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P O W E R P L AY  0 4  /  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

Zatiaľ čo na medzinárodnej hokejovej scéne februáru dominoval olympijský turnaj Pekingu, ktorý napokon priniesol historický 

úspech slovenskému hokeju, extraligové kluby súperili okrem bežných a dohrávaných zápasov aj v tom, akého zaujímavého hráča 

sa im podarí „uloviť“ pred uzatvorením transferového okna.

Slovan tentoraz nebol v závere prestupového obdobia mimoriadne aktívny. 

Nebolo to ani potrebné. Mužstvo sa budovalo a dopĺňalo postupne. V priebehu sezóny do neho prišli ďalší dôležití hráči, ako 

brankár Clint Windsor, obranca Alex Breton a predovšetkým útočník Marcel Haščák. Mužstvu sa našťastie vo väčšom rozsahu 

vyhýbali zranenia. S katastrofickou situáciou z vlaňajška sa to nedá ani porovnať. Aktuálne sa čaká už iba na návrat Rasťa 

Gašpara a Tomáša Matouška, potom by už súpiska na play off mala byť kompletná. 

V posledných týždňoch sa manažment sústredil na možnosť 

vhodného doplnenia na poste obrancu a brankára. Napokon sa 

podarilo dohodnúť príchod gólmana Anthonyho Petersa, ktorý 

začal sezónu v ICE HL v Grazi, kde si od neho veľa sľubovali. 

Potom však musel prerušiť kontrakt kvôli zraneniu chrbta. 

Veríme, že bude tým posledným chýbajúcim kamienkom v 

zostave na play off a do bránkoviska prinesie v prípade 

potreby ešte viac istoty a skúseností. Klub má na neho 

výborné referencie. V posledných týždňoch sa v Ontariu 

intenzívne pripravoval pod dohľadom svojho známejšieho 

brata Justina, ktorý pôsobil v NHL, KHL a bol tiež členom 

olympijského výberu Kanady na ZOH 2018. Navyše, 

v čase, keď do zostavy môže stále ešte kedykoľvek 

zasiahnuť COVID-19, je takmer nevyhnutnosť mať k 

dispozícii troch solídnych brankárov.

Celkovo však tohtoročný hráčsky trh doslova zíval 

prázdnotou. Pred touto sezónou sa len v AHL, 

ECHL a ICE HL, teda v ligách, z ktorých reálne 

prichádzajú hráči do našej extraligy, objavilo v 

porovnaní s prvou covidovou sezónou 2020/21 

vyše 20 nových zamestnávateľov. To je hneď 

okolo 600 nových pracovných miest. Od augusta sa Slovan intenzívne snažil o podpis kvalitného obrancu do prvých dvoch párov 

a presiloviek. Musíme však priznať, že tí, ktorým sme poslali ponuku, si napokon vybrali pôsobenie v súťaži, ktorú momentálne 

považovali za kvalitnejšiu a marketingovo atraktívnejšiu, ako slovenskú extraligu. Olympijský bronz, na ktorom sa podieľalo päť 

hokejistov z extraligy, vrátane nášho Sama Takáča, nepochybne zvýši renomé aj našej najvyššej súťaži.  
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HAŠČÁK 
MARCEL

NARODENÝ 
03. 02. 1987

POPRAD
VÝŠKA: 183 CM

HMOT.: 87 KG

Ú T O Č N Í K

#17

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

ANTHONY  
PETERS

NARODENÝ 
31.12.1990

GODERICH CAN 
VÝŠKA: 185 CM

HMOT.: 89 KG

B R A N K Á R

#30

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

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
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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

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

MIROSLAV 
PREISINGER

NARODENÝ 
03. 02. 1991
BRATISLAVA

VÝŠKA: 184 CM
HMOT.: 84 KG

Ú T O Č N Í K

#63

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  T R É N E R A  B R A N K Á R O V  H C  S L O V A N  P E T R A  S K R A B E L J A

V žiackych kategóriách túži byť čo najviac chlapcov útočníkom a strieľať 
súperom góly. Inak to nebolo ani pri Petrovi Skrabeljovi, ktorý sa do 
bránkoviska dostal zvláštnou zhodou okolností.  

„Do brány ma dostala celkom úsmevná historka. Vo svojich začiatkoch 
som paradoxne nechcel byť brankárom, hrával som na poste obrancu. 
Pred jedným turnajom nám však gólman ochorel a tréner sa pýtal, kto by 
ho chcel nahradiť a vyskúšať si to medzi troma žrďami. Spoluhráči sa do 
výstroja nehrnuli, no ja som napokon zdvihol ruku a pomohol mužstvu z 
pozície gólmana k víťazstvám, pričom som ani raz neinkasoval. Od tohto 
momentu som sa už medzi hráčov nedostal,“ spomína s úsmevom na 
svoje začiatky Peter Skrabelj.

Postupne si prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami. Najväčšie 
úspechy zažil v juniorskom veku, kedy sa okrem trofejí zdokonalil v 
Severnej Amerike v anglickom jazyku, ktorý využíva aj dnes pri svojej 
práci. 

„Darilo sa mi najmä v mládežníckych kategóriách. V juniorskom veku som 
pôsobil v zámorí, kde sme zvíťazili v súťaží klubov na východnom pobreží, 
odkiaľ neskôr vzišli zaujímavé brankárske mená. V tom čase bol mojím 

veľkým vzorom Cam Ward, ktorý sa radoval zo zisku Stanleyho pohára vo 
svojej nováčikovskej sezóne. Rád spomínam tiež na majstrovský titul s 
juniorkou HK Jesenice, ktorý sme získali rok predtým v Slovinsku.“

Petra Skrabelja to však vždy viac ťahalo na trénerskú striedačku a 
viac ako samotné chytanie ho zaujímala práca a príprava brankárskych 
trénerov. 

„Vedel som, že raz si chcem túto profesiu vyskúšať a z pozície člena 
realizačného tímu aj niečo dosiahnuť. Bližšie som sa k práci trénera 
dostal počas svojho pôsobenia v Česku. Okrem toho, že som stále aktívne 
chytal, pomáhal som aj pri tréningoch s deťmi, čo ma veľmi bavilo,“ 
opisuje pre zmenu trénerské začiatky mladý Slovinec. 

