu, čo sme korunovali v prvej sezóne účasťou v playoff pod 
vedením trénera Čadu,“ bilancuje Ján Lipiansky.

Dnes 47 – ročný tréner vníma aj rozdiely medzi hokejom v čase, kedy 
kariéru končil a tým, ktorý sa hrá dnes. „Hra je určite rýchlejšia, kladie 
sa väčší dôraz na zručnosti hráčov, korčuľovanie a tým aj na fyzickú 
pripravenosť. Existujú rôzne výskumy či testy, ktoré umožňujú 
komplexne sa pozrieť na daného hráča. Detailnejšie sa pracuje 
s videom, situácie tak vieme analyzovať do maličkostí, ktoré však 
v globále môžu byť rozhodujúce.“

Pokračovateľom v hokejovej rodine Lipianskych je jeho syn Lukáš, ktorý 
je rovnako odchovancom Slovana. Dvadsaťročný útočník pôsobil však aj 
vo Švédsku, Česku, dnes hrá v Rakúsku. „V niektorých veciach na ľade 
vidím medzi nami podobnosť. Snažím sa ho čo najviac podporit ako 
otec a občasne mu poradiť aj očami trénera. Túto sezónu je súčasťou 
akadémie Red Bull Salzburg, ktorý hrá seniorsku súťaž AlpsHL. Tím je 
vyskladaný najmä z mladých hráčov, pracujú s fínskymi trénermi. Vybral 
si ťažšiu cestu presadiť sa v zahraniči, no o to viac mu to do kariéry 
môže dať.“ 





Po vynikajúcej minulej sezóne sa Marcel Haščák rozhodol pred tou aktuálnou 
podpísať zmluvu s Brnom. V tomto českom tíme už pôsobil pred šiestimi rokmi 
a získal s ním aj titul. Vlani v novembri sa však rozhodol podpísať zmluvu 
so Slovanom s tým, že takáto ponuka sa neodmieta. Fanúšikovia nášho tímu 
sa potešili a ako sa ukázalo hneď v úvodných zápasoch, tešili sa oprávnene.

HAŠČÁK JE V SLOVANE 
SPOKOJNÝ NIELEN S FORMOU, 
ALE AJ SO SÚDRŽNOU KABÍNOU



P R O F IL  J EDNEJ  ZO  SLOVENSKÝCH  POS ÍL ,  VYHLÁSENÝ  KANONIERA  MARCEL  HA ŠČÁ K

PO ŤAŽKOM ZAČIATKU PRIŠLI OČAKÁVANÉ GÓLY
Marcelov prestup sa uskutočnil prekvapivo, ale hráčovo rozhodnutie bolo rázne: 
„Bol som presvedčený, že do Slovana chcem ísť. Nebolo to jednoduché 
rozhodnutie, ale ak už nejaké urobím, tak si za ním stojím. Nič neľutujem a snažím 
sa byť efektívny a pomáhať mužstvu.“

V Brne stihol slovenský útočník 18 zápasov, v ktorých strelil 5 gólov a pridal tri 
asistencie. Jeho odchod však nemal so športovou formou nič spoločné. „Na začiatku 
som priestor dostával a ukazoval som, že na to mám. Postupom času som však 
pochopil, že aj pre to, že som ďaleko od rodiny a najmä od syna, mi to veľmi 
nesedí. Hľadal som niečo, kde ma to bude viac baviť. Preto som rád, že som išiel 
do Slovana. Niektorí hovorili, že mi to v Brne nešlo, ale ja si myslím, že sa mi 
darilo. Po mojom odchode boli viacerí ľudia sklamaní a prehovárali ma, aby som 
zostal. Takže aj toto je vizitka toho, že so mnou boli spokojní. Ale rozhodol som sa 
odísť z rodinných dôvodov a museli to rešpektovať. Ja som presvedčený, že ak by 
som hral v Brne teraz, tak sa by sa mi bodovo darilo. Ale som už v Slovane a som 
za to vďačný. Prežil som ťažký začiatok, to najhoršie obdobie. Zopár krát som 
už mužstvu pomohol a dosiahli sme želaný výsledok,“ uviedol vyhlásený kanonier.

CHCE BYŤ LÍDER A NIE ŠEDÁ MYŠ
Ihneď po tom, ako si obliekol dres Slovana, dával o sebe vedieť extraligovým 
brankárom. Niektorí fanúšikovia si jeho strelecké znovuzrodenie spojili s tým, že 
v českej extralige je viac kvality a preto sa na Slovensku strieľajú góly ľahšie. To však 
Marcel odmieta.: „Ja by som to dal každému osobne skúsiť. Je to väčšinou o tom, 
kto má koľko priestoru. Ak je v klube hráč s veľkým platom, tak je jasné, že má 
najviac priestoru a musí byť líder. Ja som bol v Brne na to, aby som vyplnil nejakú 
dieru. A ja som zvyknutý byť líder a ťahať mužstvo. Mňa najviac na hokeji baví 
to, že môžem vziať na seba zodpovednosť. A potom som buď úspešný, alebo nie. 
A o tom to je. Nebudem porovnávať súťaže, ale keď dostanem priestor v hocijakej 

lige, tak body urobím. Som o tom presvedčený. Ide naozaj len o to, aký čas trávim 
na ľade. Aj preto som išiel z Brna preč, lebo chcem byť líder a nie šedá myš.“

