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Príprava na zápas
zaberie 10 hodín
Videotréner Pavol Rybár

Plagát Marcela
Haščáka

Forma išla
hore s novými
príležitosťami
Profil Juraja Valacha

Predstavujeme
Daniila Fominykha
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ÚVODNÉ SLOVO

Slovan je víťazom základnej časti Tipos extraligy. Vecné konštatovanie, ktoré nevyvolalo mimoriadne emócie medzi fanúšikmi
belasých, ani medzi priaznivcami ostatných klubov. Akosi sa to v tejto sezóne čakalo a žiadny iný scenár a výsledok akoby ani
nikto nečakal. Slovanisti k tomu sami prispeli konzistentnosťou a vyrovnanosťou svojich výkonov počas celej šesťmesačnej
základnej časti. S výnimkou niekoľkých z 50 kôl boli neustále na prvom mieste tabuľky. Dokázali potiahnuť zopár víťazných sérií,
pričom najmä tá desaťzápasová medzi výročím Nežnej revolúcie a Vianocami ich definitívne pevne posadila do sedla.
Slovan vyhral najviac zápasov (35), dal najviac gólov (189, spolu s Nitrou), najmenej inkasoval (118). Medzi najproduktívnejšími
hráčmi extraligy mal v podstate prvé dva útoky. Proti dvom odvekým rivalom – Košiciam a Trenčínu – odohral 10 vzájomných
zápasov a vo všetkých zvíťazil! Vynikajúci predpoklad byť úspešným aj v play off. Nie nadarmo sa však vyraďovacej časti hovorí,
že je to celkom iná súťaž.
Zdalo by sa, že víťazstvo Slovana v základnej časti je
obyčajná “mission completed”. A predsa, pohár pomenovaný
po Dušanovi Pašekovi, jednej z najväčších legiend, akú dal
Slovan slovenskému a medzinárodnému hokeju, sa nám
podarilo získať prvý raz po dvanástich rokoch. Základnú
časť slovenskej najvyššej súťaže sme ovládli celkovo po
siedmy krát.
Pri predošlých šiestich prvenstvách postúpil Slovan
neskôr v play-off vždy do finále a až v štyroch prípadoch
získal aj majstrovský titul. Aktuálne štatistiky hovoria,
že z posledných 10 majstrov Slovenska vyhralo až
sedem z nich aj základnú časť.
Ďalšou dobrou správou pred play off je definitívny
návrat fanúšikov na štadióny. Bez kapacitných
limitov, bez obmedzení, bez potreby identifikovať
sa testami či COVID pasmi. A keďže vlaňajšie play
off sa celé muselo hrať pred prázdnymi tribúnami,
zatiaľ posledný play off zápas najvyššej súťaže
mohli fanúšikovia v Bratislave sledovať skutočne
dávno: presne v sobotu 27. februára 2016, teda pred vyše šiestimi rokmi. Slovan vtedy pred vypredanou desaťtisícovou arénou
podľahol vo štvrtom štvrťfinále Západnej konferencie Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) favorizovanému CSKA Moskva 1:3.
Veľké momenty sa rodia z veľkých príležitostí. Tá prichádza pre Slovan opäť po rokoch. Chlapci s orlom na hrudi sú pripravení
tvrdo pracovať a v jubilejnej storočnicovej sezóne vyhrať posledný zápas. Všetci vieme, čo by to znamenalo.
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H C S L O VA N B RAT I S L AVA
TIPOS
EXTRALIGA
2021/22
HLAVAJ
SAMUEL