Pre Skrabelja je pomerne dôležité vzdelávanie, stretávanie sa s inými 
trénermi brankárov. Po sezóne preto takmer vôbec neoddychuje, ale snaží 
sa načerpať čo najviac vedomostí a noviniek zo zahraničia. 

„Zaujímavé kontakty som nadobudol počas pobytu v Severnej Ameriky v 
mladom veku. Tie som využil v začiatkoch trénerskej kariéry a využívam 
dodnes. Každý rok po sezóne cestujem za more, kde sa zúčastňujem 

VŽDY MA TO VIAC 
ŤAHALO NA STRIEDAČKU
Rodák zo slovinskej Ljubljany Peter Skrabelj pracuje v Slovane už tretiu sezónu. 
Trénerom sa stal v pomerne mladom veku, no vzhľadom na to, že k tomuto 
zamestnaniu vzhliadal už v mládežníckych kategóriách to nie je prekvapením.



rôznych kempov, či stáží so zaujímavými trénerskými menami, ktoré 
pôsobia napríklad v ECHL a AHL. Rovnako sa stretávam s trénermi 
zo Škandinávie. Je pre mňa dôležité sa vzdelávať, učiť sa nové veci a 
sledovať najmodernejšie trendy v tréningoch. Aj hokej sa posúva smerom 
dopredu. Keď chcem svojim zverencom odovzdať maximum, je to dnes 
nevyhnutné,“ rozpráva Peter Skrabelj. 

Práve v zámorí v lete 2019 sa zrodil jeho príchod do Slovana. Predtým 
pôsobil v chorvátskom Medveščaku Záhreb, ktorý účinkoval v nadnárodnej 
EBEL lige. 

„Bol som v Spojených štátoch vo Philadelphii, kde sme robili kempy pre 
perspektívnych brankárov pre zámorské súťaže. Vyzeralo to tak, že celý 
rok zostanem v USA, kde sa mi črtala práca v jednom z klubov nižšej 
súťaže. Ozval sa mi však agent s informáciou, že Slovan sa vracia z KHL 
do slovenskej extraligy a hľadá trénera brankárov. Bola to pre mňa veľká 
výzva. Slovan má v Európe veľkú históriu a tradíciu, zároveň som poznal 
Roka Tičara a Žigu Jegliča, ktorí tu pôsobili. Vedel som, že tím nie je v 
najlepšej finančnej kondícii, no chcel som byť súčasťou tohto veľkého 
klubu. Neľutujem, že som súhlasil a spojil svoju kariéru so Slovanom. 
Každý deň, keď prichádzam na štadión, si uvedomujem, v akom veľkom 
klube pracujem a som na to patrične hrdý,“ hovorí Peter Skrabelj o svojom 
príchode do Slovana. 

Jeho rukami prešlo od roku 2019 v Slovane niekoľko brankárov. Peter 
Skrabelj si váži prácu s každým z nich, snaží sa z nich dostať maximum, 
tak aby boli oporou pre mužstvo a dokázali pomôcť k víťazstvám. 

„Každý bol inej povahy, líšili sa aj štýlom chytania. Musím však povedať, 
že každý rok sme mali veľmi dobrých brankárov, čo dokázali aj líderskými 
priečkami v osobných štatistikách. Som rád, že mám možnosť s takými 
brankármi pracovať. Nie je to len o tom, že ja mentorujem brankárov, ale 
dokážem sa pri nich aj niečo naučiť. Z tohto hľadiska bol najzaujímavejší 
Barry Brust, ktorý mal za sebou bohatú kariéru a do Slovana prišiel po 
rokoch v KHL. Gólman svojskej povahy, no oplývajúci veľkým talentom a 
pohyblivosťou, zároveň robustnou postavou. Barry mal svoje veci, ktoré 
ma zaujali a inšpirovali,“ rozpráva o svojich sezónach v Slovane Peter 
Skrabelj.  

V Slovane pracoval najskôr s hlavným trénerom Romanom Stantienom, 
neskôr s Robertom Dömem. V rámci realizačného tímu sa často 
komunikuje o gólmanoch, nie len o ich forme, ale aj mentálnom nastavení 
na daný zápas. 

„Mojou hlavnou úlohou je pripraviť brankára v tréningovom procese, po 
fyzickej stránke ale aj mentálnej. S trénermi sa rozprávame o ich forme 
a nasadení do majstrovských zápasov. Hlavnému trénerovi navrhnem 
brankára, ktorého by som postavil do brány ja, rovnako argumenty. 
Záverečné a hlavné slovo ma však vždy hlavný tréner,“ vysvetľuje Peter 
Skrabelj. 

Sezónu 2021/22 začal Slovan s Kristersom Gudlevskisom, toho doplnil 
Clint Windsor. Situácia sa vyvinula tak, že Lotyš dostal zaujímavú 
ponuku z najvyššej švédskej súťaže SHL a pri perspektívnom slovenskom 
brankárovi Samuelovi Hlavajovi je ďalším brankárom Kanaďan Anthony 
Peters. 

„V tomto ročníku sa opierame najmä  o kvality Clinta Windsora, ktorý 
podáva spoľahlivé výkony. Do play-off sme post posilnili ešte o skúseného 
Anthonyho Petersa. Pre Slovan je dôležité, aby pracoval aj s mladými 
gólmanmi a mohol si vychovať budúcu oporu, preto ma veľmi teší, že pri 
prvom mužstve máme aj slovenského brankára, čo sa nám posledné roky 
nedarilo zrealizovať. Samuel Hlavaj sa úlohy vo veľkom klube zhostil veľmi 
dobre, tvrdo na sebe pracuje. Nechytá len v áčku, kde si zastal svoju 
pozíciu, ale zdokonaľuje sa aj v ťažkých zápasoch na farme. Verím, že z 
neho vyrastie kvalitný brankár, ktorého v Slovane čo najviac využijeme.“

Pozitívom je tiež ďalšia dvojica mladíkov – odchovancov na slovanistickej 
farme Modré krídla. Pre Ádama Bekeho a Richarda Noskoviča je veľké plus, 
že môžu v mladom veku nastupovať za seniorov v prvej lige a rovnako sú 
prísľubom do budúcnosti.