Haščákovi netrvalo dlho a už po 19 odohraných zápasoch atakoval najlepšieho 
kanoniera Tipos extraligy, pričom odohral o 13 zápasov menej. Spolu s jeho príchodom 
však ožila celá prvá formácia s Andrewom Yoganom a  Williamom Rapuzzim.  „Každý 
hráč ktorý so mnou hral, či už aj vlani Dávid Skokan a Patrik Svitana vedia, že 
nejaké veci musia byť podľa mňa. Yoganovi s Rapuzzim som každý deň ukazoval 
ako to chcem a kde to chcem. Na druhej strane som chcel vedieť aj od nich, 
čo mám robiť, aby som im vyhovel.  Sadli sme si, aj keď zo začiatku tomu veľmi 
neverili. Ale postupne začali a videli, že vieme hrať vynikajúci hokej a dokážeme 
jeden druhému pomôcť. Vieme jeden o druhom. Obaja chalani pochopili, že chcem 
pomôcť nielen sebe, ale nám všetkým. Veľa ľudí mi rozprávalo, že bez Skokana so 
Svitanom to budem mať ťažké, ale myslím si, že tento mesiac som dal každému 
odpoveď, ako to je,“ uviedol Haščák.

Tak ako v minulej sezóne má 34-ročný krídelník veľkú šancu získať korunu pre 
najlepšieho kanoniera, ale prvoradý je pre neho tímový úspech: „Najviac by ma 
potešilo, keby som tento rok vyhral posledný zápas sezóny. Kráľa strelcov som 
vyhral dvakrát a bodovanie som vyhral tiež. Minulú sezónu som posledný zápas 
sezóny prehral, teraz chcem urobiť a dokázať viac.“

Z ATMOSFÉRY V KABÍNE JE OHROMENÝ
Po príchode do Slovana Haščáka neprekvapilo nič, na väčší tlak si zvykol v 
predchádzajúcich pôsobiskách: „Neprekvapilo ma nič, lebo som hral v mužstvách, 
na ktoré sa každý chcel vytiahnuť. A Slovan je presne takýto klub. Každý sa na 
nás pripraví na sto percent, ale o to viac ma to baví.“
 
Pozitívnym poznaním však bola atmosféra v kabíne. Takú Haščák podľa vlastných slov 
už dlho nezažil. „V Poprade bola partia, aká už dlho nebude. My sme sa tam stretli 

HAŠČÁK JE V SLOVANE 
SPOKOJNÝ NIELEN S FORMOU, 
ALE AJ SO SÚDRŽNOU KABÍNOU



takí ľudia, ktorí spolu hrali aj predtým a opäť sme boli spolu. Ale musím povedať, 
že mužstvo Slovana je výborne vyskladané a kabína je súdržná. Svedčí o tom aj 
to, že keď sa udeje nejaká krivda na nášho hráča, všetci naskáču na ľad. Hrá sa 
mi tu veľmi dobre. Kabína je vynikajúca, vedenie urobilo maximum pre to, aby 
nebol žiadny problém. Ja niekedy až žasnem, ako jeden s druhým vychádzame.“
Do konfliktu sa v novom pôsobisku dostal už aj „Haki“, ale v Slovane sú hokejisti, 
ktorí v prípade núdze poznajú svoje úlohy. „Ja nemám problém s nikým, ale vekom 
som prišiel  na to, že chcem góly dávať a nie oslabovať mužstvo. Mužstvu viac 
pomôžem keď budem strieľať góly a prihrávať na ne. Som platnejší na ľade ako 
v nejakej bitke,“ uvedomuje si kanonier.

NA KÁVU BY IŠIEL S KAŽDÝM
Po príchode do Bratislavy našiel v kabíne aj niektorých hráčov, s ktorými už hrával. 
S kým teda trávi na najviac času mimo ľadu? „Nie je veľmi čas niekam chodiť, ale 
dá sa povedať, že veľa hráčov poznám, máme spolu veľa odohratých sezón. Ale 
naozaj som dlho nezažil takú kabínu, že by každý s každým dobre vychádzal. Vždy 
sú nejaké problémy, ale z hráčov Slovana by som išiel na kávu naozaj s každým. 
Nebudem preto vyberať žiadneho hráča.“

ANKETA
AKÁ JE TVOJA NAJSTARŠIA SPOMIENKA NA HOKEJ? 
„To, ako má ráno otec budil na tréning o 4:30, aby som tam bol o 5:30.“

KTO ŤA PRIVIEDOL K HOKEJU? 
„Otec. Bol veľmi trpezlivý a teraz sa už on teší na to, kedy budem na tréningy 
voziť ja svojho syna.“

AKÝ JE, ALEBO BOL TVOJ HOKEJOVÝ VZOR? 
„Ja som ich mal viac. Či to boli chalani ako Peťo Bondra, Majo Gáborík, 
či Marián Hossa. To boli hráči, na ktorých som sa vždy rád pozeral.“

KTORÉMU HOKEJOVÉMU KLUBU SI DRŽAL PALCE AKO MALÝ CHLAPEC? 
„Som Popradčan, takže samozrejme, že Popradu.“

KTO JE TVOJÍM NAJLEPŠÍM PRIATEĽOM SPOMEDZI HOKEJISTOV? 
„Asi Mišo Chovan a Marek Mašlonka.“

NA KTORÝ SVOJ GÓL SI NAJRADŠEJ SPOMÍNAŠ? 
„Povedal by som, že na víťazný gól v Brne, kedy Kometa získala titul 
po 53 rokoch. Dal som vtedy pár rozhodujúcich gólov a to sú najkrajšie 
pocity, keď môžete rozhodnúť o celom zápase."

KOHO POVAŽUJEŠ ZA NAJLEPŠIEHO HOKEJISTU, 
PROTI KTORÉMU SI DOTERAZ HRAL? 
„To neviem, lebo som hral proti takým úžasným hokejistom, že by to 
bol dlhý zoznam. Ale spomeniem aspoň jedného obrancu a to Victora 
Hedmana."