#31

#50

OBRANCA

NARODENÝ
06. 11. 1996
BRATISLAVA
VÝŠKA: 182 CM
HMOT.: 87 KG

NARODENÝ
01. 02. 1989
TOPOLCANY
VÝŠKA: 202 CM
HMOT.: 103 KG

#44

#73

GOLIAN
ANDREJ
OBRANCA

#98

NARODENÝ
07. 03. 2001
BANSKA BYSTRICA
VÝŠKA: 192 CM
HMOT.: 82 KG

OBRANCA

#8

#16

NARODENÝ
28. 12. 1985
GELNICA
VÝŠKA: 186 CM
HMOT.: 101 KG

GACHULINEC
DANIEL
OBRANCA

#48

BEŇO
MICHAL

OBRANCA

NARODENÝ
31.12.1990
GODERICH CAN
VÝŠKA: 185 CM
HMOT.: 89 KG

SERSEN
MICHAL

VALACH
JURAJ

MACKENZIE
MATT

#55

NARODENÝ
02.11.1993
HAMILTON, ON, CAN
VÝŠKA: 193 CM
HMOT.: 98 KG

OBRANCA

NARODENÝ
15. 10. 1991
N. WESTMINSTER, CAN
VÝŠKA: 185 CM
HMOT.: 85 KG

#30

BRANKÁR

MAIER
PATRIK

#43

BRANKÁR

WINDSOR
CLINTON

BRANKÁR
NARODENÝ:
29. 05. 2001
MARTIN
VÝŠKA: 193 CM
HMOT.: 99 KG

PETERS
ANTHONY

NARODENÝ
16. 02. 1994
POVAŽ. BYSTRICA
VÝŠKA: 177 CM
VÁHA.: 74 KG

BRETON
ALEX

OBRANCA

OBRANCA

NARODENÝ
15. 11. 2001
BRATISLAVA
VÝŠKA: 188 CM
HMOT.: 75 KG

NARODENÝ
05.07.1997
QUÉBEC, CAN
VÝŠKA: 185 CM
HMOT.: 86 KG

#75

YOGAN
ANDREW

HAŠČÁK
MARCEL

ÚTOČNÍK

ÚTOČNÍK

NARODENÝ
04. 12. 1991
COCONUT CREEK, USA
VÝŠKA: 191 CM
HMOT.: 93 KG

#17

NARODENÝ
03. 02. 1987
POPRAD
VÝŠKA: 183 CM
HMOT.: 87 KG

KYTNÁR
MILAN

HARRIS
BRANT

ÚTOČNÍK

#19

NARODENÝ
19. 05. 1989
TOPOLČANY
VÝŠKA: 187 CM
HMOT.: 86 KG

ÚTOČNÍK

#23

RAPUZZI
WILLIAM

#25

#27

ÚTOČNÍK

#28

NARODENÝ
09. 02. 2004
POPRAD
VÝŠKA: 182 CM
HMOT.: 80 KG

PREISINGER
MIROSLAV

ÚTOČNÍK

ÚTOČNÍK

ÚTOČNÍK

NARODENÝ
13. 10. 1994
BAN. BYSTRICA
VÝŠKA: 190 CM
HMOT.: 89 KG

NARODENÝ
03. 12. 1991
POPRAD
VÝŠKA: 184 CM
HMOT.: 92 KG

NARODENÝ
03. 02. 1991
BRATISLAVA
VÝŠKA: 184 CM
HMOT.: 84 KG

#49

NARODENÝ
06. 02. 2002
PREŠOV
VÝŠKA: 183 CM
HMOT.: 80 KG

#63

SUKEĽ
JAKUB

ÚTOČNÍK

BELLUŠ
MARTIN

ÚTOČNÍK

#81

JÄÄSKELÄINEN
JOONA

#84

NARODENÝ
15. 06. 1992
BANSKÁ BYSTRICA
VÝŠKA: 190 CM
HMOT.: 87 KG

NARODENÝ
14. 03. 1992
BAN. BYSTRICA
VÝŠKA: 186 CM
HMOT.: 85 KG

ŠOTEK
ALEX

TAKÁČ
SAMUEL

LUKOŠÍK
ADAM

#70

#24

ÚTOČNÍK

GAŠPAR
RASTISLAV

#40

NARODENÝ
08. 10. 1989
ESTEVAN, SK, CAN
VÝŠKA: 185 CM
HMOT.: 93 KG

ÚTOČNÍK

MATOUŠEK
TOMÁŠ

ÚTOČNÍK
NARODENÝ
05. 02. 1990
ANCHORAGE, AK, USA
VÝŠKA: 180 CM
HMOT.: 87 KG

ZIGO
TOMÁŠ

NARODENÝ
23. 01. 1996
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
VÝŠKA: 176 CM
HMOT.: 78 KG