Slovan zvolil v tejto sezóne v bránkovisku podobnú taktiku ako vlani: 
po úvodných zápasoch extraligy doplnil dvojicu brankárov o skúseného 
urasteného gólmana zo zámoria. Vlani urobil klubu dobré služby Tyler Parks, 
tentoraz padla voľba na 28-ročného a 193 cm vysokého Kanaďana Clinta 
Windsora, ktorý prišiel s vizitkou jedného z najlepších brankárov ECHL. 
V predchádzajúcom roku odchytal v tíme Orlando Solar Bears 45 zápasov 
s takmer 92 %-nou úspešnosťou zásahov.

Z FLORIDY CEZ ONTARIO 
DO BRATISLAVY



V KAB ÍN E  M ÁME  VŠETC I  ROVNAKÝ  C IEĽ :  VRÁT IŤ  T ITUL  PO  ROKOCH  DO  BRAT ISLAV Y

Posledným pôsobiskom Kanaďana, ktorý má aj vysokoškolský diplom, bola slnečná 
Florida, hokej však začal hrať doma v Ontariu.

„Mám staršieho brata, ktorý tiež hrával hokej. Bolo len prirodzené, že som 
postupne začal hrať aj ja. Navyše, ak vyrastáte v Kanade a chcete ako malý 
chlapec robiť nejaký šport, je len otázkou času, kedy skončíte pri hokeji. Na 
detstvo mám iba dobré spomienky. Miloval som každú minútu, ktorú som hral. 
Ako malí sme najčastejšie hrávali v suteréne nášho domu. Do bránky som sa 
postavil po prvý raz, už keď som mal päť šesť rokov, takže v pomerne mladom 
veku,“ rozrozprával sa o svojich hokejových začiatkoch Clint Windsor.

Ako rodák z mesta Hamilton v provincii Ontario bol odmalička veľkým fanúšikom 
Toronto Maple Leafs a z tohto klubu mal aj svoj veľký vzor - brankára Curtisa Josepha, 
ktorý v NHL odchytal vyše tisíc zápasov a má aj olympijské zlato zo Salt Lake City 
2002. 

„Aj preto som na drese nosil jeho číslo 31, dokonca aj moja brankárska maska tak 
trochu vyzerala ako Curtisova,“ priznáva s úsmevom Clint.

Windsor sa od detstva venoval najmä hokeju, ale v škole sa zapájal aj do ostatných 
športov. Jeho otec je obstojný golfista, takže druhým Clintovým športom je golf, ktorý 
ho baví hrať doteraz.

Ako sám hovorí, v živote mal veľké šťastie na trénerov, každý ho naučil niečo užitočné. 
Rád spomína na brankárskych koučov Nicka Graingera, Lucasa Lobsingera a Pata 
Dipronio, ktorí mu veľmi pomohli v jeho kariére a vďačí im za to, kam to ako hokejový 
brankár napokon dotiahol. Nedá dopustiť ani na brankárskeho trénera Slovana Petra 
Skrabelja.

„Spolupráca s Petrom je perfektná, Je to skvelý brankársky tréner, bez neho 
a jeho pomoci by som určite nemal také dobré osobné štatistiky. Doslova som 

otváral oči, čo všetko vie o metodike brankárskeho tréningu. Veľmi mi pomáha.“ 
O záujme Slovana sa Clint dozvedel na prelome októbra a novembra minulého roku na 
Floride, kde v tom čase pôsobil v tíme Orlando Solar Bears v ECHL. Vzápätí už sedel 
za volantom a pred sebou mal 24-hodinovú cestu domov do Ontaria, aby sa zbalil 
a zariadil potrebné veci.

„O ďalších 24 hodín som bol už v lietadle smer Bratislava. Som rád, že som sa tak 
rýchlo rozhodol, zatiaľ tu zažívam super chvíle.“ 

V prvých dňoch sa s Bratislavou zoznamoval, pochodil viaceré miesta v historickom 
centre. Veľa času strávil na Hrade. Objavil tiež viacero naozaj výborných reštaurácií.

„Najviac voľného času z mužstva trávim s Yogim (pozn.: Andrew Yogan) a Alexom 
(pozn.: Bretonom). Snažíme sa však byť čo najviac spolu všetci v mužstve, 
na ľade aj po tréningoch. Zájdeme si spolu na večeru. V podstate nemám problém 
s nikým z mužstva.“

Windsor je v bránke neprehliadnuteľný. Jeho výhodou je nepochybne jeho urastená 
postava. 

„Snažím sa to využiť pri chytaní, ako len môžem, obzvlášť ak žijeme v dobe, 
v ktorej je dosť výrazný trend brankárov veľkých vzrastom,“ priznáva Clint Windsor. 

Aj podľa neho je najväčším rozdielom medzi štýlom hokeja v Severnej Amerike a 
Európe rozdielna veľkosť ľadovej plochy. V Amerike a Kanade je hokej na užšom klzisku 
o poznanie rýchlejší, v Európe je zase viac času na rôzne zručnosti. Z toho vyplýva, že 
aj spôsob hry presilovky je trochu iný. 

„Postupne sa tomu aj ja z pozície brankára prispôsobujem. Na začiatku to bolo 
trochu ťažšie, ale mám pocit, že som si už zvykol.“

Z FLORIDY CEZ ONTARIO 
DO BRATISLAVY



Hokej môže byť za morom iný, ale zvyky zostávajú. Windsor neprezradil, že by mal 
nejakú špeciálnu predzápasovú rutinu. Ak sa však dá, pred zápasom si zvykne dať 
hovädzí steak. Je to niečo, čo robil už od samých začiatkov svojej kariéry a snaží sa 
toho držať aj teraz v Bratislave. Ako brankárovi sa mu v kariére vydarilo hneď niekoľko 
zápasov. 