KTORÝ ZÁPAS V TVOJEJ KARIÉRE TI ZATIAĽ 
NAJVIAC UTKVEL V PAMÄTI? 
„Bolo ich veľa a veľa z nich ma tešili. Takže tiež by som ťažko vyberal 
ten naj."

AKÝ ŠPORT OKREM HOKEJA SI EŠTE RÁD POZRIEŠ 
ALEBO ZAHRÁŠ? 
„Zahrám si hocičo, milujem športy ako také. Či už futbal, 
basketbal, alebo lyžovanie. Som typ človeka, ktorý má rád každý 
šport."

V KTOROM MESTE A/ALEBO ARÉNE SA TI DOTERAZ 
NAJLEPŠIE HRALO? 
„Poteším fanúšikov Slovana - je to hala v Bratislave."

www.hcslovan.sk
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N Á V R AT  FA N Ú Š I K O V  D O  H O K E J O V Ý C H  A R É N

V ZÁVERE ZÁKLADNEJ 
ČASTI OPÄŤ S DIVÁKMI
Priebežne klesajúci počet hospitalizovaných na ochorenie COVID-19 postupne 
vráti fanúšikov do hokejových arén ešte počas tejto sezóny. Návrat divákov síce 
zastihol Slovan počas jedenásťzápasovej série zápasov na ľade súperov, 
keďže v našej aréne Ondreja Nepelu prebiehali počas väčšiny januára 
Majstrovstvá Európy v hádzanej mužov. Už v najbližšom domácom zápase 
proti HK Nitra v nedeľu 6. februára by sa však Slovan opäť mohol spoľahnúť 
na podporu aspoň čiastočne zaplnených tribún.



Nová aktuálna vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR zaradila športové 
zápasy medzi tzv. stredne rizikové podujatia. Diváci sa na nich môžu zúčastniť 
v režime OP (kompletne zaočkovaní, resp. prekonali ochorenie COVID-19 pred menej 
ako 180 dňami) a v maximálnom počte 25 percent oficiálnej kapacity priestoru. 
V podmienkach Zimného štadióna Ondreja Nepelu to znamená presne 2 513 miest.

Z celkového počtu 25 domácich zápasov v základnej časti Tipos extraligy mali 
fanúšikovia možnosť doteraz vidieť 10. Ďalších 10 zápasov počas regionálneho 
a následne plošného lockdownu sa už muselo odohrať bez prítomnosti divákov. 
Slovan v tom čase umožnil všetkým držiteľom sezónnych vstupeniek rozhodnúť 
sa, či si želajú permanentku zrušiť a v takom prípade by dostali naspäť alikvótnu 
časť peňazí vo výške 60 percent pôvodnej ceny. Druhou alternatívou bola ponuka 
bezplatného predĺženia platnosti permanentiek na všetky domáce zápasy play 
off 2022, do ktorého sa klub kvalifikuje s najväčšou pravdepodobnosťou z prvého 
alebo druhého miesta. Túto možnosť si napokon zvolilo až 96 percent všetkých 
tohtoročných permanentkárov, za čo im vedenie klubu úprimne ďakuje. To zároveň 
znamená, že pred najbližšími zápasmi bude môcť ísť do predaja maximálne okolo 1 
150 zápasových vstupeniek do povolenej kapacity 25 percent. 

Priemerná návštevnosť prvých desiatich domácich zápasov Slovana v tejto sezóne 
– v režime KZ (kompletne zaočkovaní) – bola na úrovni 2 430 divákov. Bola to s 
prevahou najvyššia priemerná návštevnosť v celej extralige pred druhou Nitrou a 
tretími Košicami. Zároveň to znamenalo dramatický prepad návštevnosti oproti 
poslednej sezóne (2019/20), ktorá nebola ovplyvnená koronakrízou (5 240 divákov) 
alebo poslednou sezónou klubu v KHL (6 450 divákov). Nečudo, že straty príjmov zo 
vstupného dnes klub ráta v miliónoch eur.

Slovan preto rovnako ako ostatné kluby hokejovej extraligy privítal mierne uvoľnenie 
opatrení súvisiacich s návštevou hromadných športových podujatí. Zároveň však 
predstavitelia klubu veria, že v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie príde 
postupne s blížiacim sa play off k ďalšiemu uvoľneniu opatrení a predovšetkým 
k opätovnému zavedeniu COVID Automatu s jasnými pravidlami tak, ako tomu bolo 
krátky čas v závere leta a v jeseni minulého roku.

PRIEMERNÁ NÁVŠTEVNOSŤ 
PRVÝCH 10 ZÁPASOV 
V TEJTO SEZÓNE BOLA 
NA ÚROVNI 2 430 DIVÁKOV
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William Rapuzzi prišiel do Slovana s vizitkou najproduktívnejšieho hráča 
Dornbirnu, teda tímu, kde pôsobil v predchádzajúcej sezóne. Rovnako ako 
teraz v Slovane ťažil zo spolupráce s Andrewom Yoganom, svojim americkým 
krajanom. Ich chémia funguje azda aj preto, lebo obaja hráči sú vášniví golfisti.

VÁŠNIVÝ GOLFISTA, KTORÝ 
NAŠTARTOVAL V EURÓPE 
DRUHÚ KARIÉRU



Rapuzzi odohral v mladosti viac sezón v NCAA. Rodák z mesta Anchorage na Aljaške 
študoval dva roky ekonómiu, potom prešiel na históriu. „Strávil som v NCAA štyri 
roky, tento čas som si naozaj užil. Tam som celý deň trávil so svojimi spoluhráčmi, 
či už na klzisku alebo v triede, a vytváral som si skutočne blízky vzťah so všetkými 
chalanmi. A je zábavné hrať pred svojimi priateľmi a ostatnými študentmi,“ 
rozhovoril sa William pre náš magazín. 