ÚTOČNÍK

#83

FOMINYKH
DANIIL

NARODENÝ
23. 01. 1996
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
VÝŠKA: 191 CM
HMOT.: 98 KG

BEZÁK
ADAM

ÚTOČNÍK

ÚTOČNÍK

ÚTOČNÍK

NARODENÝ
05. 09. 1996
IMATRA, FIN
VÝŠKA: 178 CM
HMOT.: 80 KG

NARODENÝ
12. 03. 1998
UFA, RUS
VÝŠKA: 185 CM
HMOT.: 75 KG

NARODENÝ
02. 12. 1991
BRATISLAVA
VÝŠKA: 179 CM
HMOT.: 86 KG

#88

#89

Z P O Z N Á M K O V É H O B L O K U V I D E O T R É N E RA H C S L O VA N PAV L A R Y B Á RA

PRÍPRAVA NA JEDEN ZÁPAS
ZABERÁ DESAŤ HODÍN
Pavol Rybár patrí k najznámejším brankárom, ktorí obliekali dres Slovana. S naším
klubom získal tri majstrovské tituly, odohral v ňom osem sezón. Po skončení kariéry
presedlal na trénerský post, venuje sa gólmanom, vášeň však našiel aj vo video
analýze a moderných technológiách.
Profesionálnu hráčsku kariéru zakončil Pavol Rybár po sezóne 2010/11.
V Slovane začal pracovať s brankármi v mládežníckych kategóriách. Do
realizačného tímu pri senioroch HC SLOVAN Bratislava sa prvýkrát dostal
v sezóne 2012/13 počas pôsobenia klubu v nadnárodnej Kontinentálnej
hokejovej lige.
„Prežili sme úspešný ročník, pri premiére v KHL sme sa hneď prebojovali
do play-off. Tím mal kvalitu, navyše sme ťažili aj z veľkého nadšenia a
odhodlania, ktoré vládlo nielen v kabíne, ale aj v celom meste po vstupe
do KHL. Dá sa povedať, že sme sa niesli na pozitívnej vlne. Spolupracoval
som s Jarom Janusom a Braňom Konrádom. Práve Janus mal po návrate
zo Severnej Ameriky skvelú sezónu,“ spomína si Pavol Rybár.
V realizačnom tíme spolupracoval s hlavným trénerom Rostislavom
Čadom, asistentmi Svatoplukom Číhalom a Romanom Stantienom. Práve
v tejto sezóne pribudla Pavlovi Rybárovi aj práca s video analýzou pre
mužstvo.

„Dostal som sa k tomu z večera do rána. V realizačnom tíme nastala
zmena na tejto pozícii. Keďže Rosťo Čada vedel, že sa v tejto problematike
orientujem, nedal mi príliš na výber. (smiech). Niekedy okolo Vianoc 2012
určil, že o video analýzu sa do konca sezóny budem starať ja. Za noc,
možno dve som si prešiel základné veci, značkovanie herných situácií
a bol som hodený do vody. Práca ma však bavila, zdokonaľoval som sa
za pochodu a postupne prišiel na všetko, čo program trénerom ponúka,“
začal rozprávanie Pavol Rybár.
Pre Pavla Rybára neboli moderné technológie úplnou novinkou, zaujímal
sa o ne už počas úspešnej brankárskej kariéry. „Musím sa priznať, že
počítače ma vždy bavili. Preto som nenamietal ani vtedy, keď som musel
tráviť čas pri videu v spomínanej sezóne v KHL. Bral som to aj ako
investíciu do budúcnosti. Ľudí na Slovensku, ktorí sa v tomto remesle
orientujú, veľa nie je. Sám som sa vzdelával, snažil sa zlepšovať aj
častými konzultáciami s inými trénermi či hráčmi a hľadal inšpirácie v
zahraničí,“ vysvetlil Pavol Rybár.