„Pamätám si na jeden zápas v univerzitnej lige. V semifinále, keď som 
reprezentoval Brock University, sme potrebovali vyhrať nad Univerzitou z Yorku, 
aby sme sa dostali do finále. Zápas nezačal práve najlepšie. Hneď v úvode zápasu 
som dostal dva rýchle góly, ale potom som chytil 52 striel. Napokon sme vyhrali 
3:2 a postúpili do finále, na čo si budem pamätať do smrti,“ spomína na jeden z 
vydarených zápasov počas pôsobenia v univerzitnej lige USports.

Zároveň verí, že pamätný zápas v drese Slovana ho ešte len čaká. 

„V kabíne Slovana máme všetci jeden rovnaký veľký cieľ: chceme vrátiť do 
Bratislavy majstrovský titul. Všetci sme si vedomí, že klub oslavuje v tejto 
sezóne 100. výročie svojho založenia a je hladný po ďalšom úspechu. Všetci 
si želáme, aby sa nám náš výkon podarilo vygradovať v play off a zakončili ho 
víťazstvom v poslednom zápase sezóny,“ sľubuje fanúšikom slovanistická jednotka 
z bránkoviska.

KEBY SI ŽIL 
V IDEÁLNOM 
SVETE...,
ČO BY BOLA TVOJA NAJBLIŽŠIA KÚPA? 
Rodinný dom u nás doma v Ontariu. Viem, že ceny nehnuteľností aj tu doslova 
„vystrelili“ hore, podobná situácia je aj v Kanade. Verím však, že sa mi tento 
sen podarí splniť si už toto leto.

KAM BY SI CHCEL ÍSŤ NA DOVOLENKU? 
Bahamy. Tie sú teraz na mojom dovolenkovom zozname najvyššie. 
Videl som zopár fotiek a naozaj by som sa tam chcel pozrieť.

S AKOU ZNÁMOU OSOBNOSŤOU BY SI SA CHCEL STRETNÚŤ? 
Jednoznačne Tiger Woods. Je to môj najobľúbenejší športovec všetkých 
čias. Viem o ňom takmer všetko. Obdivujem jeho zmysel pre súťaženie, 
spôsob, akým sa dokázal vrátiť na vrchol po všetkých zraneniach 
a prekážkach, ktoré sa mu postavili do cesty a byť ešte lepším 
a silnejším. Teším sa na jeho opätovný comeback.

NA AKOM AUTE BY SI CHCEL JAZDIŤ? 
Chevy Tahoe. Neviem, či sa to auto predáva aj v Európe, ale je to 
veľké SUV, veľmi populárne v Severnej Amerike.

AKÉ JEDLO BY SI SI NAJRADŠEJ OBJEDNAL? 
Fillet mignon, čiže steak z hovädzej sviečkovej.

KTORÚ ŠPORTOVÚ TROFEJ BY SI CHCEL VYHRAŤ? 
Keby som bol v Severnej Amerike, tak poviem Stanley Cup. 
Ale v tejto sezóne všetci v Slovane túžime vyhrať majstrovský 
titul a konečne po desiatich rokoch priniesť víťaznú trofej 
naspäť do Bratislavy.



ZÁLEŽÍ
NA KAŽDOM
OKAMIHU  

STP_KV_inz_170x240_PowerPlay_12-2021_OK.indd   1 10. 12. 2021   10:59:07



ZÁLEŽÍ
NA KAŽDOM
OKAMIHU  

STP_KV_inz_170x240_PowerPlay_12-2021_OK.indd   1 10. 12. 2021   10:59:07

ŽIVOT JE JAZDA
S NAŠÍM POISTENÍM MÔŽE BYŤ BEZSTAROSTNÁ

Vieme, aký je život. Preto sme tu 
pre vás už viac ako 30 rokov.

www.kooperativa.sk

KOOP 21-009 Inz Jazda 170x240.indd   1KOOP 21-009 Inz Jazda 170x240.indd   1 15.12.21   12:4615.12.21   12:46



H O K E J ,  P R A V I D L Á  A  J E H O  H I S T Ó R I A

PREČO MAJÚ HOKEJOVÍ 
ROZHODCOVIA 
ČIERNO-BIELE PRUHOVANÉ 
DRESY?
Hokejový rozhodca nezvykne byť stredobodom pozornosti fanúšikov počas 
zápasu. Ak sa ním nebodaj stane, zvyčajne to znamená, že s jeho výkonom 
a verdiktmi nevládne spokojnosť. Znesie sa na neho spŕška vybraných slov, 
v tom najvľúdnejšom prípade ho počastujú pomenovaním “zebra”, narážajúc 
na jeho charakteristické čierno-biele pruhované oblečenie. Ozaj, viete odkedy 
a prečo nosia rozhodcovia po celom svete v hokeji, ale napríklad aj v basketbale 
a americkom futbale dresy s bielo-čiernymi zvislými pásmi?



Údajne za to môže rozhodca  menom Lloyd Olds. Niekedy okolo roku 1920 rozhodoval 
zápas v americkom futbale na svojej univerzite East Michigan. V tom čase si obliekal 
snehobielu košeľu, ktorú dopĺňal motýlik a baretka. Biela farba bola – a stále v 
mnohých kultúrach je – synonymom čistoty a objektívneho názoru. Čo je presne to, 
čo očakávate od človeka, na ktorého rozhodnutí sa môže zvrtnúť osud dramatického 
a prestížneho športového zápolenia.

Ibaže biele dresy používali okrem rozhodcov aj viaceré športové tímy, napríklad 
aj univerzitný futbalový tím z Arizony, ktorý zavítal do Michiganu. Vo vzájomnom 
zápase na Lloydovo isté prekvapenie mu v istom momente  quarterback (rozohrávač) 
hosťujúceho tímu adresoval prihrávku, keďsi ho pomýlil so spoluhráčom. Lloyd ihneď 
vedel, že je zle. Požiadal preto svojho priateľa – Georgea Moea, majiteľa obchodu 
so športovým tovarom - aby mu ušil nový rozhodcovský dres, pričom sa obaja 
zhodli na tom, že najviac sa odlíši od dresov oboch tímov, ak si oblečie na tú dobu 
nezvyklý čierno-biely pruhovaný dres. Po prvý raz ho mal na sebe v roku 1921 počas 
celoštátnych stredoškolských majstrovstiev v basketbale. V ďalších rokoch začali 

jeho oblečenie kopírovať aj ostatní rozhodcovia, najprv v prostredí amerického 
stredoškolského a univerzitného športu, neskôr aj v profesionálnych súťažiach. 
Zvyšok je už história.