Na rozdiel od Yogana, ktorého draftoval New York Rangers ako vôbec prvého hokejistu 
pochádzajúceho z Floridy, Rapuzzi sa draftu nedočkal: „Samozrejme, že mojím snom 
bolo dostať do NHL, ale nikdy som počas tých rokov nebol veľmi propagovaným 
hráčom. Takže som nebol príliš prekvapený, keď ma v drafte nevybrali."

EURÓPA BOLA LOGICKOU VOĽBOU
Aj to bol napokon jeden z dôvodov, prečo sa šikovný útočník vybral do Európy už 
pred sezónou 2014/2015. Po troch rokoch vo Švajčiarsku nasledovala zastávka v 
nórskom Stavangeri, odkiaľ sa cez fínsky klub Sport Vaasan a Dornbirner dostal do 
nášho klubu. "Naozaj som nemal v úmysle prísť do Európy. Mal som úspešnú svoju 
prvú profesionálnu sezónu v Amerike. Ale tým, že som študoval na vysokej škole, 
bol som už starším hráčom. Keďže som nebol draftovaný a už som bol oveľa starší 
ako mnohí ďalší chalani, rozhodol som sa, že mojou najlepšou šancou ako si urobiť 
kariéru je hrať v Európe. Keď sa obzriem späť, som rád, že som to urobil,“ povedal 
31-ročný hokejista.

V Európe si Rapuzzi musel zvykať nielen na iný životný štýl, ale aj na špecifické 
hokejové prostredie. A čo vraví na úroveň slovenskej ligy? „Veľmi sa mi páčili všetky 
krajiny, v ktorých som bol, ako aj rôzne druhy životného štýlu. Každá krajina 
ponúka niečo iné. Kým som prišiel do Slovana, o lige som toho príliš veľa nevedel, 
ale je to veľmi dobrá liga, ktorá vás núti tvrdo pracovať. V tejto lige sa nemôžete 

spoliehať iba na zručnosti, v zápasoch nie je nič ľahké a každý tím môže zdolať 
každého, vďaka čomu je liga veľmi konkurencieschopná.“ 

NA NOVÉ PROSTREDIE SI ZVYKOL RÝCHLO
V Bratislave pôsobí sympatický Američan od konca júla minulého roka, mesto a 
organizácia klubu sa mu ihneď zapáčila: „Všetko bolo skvelé. Naozaj sme si užili 
čas v Bratislave. Je pekné byť späť vo väčšom meste, pretože posledných pár 
sezón som bol v oveľa menších mestách. Klub sa k nám správal skvele a veľmi mi 
zjednodušil proces sťahovania                              do nového prostredia.“

P R E D S TA V U J E M E  Ú T O Č N Í K A  S L O V A N A ,  L E G I O N Á R A  W I A L L I A M A  R A P U Z Z I H O

 

VÁŠNIVÝ GOLFISTA, KTORÝ 
NAŠTARTOVAL V EURÓPE 
DRUHÚ KARIÉRU



Rapuzzi nám tiež prezradil, že o ponuke Slovana hovoril aj so spoluhráčom Yoganom, 
záujem mal totiž náš klub od začiatku o oboch legionárov: „Vedeli sme o tom, že je 
tu možnosť stretnúť sa opäť v jednom drese. Je pekné, že na začiatku sezóny 
vidíte niektorých ľudí, s ktorými sa už poznáte. Ale všetci v tíme mi veľmi uľahčili 
príchod do nového prostredia.“

Tak ako uľahčili noví spoluhráči príchod Rapuzzimu, tak isto sa ho on snažil uľahčiť 
Marcelovi Haščákovi. Spolu s Yoganom hrávajú spolu od polovice novembra a že to 
je spolupráca úspešná, svedčí fakt, že je to momentálne najproduktívnejší útok v 
extralige. „Haky je od príchodu do tímu skvelý. Veľmi rýchlo sme si na seba zvykli, 
som rád, že naša formácia si skutočne rozumie a je medzi nami správna chémia. 
Je len veľmi málo hráčov, ktorí majú jeho schopnosti a v lige nie je nikto, kto by 
dokázal strieľať góly tak, ako on. Mojou úlohou je len pokúsiť sa mu poslať puk do 
dobrých šancí a vytvoriť mu priestor na to, aby vedel zakončiť,“ povedal Rapuzzi 
a na otázku, či sa viac cíti lepšie na krídle, alebo na centri, odpovedal jednoznačne: 
„Na centri.“ Amerického útočníka doprevádza na starom kontinentne manželka, ale 
hrať ho videli aj rodičia. „Moji rodičia sa zvyčajne snažia prísť za mnou raz za rok,“ 
vysvetlil Rapuzzi.