V Slovane pôsobil na pozícii trénera brankárov a video trénera v KHL štyri
sezóny. Po úvodných troch odišiel za Vladimírom Országhom do Banskej
Bystrice, kde sa tešili z dvoch majstrovských titulov. Práve s týmto
trénerom sa vrátil do Slovana v našej poslednej sezóne v nadnárodnej
lige 2018/19. Po dvojročnej odmlke, kedy pracoval v najvyššej českej
súťaži v tímoch Kometa Brno a Dynamo Pardubice ako tréner gólmanov,
sa do nášho klubu vrátil ako video tréner v lete 2021.
„V Slovane sme isté procesy s videom nastavili už za môjho pôsobenia
s Vladom Országhom. Pri mojom návrate v lete 2021 sa akcionári klubu
rozhodli pokračovať so softvérom Hockey Analysis, ktorý podľa môjho
názoru spĺňa svetové parametre. Využívaný je aj v českej extralige či
v KHL. Nemalé prostriedky sa investovali tiež do počítačovej techniky.
Je ideálne, že každý tréner má svoj počítač a pri analýze videa je
samostatný. V Slovane som dlho a myslím, že pred touto sezónou sa
do techniky a moderných technológií investovalo ďaleko najviac. Za to
musíme byť majiteľom klubu vďační. Som rád, že pracujeme aj na tejto
úrovni veľmi profesionálne, v dnešnom hokeji je to už nevyhnutnosť,“
rozpráva Pavol Rybár.
Fanúšik si pod pojmom video tréner môže predstaviť jednoduchú obsluhu
video materiálu zo zápasov. Pavol Rybár však nad stretnutiami nášho
mužstva i súperov sedí niekoľko hodín.
„Príprava na jeden súťažný zápas pre mňa znamená desať hodín práce s
videom. S trénermi rozoberáme dva posledné zápasy nášho najbližšieho
súpera. Rozanalyzovanie jedného stretnutia trvá zhruba tri hodiny,
pričom sa vraciame aj k nášmu zápasu, špeciálnym herným činnostiam.
Poslednou časťou sú úpravy videa a príprava prezentácií na tímové
mítingy na základe pokynov trénera,“ vysvetľuje rodák zo Skalice.
Ďalšou časťou jeho pracovnej náplne je samotný zápas, ktorý náš video
tréner trávi pri počítači označovaním herných situácií v reálnom čase.
„Celkom môžeme hovoriť o zhruba 20 značkách, ktoré využívame priamo
počas zápasu. Jeden obsahuje zhruba 600 až 1000 značiek. Na Slovensku
sme jediné mužstvo, ktoré posiela trénerom v reálnom čase požadované
herné situácie priamo na striedačku do tabletov. Vo vyraďovacej časti
spúšťame ďalšiu novinku a to, že trénerský tím bude mať na striedačke vo
svojich tabletoch kompletný zápasový stream s označeniami všetkých
situácií. Zároveň sme v neustálom spojení aj vysielačkami, kde prebieha
komunikácia ku hre, príp. sporným situáciám i rozhodcovskej výzve. V
tretinách hokejového zápasu si realizačný tím v kabíne dokáže herné
prvky pozrieť a okamžite ich odprezentovať mužstvu. Popri A mužstve
som zabezpečoval servis rovnako pre trénerov nášho B mužstva
Modré Krídla Slovan,“ hovorí Pavol Rybár.
Pavol Rybár sleduje moderné trendy, snaží sa ísť s dobou a posúvať
prácu s videom neustále dopredu.
„Neskromne môžem potvrdiť, že tak ako fungujeme aktuálne,
sme v európskych pomeroch špičkou. Azda jediný rozdiel medzi
elitnými klubmi, či tímami v NHL, je už len v počte ľudí, ktorí sa o
videoanalýzy starajú. V Severnej Amerike sú to celé oddelenia a
tímy ľudí, ktoré idú až do úplných detailov,“ opisuje Pavol Rybár.

Aj napriek tomu, že väčšinu pracovného času vypĺňa Pavlovi Rybárovi
videoanalýza, neujdú mu ani naši brankári.
„Samozrejme, že si ich zo svojho pohľadu bývalého brankára všímam
viac ako hráčov. S trénerom brankárov Petrom Skrabeljom máme
výborný vzťah, komunikujeme o tréningoch, o ich výkonoch, rovnako sa
rozprávame o súperových brankároch. Vhodná zmena je pre mňa tiež, keď
trávim niekoľko tréningov v korčuliach na ľade a pomáham pri tréningoch
našich brankárov,“ povedal Pavol Rybár.