Do roku 1945 mali pruhovaný dres všetci rozhodcovia v profesionálnej lige 
amerického futbalu NFL. Neskôr k nemu pridali aj číslo. O päť rokov neskôr zamenili 
dovtedy béžové svetre za čierno-biele pruhy aj všetci hlavní a čiaroví rozhodcovia 
v NHL. Basketbalová NBA taktiež začala používať čierno-biele zvislé pruhy od 
päťdesiatych rokov minulého storočia. Od roku 1971 ich však zamenili za sivé tričká 
s krátkymi rukávmi, podobné tým, ktoré nosia dodnes. O niekoľko rokov neskôr sa 
čierno-biele dresy dostali aj cez oceán do Európy. 

Samotný ich vynálezca Lloyd Olds pôsobil na East Michigan univerzite až do roku 
1963, stal sa riaditeľom tamojšieho atletického programu. Zomrel v roku 1982 vo 
veku 90 rokov. Aj keď sa nestal celebritou a jeho meno sa nedostalo na žiadny dres, 
zainteresovaní vedia, kto stál pri zrode rozhodcovských “zebier”.

DO ROKU 1945 MALI PRUHOVANÝ 
DRES VŠETCI ROZHODCOVIA 
V PROFESIONÁLNEJ LIGE 
AMERICKÉHO FUTBALU NFL.
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Fínsky útočník Joona Jääskeläinen prišiel do Slovana v lete minulého roku po 
ročnom pôsobení v Mladej Boleslavi. Z pôsobenia v hlavnom meste Slovenska je 
šťastný, s priemerom niečo nad pol boda na zápas však zatiaľ spokojný nie je.

EŠTE SOM NEUKÁZAL 
VŠETKO, ČO VIEM



ZRANENIE ZASTAVILO SĽUBNÝ ROZBEH
Slovenským hokejovým fanúšikom je mladý útočník známy predovšetkým 
z pôsobenia v Banskej Bystrici, kde v nedokončenej sezóne 2019/2020 patril 
k najproduktívnejším hráčom ”baranov”. V prebiehajúcej sezóne však na strelecké 
inštinkty z minulých sezón príliš nenadväzuje. 

“Mal som celkom dobrý štart do sezóny, potom ma však zastavilo zranenie, ktoré 
ma ešte stále trochu limituje. Neukázal som zatiaľ všetko, čo viem. Nie som úplne 
spokojný so svojimi výkonmi , snažím sa stále zlepšovať.”

Slovan momentálne figuruje v tabuľke na druhej pozícii za minuloročným majstrom 
zo Zvolena. 

“Vieme byť určite ešte oveľa silnejší ako sme. Hráme dobrý hokej a chceme vyhrať 
každý zápas. Teším sa, že som súčasťou tímu s takými vysokými ambíciami,” 
hovorí Joona.

BRATISLAVA KRÁSNA, IMATRA NAJLEPŠIA
Rodák z mesta Imatra (25 000 obyvateľov), ktoré dalo svetu dvoch hráčov NHL(Jussi 
Markkanen a Petteri Nokelainen) a nachádza sa len niekoľko kilometrov od hranice s 
Ruskom, je v hlavnom meste Slovenska so svojím životom spokojný. 

“V Bratislave bývam s priateľkou. Cez voľné dni sa snažíme autom vycestovať 
mimo mesta. Boli sme vo Viedni, Prahe, Budapešti, veľmi sa nám pačilo vo 
Vysokých Tatrách. Vždy sa snažíme objavovať pre nás nejaké nové miesta. 
Slovensko a okolie je na to ako stvorené. Príroda na Slovensku je podobná mojej 
rodnej krajine,” popisuje svoj život v Bratislave Joona Jääskeläinen.

Slovan je pre Joonu tretie pôsobisko v zahraničí a zároveň tretia sezóna mimo 
domova.

“Najviac mi chýba moje rodné mesto, moja rodina a priatelia. Okrem nich sú to 
naše fínske jazerá a slnko. Rád pri nich trávim voľný čas. Občas aj ulovím nejakú 
tu rybu.”

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  J O O N U  J Ä Ä S K E L Ä I N E N A 

 

EŠTE SOM NEUKÁZAL 
VŠETKO, ČO VIEM



PODMIENKY V SLOVANE NA VYSOKEJ ÚROVNI
Dvadsaťpaťročný útočník precestoval už viacero miest a arén, z ktorých mu tá naša 
slovanistická prirástla k srdcu asi najviac. 

“Všetci ľudia v Slovane sú skvelí. Od chlapcov z kabíny až po manažment. 
Nepretržite sa o nás starajú. Máme výborné podmienky, aby sme na ľade mohli 
odovzdať všetko, čo vieme.” 

Ak by mal porovnať Slovan s Mladou Boleslavou, postupoval by opatrne. 

“Slovan patrí medzi špičku v Európe, nerád by som ho prirovnával k nejakému 
klubu, toto je jednoducho Slovan.” 

V porovaní samotných súťaží však už rozdiely hľadá lahšie. 

“Najväčší rozdiel medzi českou a slovenskou extraligou vidím v rýchlosti 
korčuľovania a využívaní chýb. Aj menšia chyba v českej najvyššej súťaži Vás 
može stáť inkasovaný gól a prehratý zápas.” 

Počas voľného času môžeme fínskeho útočníka v kabíne sledovať pri družných 
rozhovoroch s ďalšími zahraničnými hráčmi. 

“Najviac si v kabíne rozumiem s tzv. ‘importami’, čiže zahraničnými hráčmi. Je 
normálne, že zahraniční hráči majú k sebe bližšie, keďže sú tu bez svojich rodín. 
Nevedel by som vybrať jedného, v kabíne sme dobrá partia.”

RADOSŤ Z FÍNSKEHO ZLATA
V Pekingu sa slovenským hokejistom podaril zázrak v podobe bronzového úspechu. 
V boji o finále nás porazili Fíni, ktorým fandil zo Slovenska aj mladý útočník. Nakoniec 
bola z toho historická zlatá medaila pre krajinu tisícich jazier.