GOLF HRÁ KAŽDÉ LETO
Američan mal po príchode do klubu pomalší rozbeh, ale ihneď ako si zvykol na všetko 
potrebné, zabáva fanúšikov. Na konci sezóny preto verí, že sa dočká zaslúženej 
odmeny. „V hokeji je vždy tlak. Je to práca založená na výkonnosti a nikto z nás 
by tu nebol, keby sme nevedeli, ako to zvládnuť. Dôležité je, aby sme si ten tlak 
nepripúšťali. Všetci poznáme prácu, ktorú musíme urobiť a poznáme svoje úlohy v 
tíme, ktoré nám pomôžu dosiahnuť úspech. Ak to urobíme všetci, všetko ostatné 
príde samo. Ak budete poctivo pracovať každý deň, budete pripravený, nech príde 
akákoľvek situácia.“

V súvislosti s oboma Američanmi v našom tíme sa špekulovalo aj o tom, že by sa 
mohli dostať do výberu pre olympijské hry, keďže účasť hráčom z NHL nepovolili. Ako 
nám však William prezradil, bolo by to veľmi prekvapujúce. „Nebol som prekvapený, 
že som nebol na zozname. Existuje veľmi dlhý zoznam amerických hráčov 
pôsobiacich v Európe, ako aj u nás doma, ktorí majú za sebou dlhú úspešnú 
kariéru na najvyšších úrovniach.“

Rapuzzi nám na záver prezradil o sebe ešte niečo. Tak ako Yogan je aj on vášnivý 
golfista. Na Slovensku však ešte nehral, za to doma si zahrá vždy keď má čas. 
Predtým si však na chladnej Aljaške nemohol toto hobby dopriať až tak často. 
„Na Slovensku som golf ešte nehral. Ale golf mám veľmi rád, je to po hokeji môj 
najobľúbenejší šport. Počas leta, keď máme po sezóne, tak sa stretávame veľká 
skupina hokejistov a hrávame spolu golf. Nedávno som sa presťahoval z Aljašky 
do Arizony, kde sú podmienky na golf oveľa lepšie.“ 

WILLIAM RAPUZZI NA SLOVÍČKO

KEBY STE ŽILI V IDEÁLNOM SVETE...  
 
Čo by bola Vaša najbližšia kúpa? 
"Súkromné lietadlo alebo športový klub"

Kam by ste chceli ísť na dovolenku? 
"Rád by som šiel do Austrálie"

S akou známou osobnosťou by ste sa 
chcel stretnúť? 
"Tiger Woods"

Na akom aute by ste chceli jazdiť? 
"Audi A7"

Aké jedlo by ste si najradšej objednal? 
"Quinsboro"

Ktorú športovú trofej by ste chceli vyhrať? 
"Masters v golfe"
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KEBY SOM NEBOL HOKEJISTA, ŽIVIL BY SOM SA AKO...  
Nejako by som sa snáď uživil.

KEBY SOM BOL TRÉNEROM, VO SVOJOM TÍME 
BY SOM URČITE CHCEL MAŤ... 
“Bago Legends” (pozn.: Kytnár, Sersen, Štajnoch, Meszároš – 
tréningová formácia pri hre 4 na 4).

KEBY SOM MAL TROCHU VIAC ČASU, 
CHCEL BY SOM SA (MIMO HOKEJA) NAUČIŤ... 
Spraviť si trochu viac času!

KEBY SOM MOHOL V ŽIVOTE JESŤ IBA JEDNO 
JEDINÉ JEDLO, BOLO BY TO... 
Kapustnica.

KEBY SOM VYHRAL V LOTÉRII 100 MILIÓNOV EUR, 
KÚPIL BY SOM SI... 
10 000 puzzle, aby som sa nenudil.

KEBY SOM SA MOHOL VRÁTIŤ DO ŠKOLY, 
ZLEPŠIL BY SOM SI ZNÁMKY Z... 
V mojom prípade by hocijaký pokus o zlepšenie bol len 
krokom späť, keďže som sa učil dobre.

KEBY SOM SI VO FILME MOHOL ZAHRAŤ 
SO SLÁVNOU HEREČKOU, BOLA BY TO... 
Povedzme, že Jennifer Aniston.

KEBY SOM MOHOL VRÁTIŤ ČAS, ZMENIL BY SOM...  
momentálny stav. Vrátiť sa do normálneho života. 
Veľa vecí, ale za následky neručím.

KEBY SOM MAL MOŽNOSŤ CESTOVAŤ ČASOM, 
CHCEL BY SOM ÍSŤ DO... Na ostrov Maurícius, 
ale ešte predtým, než bol objavený turistami.



S P O LU  SME  SLOVAN  -  #VERN ISLOVANU

MÔJ SLOVAN
MENO: PETER "PEPE" ŠIŠKA

VEK: 40 ROKOV

BYDLISKO: PEZINOK

POVOLANIE: ACCOUNT MANAGER

NA SLOVANE OD: ASI 1987



PRVÝ ZÁPAS SLOVANA, KTORÝ SI PAMÄTÁŠ A NA KTOROM SI BOL?

Presný zápas si nepamätám, ale tatko ma na hokej a futbal začal 
brávať, keď som mal asi 5 rokov. Dá sa teda povedať, že zimný štadión 
je mojim druhým domovom približne od roku 1987. Permanentky sme 
si prvýkrát kúpili v roku 1997 a odvtedy som vynechal domáci zápas, 

len ak som bol v zahraničí alebo chorý. Tých zápasov nebolo veľa.

NA KTORÝ ZÁPAS SI NAJRADŠEJ SPOMÍNAŠ?

Pamätných zápasov za tie roky je viac. Skvelé zápasy sme odohrali 
v EHL, napríklad proti Vsetínu, Magnitogorsku alebo Jaroslavli. V 
KHL bolo množstvo takých duelov, hlavne s Magnitkou, Dinamom, 
či CSKA. Z našej ligy „lockoutová“ sezóna a pochopiteľne všetky 
finálové zápasy. No a ten úplne najpamätnejší je pre mňa posledný 
finálový zápas sezóny 1997/98 proti Košiciam, kedy sme získali prvý 

majstrovský titul v ére samostatnosti. To boli neskutočné emócie.