SO SLOVANOM ZÍSKAL
PAVOL RYBÁR TRI
MAJSTROVSKÉ TITULY
A ODOHRAL V ŇOM
OSEM SEZÓN.

VÁŠNIVÝ FUTBALISTA, KTORÝ
SI ŽELÁ JEDINÉ - PRIBRAŤ
Daniil Fominych prišiel na Slovensko, keď mal 16 rokov. Rodák z Ufy hral najskôr
za Salavat a potom aj za Metallurg Magnitogorsk, kde sa stretol s trénerom
Marcelom Ozimákom. Ten mu povedal, že na Slovensku dostane viac príležitostí
a tak to skúsil. Za sebou má prvú sezónu v Slovane, ktorá však bola poznačená
zraneniami.

D ANIIL FOM INYCH - VÁŠNIVÝ F U TB A L I S TA , K TO R Ý S I Ž E L Á JE D I N É - PR I BRAŤ

VÁŠNIVÝ FUTBALISTA,
KTORÝ SI ŽELÁ
JEDINÉ - PRIBRAŤ
SEZÓNA POZNAČENÁ ZRANENIAMI

PRIORITA NABRAŤ KILOGRAMY

Dvadsaťštyriročný útočník si najskôr zlomil palec v zápase Ligy majstrov proti Třincu
a potom utrpel nepríjemnú tržnú ranu na nohe v súboji v Nitre. „Bola to náročná
sezóna, lebo som bol stále zranený. A potom sa ťažko dostával do tempa. Takúto
sezónu som ešte nemal. Zranenia som mal, ale nie toľko veľa a nemal som nikdy
takúto rozháranú sezónu. Ale verím, že toto všetko je už za mnou a že môžem
pomôcť tímu v ceste za majstrovským titulom,“ povedal Fominych.

Vzápätí vysvetlil a zároveň pobavil odpoveďou, prečo mu fyzický hokej nevonia.
„Každý vie, že som až príliš chudý. Preto musím v lete v prvom rade pribrať asi
7-8 kíl. Takže to je priorita“. A ako to chce dosiahnuť? „No neviem, poviem pravdu
(smiech). Ale mal by som viac jesť, ale tak uvidím, čo si na mňa prichystá náš
kondičný tréner Róbert Bereš. Nechám sa prekvapiť. Budem sa venovať viac aj
posilňovni.“

Za Slovan odohral v základnej časti 22 zápasov s bilanciou 2+4, sedem duelov
nazbieral aj v našom B-mužstve Modré Krídla Slovan. V nich dal tiež dva góly a na tri
prihral. „Určite mi pomohlo, že som mohol hrať v oboch tímoch. Ja som bol rád za
každý zápas, či som išiel hrať za A-tím, alebo za Modré Krídla. A ísť sa rozohrať
do béčka po zranení je výborná vec.“

V SLOVANE SA VIDEL OD ZAČIATKU
Talentovaný ruský rodák sa po príchode na Slovensko ocitol v Nitre, ale hral aj za
bratislavské kluby Ružinov a KŠK Bratislava. A vždy sníval o tom, že bude hrať za
Slovan: „Ja keď som prišiel na Slovensko, tak som sa od začiatku videl v Slovane.
Hral som v Ružinove v doraste a vždy, keď som išiel okolo štadióna Ondreja
Nepelu, tak som si hovoril, že by som tu raz chcel hrať. Všetko je tu super, aj
mesto sa mi veľmi páči. Takže ja som bol stále pozitívny smerom k Slovanu.
Vlastne som si splnil sen.“
Hokejových fanúšikov na Slovensku potom zaujal ako hráč Nitry, kde v sezóne 2019/2020
zažil zatiaľ svoju najlepšiu sezónu. V 51 zápasoch dal 7 gólov a na 11 prihral. Slovan
vtedy vnímal ako ťažkého súpera. „Ja nemám rád tímy, ktoré hrajú viac fyzicky. A
Slovan taký bol. Teraz keď som tu, tak sa mi hrá najhoršie asi proti Banskej Bystrici
a Michalovciam. Majú veľkých obrancov a hrajú fyzický hokej,“ uviedol Fominych.