“Sledoval som olympijské hry pozorne. Tešil som sa z úpechu mojej rodnej krajiny, 
hrali dobrý hokej. Je to prvá zlatá medaila pre Fínsko v hokeji na ZOH. Veľký 
úspech pre našu krajinu. Nebolo by vôbec zlé, keby som domov do Fínska doniesol 
po sezóne aj ja zlatú medailu,” dodal s úsmevom na záver.

Aká je Tvoja najstaršia spomienka na hokej? 
"Nepamätám si to úplne jasne, ale môj otec ma učil korčuľovať ešte 
predtým, ako som vedel chodiť. Mám spomienky, ako sme spolu 
chodili na zimný štadión."

Kto Ťa priviedol k hokeju? 
"Môj otec a môj starší brat. Už ako malý som s nimi trávil veľa času 
na tréningoch."

Aký je alebo bol Tvoj hokejový vzor? 
"Jeden z nich je určite Frank Banham. Hrával v SaiPa v sezóne 
2004/2005, bol môj sused a priateľ. Výborný hokejista."

Klubu, ktorému si držal palce ako malý chlapec? 
"V NHL bol môj najobľubenejší tím Philadelphia Flyers. Pôsobil tam môj 
obľubený hráč Daniel Briére. Odtiaľ pochádza aj moje číslo 84, alebo 
48. Boli to jeho čísla."

Kto je Tvojím najlepším priateľom spomedzi hokejistov? 
"Dan Nybondas a Jarkko Parikka. S Danom som hrával v Ketterä a 
Jarkko je z Imatry, môjho rodného mesta, každý rok máme spoločnú 
letnú prípravu.

Na ktorý svoj gól si najradšej spomínaš? 
"Ked sme hrali finále v druhej fínskej lige Mestis, skóroval som 
zo samostatného nájazdu. Bol to dôležitý gól pre tím a veľmi 
pekná spomienka."

Koho považuješ za najlepšieho hokejistu, s ktorým si 
doteraz hral? 
"Rád som hral s Jordanom Southornom. Bol som s ním prvý rok 
v Banskej Bystrici, bola medzi nami dobrá chémia."

Ktorý zápas v Tvojej kariére Ti zatiaľ najviac utkvel v 
pamäti? 
"Finalové zápasy v druhej fínskej lige. V žiadnej lige sa titul 
nevyhráva ľahko, špeciálne v tej fínskej. Nezabudnuteľné 
zápasy."

JOONA 
JÄÄSKELÄINEN





KEBY BOLO 
KEBY S...
S JAKUBOM SUKEĽOM
U T O Č N Í K  # 8 1

KEBY SOM NEBOL HOKEJISTA, ŽIVIL BY SOM SA AKO...  
Asi nejakým iným športom, alebo by som bol stolár.

KEBY SOM BOL TRÉNEROM, VO SVOJOM TÍME 
BY SOM URČITE CHCEL MAŤ... 
Svojho brata Matúša a Mareka Urama.

KEBY SOM MAL TROCHU VIAC ČASU, 
CHCEL BY SOM SA (MIMO HOKEJA) NAUČIŤ... 
Hrať na gitare.

KEBY SOM MOHOL V ŽIVOTE JESŤ IBA JEDNO 
JEDINÉ JEDLO, BOLO BY TO... 
Palacinky s nutelou!

KEBY SOM VYHRAL V LOTÉRII 100 MILIÓNOV EUR, 
KÚPIL BY SOM SI... 
Krásny dom pri mori s veľkou jachtou.

KEBY SOM SA MOHOL VRÁTIŤ DO ŠKOLY, 
ZLEPŠIL BY SOM SI ZNÁMKY Z... 
Angličtiny.

KEBY SOM SI VO FILME MOHOL ZAHRAŤ 
SO SLÁVNOU HEREČKOU, BOLA BY TO... 
Kľudne aj Mia Kunis.

KEBY SOM MOHOL VRÁTIŤ ČAS, ZMENIL BY SOM...  
Nemenil by som nič, všetko je tak, ako má byť.

KEBY SOM MAL MOŽNOSŤ CESTOVAŤ ČASOM, 
CHCEL BY SOM ÍSŤ DO...  
momentálne mi je dobre kde som, ale kľudne by som 
šiel na nejaký neobjavený ostrov niekde v oceáne.
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PRVÝ ZÁPAS SLOVANA, KTORÝ SI PAMÄTÁŠ A NA KTOROM SI BOL?

Musím priznať, že na dátum, ani súpera z môjho prvého zápasu na 
Slovane si už nespomeniem!  Mal som vtedy len šesť rokov, a je 
to už takmer 60 rokov, čo som začal chodiť na hokej! Bola to éra 
velikánov bratislavského, slovenského a československého hokeja, 

ako Dzurilla, Starší, Fako, Golonka, a mnohí ďalší.

NA KTORÝ ZÁPAS SI NAJRADŠEJ SPOMÍNAŠ?

Určite to je domáci zápas s Teslou Pardubice z 23.3.1979, kedy 
sme súpera v predposlednom kole sezóny 1978/1979  porazili 6:2, 
a získali  titul v najvyššej československej  súťaži! Po 2 góly strelili 
Marián Šťastný a Peter Šťastný, po jednom pridali Marián Bezák a 
Dušan Pašek. Bol to pre mňa úžasný, nezabudnuteľný, a stále živý 

zážitok!

MÁŠ NEJAKÚ RUTINU ALEBO ZVYK PRED ZÁPASOM?

Už od rekonštrukcie  zimáku v roku 2011 dodržiavame zvyk, keď 
naša partia hokejových fanúšikov Slovana a dobrých kamarátov 
rôznych generácií, ktorí si dlhé roky kupujeme permanentky, máme 
rezervovaný box, a stretávame sa hodinu pred každým zápasom 
v pivárni na štadióne. Dáme kvalitné pivo a samozrejme okrem iného, 

rozoberáme najmä hokej. 

 KAM NAJĎALEJ SI CESTOVAL ZA SLOVANOM?