MÁŠ NEJAKÚ RUTINU ALEBO ZVYK PRED ZÁPASOM?

Na štadión chodíme väčšinou hodinu pred zápasom, vyvesíme vlajku, 
dáme si klobásku a pivko a „pokecáme“ s partiou permanentkárov 

sediacou na A3. 

 KAM NAJĎALEJ SI CESTOVAL ZA SLOVANOM?

Tých miest je veľa. S nadsázkou vždy konštatujem, že „so Slovanom 
som precestoval pol Európy“. Okrem takmer všetkých slovenských 
štadiónov spomeniem mestá ako Frankfurt, Villach, Viedeň, 
Zagreb, Praha, Vsetín, Brno a ďalšie. Chystali sme sa aj do Moskvy 

a Petrohradu, to však bohužiaľ nakoniec nevyšlo.

 MÁŠ NEJAKÝ KLUBOVÝ SUVENÍR, KTORÝ SI CENÍŠ NAJVIAC?

Mám okolo tridsať dresov Slovana, viacero z nich je hráčskych, aj 
hraných, s podpismi či venovaním. Cenný je dres z majstrovskej 
sezóny 1997/98 podpísaný všetkými hráčmi, dres Rada Kropáča zo 
zápasu proti Tampe Bay alebo hráčsky dres Mira Šatana z KHL. Ten 
najcennejší, dres zo sedemdesiatych rokov, ktorý pravdepodobne 
patril Vladovi Dzurillovi, som nedávno posunul do pripravovanej 

Siene slávy Slovana.

 ČO SI ZVYČAJNE OBLEČIEŠ NA ZÁPAS SLOVANA?

Ako-kedy. Často som nosieval dresy, ale niekedy si dávam mikinu, 

či klubovú bundu. Šiltovka a šál je samozrejmosť.

KTORÉ ČÍSLO BY SI NOSIL NA SVOJOM DRESE SLOVANA?

Tak tu nie je o čom. Všetci, čo ma poznajú, vedia, že číslo 27 patrí 
ku mne. V ten deň som sa narodil a s tým číslom som aj hrával.

Život sa s tým vyhral až tak, že v rovnaký deň sa narodila aj naša 

dcérka. Pre mňa osudové čislo.

KTO JE TVOJ NAJOBĽÚBENEJŠÍ HRÁČ SLOVANA VŠETKÝCH ČIAS?

Peter Šťastný. Legenda bratislavského, slovenského i svetového 
hokeja, a môj športový vzor. Z ďalších spomeniem Ceca Pašeka, 
Zdena Cígera, Romana Iľjina, Šarkyho, Ďuriho Mikúša či Aďa 

Šťastného.

S KÝM ZO SÚČASNÝCH ALEBO BÝVALÝCH HRÁČOV SLOVANA 
SI SA STRETOL OSOBNE?

Tých je množstvo. S viacerými bývalými hráčmi sa poznáme osobne 

a stretol som aj viacero chalanom z aktuálneho kádra. 

S KTORÝM HRÁČOM AKTUÁLNEJ SÚPISKY SLOVANA BY SI ZAŠIEL 
NA PIVO/VEČERU?

Z terajšieho kádra by to bol asi Mišo Sersen alebo Rasťo Gašpar, 
to sú takí „pohoďári“.

KTORÝ BOL NAJKRAJŠÍ ALEBO NAJPAMÄTNEJŠÍ GÓL SLOVANA, 
AKÝ SI VIDEL  NAŽIVO NA ŠTADIÓNE SLOVANA?

Najpamätnejší je asi ten z predĺženia v roku 1998. A najkrajšie 
boli dva podobné góly v podaní Paľa Demitru a Borisa Sádeckého. 
Smutným paradoxom je aj ich podobný, tragický osud.

KEBY SI MOHOL VYMAZAŤ Z HISTÓRIE SLOVANA JEDEN MOMENT 
ALEBO JEDEN ZÁPAS, KTORÝ BY TO BOL?

Život ma naučil, že tak pozitívne, ako aj negatívne emócie a zážitky, 
nás formujú a posúvajú dopredu. Preto by som asi žiaden zápas 
nemazal. Keď by som však mal zmeniť predsa len jeden moment, tak 
by to bol 14. marec 1998 a Cecova smrť.



Medzi 22 korčuliarov sa zmestil aj útočník HC SLOVAN Bratislava Samuel 
Takáč, ktorý má v tejto sezóne v 29 odohraných zápasoch bilanciu 10 gólov 
a 25 asistencií.

Pred štyrmi rokmi pred olympijským turnajom v Pjongčangu si tréner 
Ramsay nevybral žiadneho Slovanistu, aj napriek tomu, že klub vtedy 
pôsobil v nadnárodnej KHL. Dosiaľ poslednými hokejistami, ktorí si zahrali 
na olympijskom turnaji a v čase jeho konania boli hráčmi Slovana, sú Milan 
Bartovič, Peter Ölvecký, Michel Miklík a Branko Radivojevič, ktorí boli členmi 
tímu na ZOH 2014 v Soči.

Menoslov nominovaných hráčov obsahuje šesť hokejistov z KHL, deväť z 
českej extraligy, päť zo slovenskej TIPOS extraligy, dvoch z najvyššej fínskej a 
švajčiarskej súťaže a jedného zo zámorskej juniorskej ligy WHL.

Z hráčov, ktorí v niektorej fáze svojej doterajšej kariéry obliekali dres 
HC SLOVAN, sa na olympiáde v Číne predstavia všetci traja gólmani Patrik 
Rybár, Branislav Konrád a Matej Tomek. Z obrancov si za Slovan v minulosti 
zahrali Marek Ďaloga, Mário Grman a Michal Čajkovský a z útočníkov Libor 
Hudáček, Miloš Kelemen a Marko Daňo.

V realizačnom tíme bude mať náš klub zastúpenie v osobe asistenta 
trénera Andreja Podkonického, kondičnéhot trénera Roberta Bereša a 
fyzioterapeuta Vladimíra Čavojca.

“V prvom rade to bolo obrovské prekvapenie,“  zareagoval na správu o 
svojej nominácii Samo Takáč. „Ani som totiž nevedel, že v ten deň má vyjsť 
nominácia. Zrazu mi začali chodiť gratulačné správy. Nevedel som prečo, 
keďže narodeniny som už mal a meniny mám v auguste. Potom mi to došlo 
a bol som pochopiteľne veľmi šťastný.“

O LY M P I J S K Ý  T U R N A J  V  R Á M C I  H I E R  X X I V.  Z I M N E J  O LY M P I Á D Y  V  P E K I N G U

V NOMINÁCII NA OLYMPIÁDU 
AJ SAMUEL TAKÁČ
Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay spolu s generálnym 
manažérom Miroslavom Šatanom a jeho asistentom Otom Haščákom predstavili 18. 
januára 25-členný zoznam hráčov, ktorých nominovali na olympijský turnaj v rámci 
Hier XXIV. zimnej olympiády v Pekingu.



V NOMINÁCII NA OLYMPIÁDU 
AJ SAMUEL TAKÁČ

Samo zažil reprezentačný krst v 30 rokoch na nedávnom Nemeckom pohári 
a v tom čase o olympiáde veľmi nerozmýšľal, keďže do Pekingu mali ísť hráči 
z NHL. Navyše, od 30. decembra, keď si poranil zápästie v domácom zápase 
proti HC Nové Zámky, dlho nehral.

„Zrazu to nabralo rýchly spád. Keď sa ma pred prvým zrazom novinári 
pýtali na olympiádu, tak som vravel, že to vôbec neriešim. V tom čase mali 
ešte ísť do Pekingu hráči z NHL a svoje šance som považoval za mizivé. 
Naozaj som to vôbec nemal v hlave. Teraz sa situácia zmenila a ja sa z 
toho teším. Verím, že som si smolu vyčerpal a počas troch týždňov pauzy 
som sa snažil pracovať na fyzickej kondícii. Na olympiádu by som mal byť 
pripravený kvalitne.“

Športovci z celého sveta by sa za normálnych okolností tešili v Číne na Veľký 
čínsky múr či prehliadku starobylého Pekingu, no v pretrvávajúcej COVID dobe 
si Čínu veľmi neužijú.

„Ešte som tam nikdy nebol a rád by som si pozrel niektoré pamiatky. 
Určite však budeme fungovať v bubline a na takýchto turnajoch je to stále 
iba o kolobehu medzi hotelom a halou. Moje čínske skúsenosti sa tak asi 
naďalej obmedzia na návštevy čínskych reštaurácií,“ dodal so širokým 
úsmevom Samuel Takáč.

NOMINÁCIA SR NA XXIV. ZOH V PEKINGU 2022

BRANKÁRI: Patrik Rybár (Dinamo Minsk/KHL), Branislav Konrád 

(HC Olomouc/ČR), Matej Tomek (HC Kometa Brno/ČR).

OBRANCOVIA: Marek Ďaloga (HC Kometa Brno/ČR), Martin Marinčin 

(HC Oceláři Třinec/ČR), Peter Čerešňák (HC Plzeň/ČR), Mário Grman 

(HPK Hämeenlinna/Fín.), Michal Čajkovský (Sibir Novosibirsk/KHL), 

Martin Gernát (HC Lausanne/Švaj.), Šimon Nemec (HK Nitra), Samuel 

Kňažko (Seattle Thunderbirds/USA/WHL).

ÚTOČNÍCI: Libor Hudáček (Dinamo Minsk/KHL), Miloš Kelemen (BK 

Mladá Boleslav/ČR), Michal Krištof (HC Kometa Brno/ČR), Marko Daňo 

(HC Oceláři Třinec/ČR), Miloš Roman (HC Oceláři Třinec/ČR), Juraj 

Slafkovský (TPS Turku/Fín.), Tomáš Jurčo (Barys Nur-Sultan/KHL), 

Peter Cehlárik (Avangard Omsk/KHL), Marek Hrivík (Torpedo Nižnij 

Novgorod/KHL), Kristián Pospíšil (HC Davos/Švaj.), Samuel Takáč 
(HC SLOVAN Bratislava), Pavol Regenda (HK DUKLA Ingema 

Michalovce), Adrián Holešinský (HK Nitra), Peter Zuzin (HKM Zvolen).

"ZRAZU MI ZAČALI CHODIŤ 
GRATULAČNÉ SPRÁVY. 
NEVEDEL SOM PREČO..."





F O T O  S I TA / M A R E K  L U K Á Č

NAJBLIŽŠIE DOMÁCE 
ZÁPASY BELASÝCH

BUĎTE V OBRAZE - SLEDUJTE NAŠE SOCIÁLNE SIETE @HCSLOVAN

HK NITRA / NEDEĽA - 6. FEBRUÁRA - 19:00 H

HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE /  ŠTVRTOK 17. FEBRUÁRA - 18:00 H

MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ / NEDEĽA 20. FEBRUÁRA - 18:00 H

HC GROTTO PREŠOV / NEDEĽA 27. FEBRUÁRA - 19:00 H

HK DUKLA TRENČÍN / UTOROK - 3. MARCA - 18:00 H



Ivan Chodák (*03.02.1914 - + 14.02.1994) 
„Rytier v kopačkách“ zanechal výraznejšiu stopu vo futbale ako 
vynikajúci hráč 1. ČsŠK Bratislava a Slovenska, ale vynikal aj v iných 
športoch, vrátane hokeja. Hrával v kluboch VŠ a ŠK Bratislava, stal sa 
dvakrát majstrom Slovenska, nastúpil aj za slovenskú reprezentáciu. 
Neskôr sa stal uznávaným lekárom.