Ako mladý chalan som za Slovanom precestoval takmer celé bývalé 
Československo. Sú to nezabudnuteľné zážitky a spomienky. 
Najhustejšia atmosféra bola vždy v Prahe, v Košiciach a asi 
v Trenčíne, a pravdu povediac, niektoré odchody boli veľmi 

dramatické!

 MÁŠ NEJAKÝ KLUBOVÝ SUVENÍR, KTORÝ SI CENÍŠ NAJVIAC?

Mám veľa klubových suvenírov, ale vlajku majstrov ČSSR v ľadovom 
hokeji zo sezóny 1978/1979 s podpismi všetkých hráčov, ktorú mi 
daroval môj dlhoročný kamarát a športový súputník Michal, si cením 

najviac.

 ČO SI ZVYČAJNE OBLEČIEŠ NA ZÁPAS SLOVANA?

Mám veľa klubového oblečenia, ktoré si pravidelne kupujem. 

Striedam dresy, mikiny, šiltovky a šály.

KTORÉ ČÍSLO BY SI NOSIL NA SVOJOM DRESE SLOVANA?

TV mladosti, keď sme na ulici hrávali hokej s tenisovou loptičkou, 
som mal na teplákoch  Golonkovu 9, ktorú mi tam prišila mama. 
Dnes už nemám špeciálne vybraté číslo, niekoľko rokov som mal na 

dresoch  č. 18 a 81.

KTO JE TVOJ NAJOBĽÚBENEJŠÍ HRÁČ SLOVANA VŠETKÝCH ČIAS?

Jednoznačne a bez dlhého rozmýšľania poviem, že je to Miro Šatan! 
Šarky bol vodca, vynikajúci kolektívny hráč  s perfektnou prihrávkou, 
držaním puku, neskutočným pohybom na ľade, a najmä čuchom 
na góly! Skrátka tichý zabijak! Určite by bol odohral ešte nejednu 
sezónu, keby mu neukončil hokejovú kariéru ďalší známy slovenský 

hráč!

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

Z bývalými hráčmi Slovana som bol v kontakte už od môjho útleho 
detstva, keď že som vyrastal medzi niektorými  na Pluhovej ulici pri 
Kuchajde. Boli to Ivan Grandtner, Vlado Lukscheider, alebo bratia 
Gregorovci . Moja najväčšia vďaka patrí Ivanovi Grandtnerovi, ktorý 
ma zásoboval vstupenkami, a tak som začal pravidelne chodiť 
na starý zimák, a postupne sa vytvorilo moje celoživotné puto ku 
Slovanu! Veľa krát som sa stretol, vždy prehodil nejaké slovo s takými 
legendami Slovana ako napríklad Jožko Golonka, Ján Starší, Milan 
Kužela, Jožko Bukovinský, Dárius Rusnák, Dušan Pašek, Richard 
Kapuš, Ľubo Višňovský, Zdeno Cíger a mnohí ďalší. V súčasnej dobe, 
kedy sú zrušené, alebo obmedzené hokejové zápasy, je takmer 
nemožné sa stretávať s hokejistami, čo je na veľkú škodu. Dúfam, 
že sa to čoskoro zmení, a opäť bude plný dom verných fanúšikov 

fandiť Slovanu. 

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

Z aktuálnej súpisky by som si rád posedel s ktorýmkoľvek 
odchovancom Slovana..

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

Tak to sa musím hlboko vrátiť do histórie! Osobne som zažil veľké 
množstvo krásnych gólov. Pre mňa najpamätnejší bol, a vždy bude 
ten, ktorý strelil Václav Nedomanský, keď  málo vídanou, neskutočne 
tvrdou strelou dal gól, a puk roztrhal sieťku v bránke súpera. Stále 
vidím ten moment tak živo, akoby to bolo dnes.

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

Vždy radšej spomínam na krásne zápasy a momenty z histórie nášho 
Slovana, ktorých bolo veľké množstvo. A najsmutnejšie chvile, 
aké som zažil na zimnom štadióne? Boli  vtedy, keď sme sa lúčili s 
“Cecom” Dušanom Pašekom, a keď Slovan 2 krát zostúpil z najvyššej 
československej ligovej súťaže do slovenskej národnej hokejovej ligy.  



Hokejový Slovan pokračuje v spolupráci s Rakuten Viber, jednou z 
najznámejších svetových komunikačných aplikácií. Na začiatku druhého roku 
partnerstva s cieľom obdarovať svojich fanúšikov pred rozhodujúcou fázou 
sezóny spoločne pripravili zaujímavý balíček s 22 nálepkami. Jeho súčasťou 
sú kresby a karikatúry najobľúbenejších hráčov tímu, predstavuje tiež 
populárneho maskota klubu Harvyho a najznámejšie slogany fanúšikov, ktoré 
sú už roky neoddeliteľnou súčasťou atmosféry domácich zápasov Slovana v 
aréne Ondreja Nepelu.

Aktívna komunita Slovana na Viberi, ktorá nedávno prekročila počet 14 tisíc 
fanúšikov, vyjadrila nedávno svoje želanie, aby mohla formou nálepiek zdieľať 
postavy svojich obľúbených hráčov, slogany a notoricky známe klubové 
vizuály. Teraz klub spúšťa takýto balík nálepiek na platforme Viber, aby 
fanúšikovia mohli vzájomne zdieľať svoju vášeň a priazeň ku klubu nielen na 
tribúne, ale aj mimo arény.

„Sme radi, že pokračujeme v úspešnej spolupráci s Rakuten Viber, ktorá 
sa začala pred rokom. Veríme, že tieto nálepky prispejú ešte k väčšej 
aktivite našej komunity na Viberi a fanúšikovia sa budú cítiť ešte viac 
prepojení so svojím klubom a jednotlivými hráčmi,“ povedal Milan Vajda, 
riaditeľ marketingu a komunikácie HC SLOVAN.