Roman Veber (*03.02.1969, 53 rokov) 
Stabilná obranná dvojica belasých v 90-tych rokoch spolu s Matejom Buknom. 
V roku 1993 nastúpil v historicky prvom zápase slovenskej reprezentácie. 

Počas kariéry si zahral aj v Česku a Nemecku, najdlhšie vo Wolfsburgu.

Petr Pavlas (*04.02.1968, 54 rokov) 
Do Slovana prišiel ako 34-ročný a po siedmych sezónach mal na svojom 
konte 379 zápasov a 273 bodov, ktorými prispel k štyrom majstrovský 
titulom a triumfu v Kontinentálnom pohári. Populárny „Pačes“ alebo tiež 
„Dedko“ bol stálicou v zostave na modrej čiare.

Ján Stanovský (*05.02.1942, 80 rokov) 
Dlhoročný špičkový funkcionár, v Slovane pôsobil vyše 30 rokov ako tréner, 
člen výboru, tajomník a v rokoch 1990-1996 ako predseda a športový riaditeľ. 
Neskôr pracoval v hokejovom zväze a viedol aj Združenie oddielov a klubov SR.

Rastislav Jančuška (*07.02.1927 - + 08.05.2001) 
Člen Siene slávy slovenského hokeja, výrazná funkcionárska i trénerská 
osobnosť. Rodák z Liptovského Mikuláša najprv za Slovan hrával, potom 
ho viedol ako tréner, trikrát sa stal vicemajstrom Československa. Neskôr 
trénoval vo Švajčiarsku a 16 rokov hájil záujmy slovenského hokeja 
vo federálnom hokejovom zväze.

Teodor Reimann (*10.02.1921 - +30.08.1982) 
Jeden z posledných slávnych futbalovo-hokejových obojživelníkov. Na 
zelenom trávniku vynikal v bránke, v hokeji žiaril v útoku. Bol výborným 
korčuliarom, technikom, tvorcom hry aj strelcom. V ŠK Bratislava vytvoril 
dvojičku s Jindřichom Reitmayerom.

SLOVAN 
BLAHOŽELÁ 
A SPOMÍNA

Richard Kapuš
(*09.02.1973, 49 rokov) 

Jedna z najväčších osobností modernej histórie Slovana, skvelý 
center. Označujú ho aj ako zberateľa titulov, so Slovanom ich 

získal v extralige šesť. Bol strelcom pamätného rozhodujúceho 
gólu v rozhodujúcom finále pri prvom titule v roku 1998. Dodnes je 

klubovým rekordérom v počte asistencií (346) a kanadských bodov 
(564). So slovenskou reprezentáciou si zahral na dvoch olympiádach, 

má striebro z MS 2000 a bronz z MS 2003. S Omskom sa stal majstrom 
ruskej superligy.

Samuel Petráš
(*05.02.1967, 55 rokov) 
Nikto nemá v súčasnom Slovane viac titulov, nikto 
v ňom nepracuje dlhšie. Žijúca ikona klubu prišla 
na voľné miesto maséra v máji 1989 na odporúčanie 
inej legendy – Dade Bogdana – a zostala v ňom dodnes. 
Popri tom až do roku 2017 pôsobil v slovenskej repre.
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Oficiálny názov: HC SLOVAN Bratislava

Rok založenia: 1921

Prezývka: Belasí

Domovská aréna: Zimný štadión Ondreja Nepelu 
 (1940, po rekonštrukcii 2011), 
 10 055 divákov

Klubové farby: tmavomodrá, biela, červená

B mužstvo: Modré krídla Slovan (Tipos SHL)

Mládež: HC SLOVAN Bratislava – mládež, o.z.

Maskot: orol Harvy

Roztlieskavačky: Angels Cheerleaders

Fanshop: fanshop.hcslovan.sk

Web: www.hcslovan.sk

Kontakt: tickets@hcslovan.sk

Prezident klubu: Rudolf Hrubý

Generálny manažér: Maroš Krajči

Hlavný tréner: Robert Döme

Kapitán A mužstva: Michal Sersen

Najviac bodov: Richard Kapuš (564)

Najviac gólov: Václav Nedomanský (370)

Najviac prihrávok: Richard Kapuš (346)

Najviac zápasov: Michal Sersen (678)

Majster Československa: 1x (1979)

Majster Slovenska: 8x (1998, 2000, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2012)

Víťaz IIHF Continental Cup: 1x (2004)

Víťaz Spengler Cup: 3x (1972, 1973, 1974)

Sieň slávy: 2x Hockey Hall of Fame Toronto (Peter Šťastný, Václav Nedomanský)

 6x IIHF Hall of Fame(Václav Nedomanský, Vladimír Dzurilla, Jozef Golonka,  
 Ján Starší, Peter Šťastný, Miroslav Šatan) 

 18x Sieň slávy slovenského hokeja 

SLOVAN V KOCKE

Sledujte HC SLOVAN na sociálnych sietiach

HC SLOVAN HC SLOVAN HC SLOVAN HC SLOVAN HCSLOVANBA