Prostredníctvom zasielania nálepiek z nového balíčka môžu fanúšikovia 
zatraktívniť svoju konverzáciu s priateľmi či rodinou na Viberi počas sezóny, 
v ktorej Slovan oslavuje 100. výročie od svojho založenia. Stačí si stiahnuť 
balík nálepiek úplne zadarmo. Nové nálepky Viber sú k dispozícii na stiahnutie 
počas nasledujúcich troch mesiacov až do začiatku mája na adrese:

S O C I Á L N E  S I E T E  -  V I B E R  S T I C K E R S

SLOVAN MÁ PRVÝ BALÍČEK 
VLASTNÝCH VIBER NÁLEPIEK
HC SLOVAN Bratislava vydal na Viberi svoje úplne prvé nálepky pre všetkých, 
ktorí fandia „belasým“ v ich jubilejnej storočnicovej sezóne.

https://vb.me/c9d4b2



SLOVAN MÁ PRVÝ BALÍČEK 
VLASTNÝCH VIBER NÁLEPIEK





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

NAJBLIŽŠIE ZÁPASY 
HC SLOVAN BRATISLAVA

BUĎTE V OBRAZE - SLEDUJTE NAŠE SOCIÁLNE SIETE @HCSLOVAN

HC KOŠICE / KOŠICE / STREDA - 2. MARCA - 18:00 H

HK DUKLA TRENČÍN / TRENČÍN /  PIATOK 4. MARCA - 17:30 H

HC NOVÉ ZÁMKY / NOVÉ ZÁMKY / NEDEĽA 6. MARCA - 16:00 H

HK DUKLA TRENČÍN / BRATISLAVA / UTOROK 8. MARCA - 18:00 H

HK POPRAD / POPRAD  / PIATOK - 11. MARCA - 17:00 H

HC NOVÉ ZÁMKY / NOVÉ ZÁMKY / NEDEĽA 13. MARCA - 17:00 H



JAN SRDÍNKO (*22. 2. 1974, 48 rokov) 
Rodák z Benešova, držiteľ dvoch majstrovských titulov so Slovanom (2007, 
2008) a až siedmich českých (Vsetín, Sparta). Zahral si aj v Rusku (Sibir 
Novosibirsk) a Švédsku (Leksand). Po skončení kariéry sa dal na trénerstvo.

ŠTEFAN KORDIAK (*23. 2. 1941 - +22. 1. 2019) 
Člen pamätného útoku „sršňov“ zo 60. rokov 20. storočia spolu s Pavlom 
Michalecom a Ivanom Grandtnerom. V drese Slovana sa podieľal na piatich 
tituloch vicemajstra Československa, ale majstrovský titul sa mu vybojovať 

nepodarilo. V najvyššej súťaži odohral 522 stretnutí.

MARIÁN CISÁR (*25. 2. 1978, 44 rokov) 
Jeden z veľkých talentov slovenského hokeja, ktorého kariéru výrazne 
ovplyvnili zdravotné problémy. Bol prvým zmluvne zaviazaným hráčom v 
histórii Nashville Predators. Ako odchovanec Slovana stihol v áčku odohrať 
19 stretnutí. V roku 1996 ho draftovalo Los Angeles, v NHL dostal šancu v 
Nashville v 73 zápasoch. Po návrate do Európy hral ešte v Znojme, Raume a 
Norimbergu.

MICHAL HREUS (*9. 3. 1973, 49 rokov) 
Vicemajster sveta z Petrohradu 2000. So Slovanom získal tri majstrovské 
tituly (2000, 2007, 2008). V roku 2006 dopomohol k titulu aj rodnej Žiline. 
Fanúšikov si získal aj charakteristickým pozdravom po každom strelenom góle. 
Počas svojej kariéry hrával tiež za Spartu Praha, Mníchov, Mannheim, Krefeld, 
Skalicu, Lukko Rauma a Litvínov. V súčasnosti pracuje ako tréner mládeže 
Slovana.

RUDOLF VERČÍK (*19. 3. 1976, 46 rokov) 
Odchovanec Slovana, bol pri druhom majstrovskom titule v roku 2000. V roku 
1994 ho draftoval New York Rangers, v zámorí si však nezahral. Pôsobil aj v 
Žiline (titul 2006), Poprade, Spišskej Novej Vsi či Trnave, legionárčil v Liberci 
a Jihlave. Pripísal si sedem štartov za slovenskú repre. Venuje sa trénovaniu 
mládeže.korčuliarom, technikom, tvorcom hry aj strelcom. 

SLOVAN 
BLAHOŽELÁ 
A SPOMÍNA VÁCLAV NEDOMANSKÝ

(*14. 3. 1944, 78 rokov)
Legenda Slovana i československého hokeja, od roku 2019 člen 

torontskej Siene slávy NHL. Rodák z Hodonína odohral za Slovan 
dvanásť sezón, štyrikrát sa stal najlepším strelcom československej 

ligy. Patril medzi opory československej reprezentácie, v zbierke má 
dve olympijské medaily a osem cenných kovov z MS, vrátane zlata z 

roku 1972. V národnom drese strelil 163 gólov, je najlepším strelcom 
v histórii československej reprezentácie. Bol prvým športovcom z 

krajín Východnej Európy, ktorý sa stal profesionálom. V NHL odohral 421 
stretnutí s bilanciou 122 gólov a 156 asistencií. Nastupoval za Detroit, 
New York Rangers a St. Louis.

JÚLIUS ČERNICKÝ
(*5. 3. 1937, 85 rokov) 
Člen Siene slávy Slovana odohral v československej lige 
15 sezón (z toho 13 v Slovane), nastrieľal 144 gólov. Do 
Slovana ho v roku 1956 vzal legendárny tréner Michal 
Polóni. S Jánom Starším a Karolom Fakom vytvoril 
jeden z najlepších útokov v storočnej histórii klubu. 
V reprezentácii Československa nastúpil do 12 
stretnutí. Neskôr trénoval viac ako dve desaťročia 
na mládežníckej, klubovej aj reprezentačnej úrovni 
doma aj v zahraničí, výraznú stopu zanechal najmä 
v Dánsku.
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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: Andrej Podkonický

Kapitán A mužstva: Michal Sersen

Najviac bodov: Richard Kapuš (564)

Najviac gólov: Václav Nedomanský (370)

Najviac prihrávok: Richard Kapuš (346)

Najviac zápasov: Michal Sersen (686)

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