Daniil má na svojom konte aj štarty v reprezentácii Slovenska. Pod vedením Craiga
Ramsayho odohral osem zápasov, v ktorých zaznamenal štyri góly. Naposledy si
obliekol najcennejší dres pred rokom v príprave na MS do Rigy. Na šampionát sa však
nedostal. „Určite by som si chcel ešte obliecť reprezentačný dres. Ja som sa
narodil v Rusku, ale cítim sa ako Slovák. Aj teraz počas olympiády v Pekingu mi
väčšina kamarátov z Ruska gratulovala, ako keby som tam bol. Ja som bol veľmi
rád, že sme získali bronz a veľmi som sa tešil aj za chalanov.“
Teraz je však pripravený po náročnej sezóne pomôcť tímu v play off, teší ho hlavne
to, že je zdravotne v stopercentnom poriadku. „Teším sa na play off a hlavne na
fanúšikov. Je veľký rozdiel hrať pred plnými tribúnami, ako keď tam nikto nie je.
To už ani nechcem zažiť,“ odkázal.

KEBY SI ŽIL
V IDEÁLNOM
SVETE...,
ČO BY BOLA TVOJA NAJBLIŽŠIA KÚPA?
„Určite byt.“

KAM BY SI CHCEL ÍSŤ NA DOVOLENKU?
„Maledivy, ale chcel by som sa pozrieť aj do Číny.“

S AKOU ZNÁMOU OSOBNOSŤOU
BY SI SA CHCEL STRETNÚŤ?
„Cristiano Ronaldo.“

NA AKOM AUTE BY SI CHCEL JAZDIŤ?
„Povedzme, že na Tesle.“

AKÉ JEDLO BY SI SI NAJRADŠEJ OBJEDNAL?
„Ja som na toto náročný, nerád skúšam nové veci. Takže
asi morské „príšery“. Ale tie by mali byť čerstvé
a nedajú sa jesť hocikde.“

KTORÚ ŠPORTOVÚ TROFEJ
BY SI CHCEL VYHRAŤ?
„Futbalovú, ktorá sa udeľuje za triumf v Lige
majstrov.“

REAL AKO SRDCOVKA
Voľný čas trávi rôznymi činnosťami, v tradičnej vizitke pod článkom vás možno
prekvapí odpoveď na otázku, akú trofej by chcel získať. Daniil je totiž vášnivý
futbalový fanúšik a nás prekvapil aj znalosťami o klube. Najmä teda tou, ktorá je s
týmto klubom a Slovenskom blízko spätá. „Máme doma kocúra, volá sa Kuzja. Je
to taký ruský kocúr (smiech). Tomu sa venujem. Okrem toho pozerávam hokej a
futbal. Mám veľmi rád Real Madrid. Áno, viem, že tam hral Slovák Peter Dubovský.
Ale to som vtedy ešte nebol na svete,“ uzavrel s úsmevom.
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DUNAJSKÝ POHÁR / DANUBE CUP

HOKEJOVÁ LAHÔDKA
V BRATISLAVE
Koncom augusta si prídu na svoje všetci priaznivci európskeho klubového
hokeja. V Bratislave na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu sa v dňoch
18.-21. augusta 2022 uskutoční premiérový ročník medzinárodného turnaja
o Dunajský pohár.
Popri domácom usporiadateľskom klube HC SLOVAN Bratislava prijali pozvanie ďalšie
tri renomované kluby z troch špičkových európskych súťaží – HC Sparta Praha,
HC Davos a Lukko Rauma.
Dunajský pohár (Danube Cup) je medzinárodný turnaj klubov v ľadovom hokeji,
s ktorého myšlienkou prišli akcionári Slovana ako s jedným zo sprievodných
podujatí pri príležitosti 100. výročia založenia klubu. Ambíciou turnaja je raz ročne
v predsezónnom období vytvoriť príležitosť pre stretnutie klubov z tradičných
európskych hokejových krajín. Prvý ročník je zároveň venovaný spomienke na
nedávno zosnulého člena Siene slávy slovenského hokeja Jána Staršieho.
Turnaj sľubuje vďaka svojmu obsadeniu mimoriadne atraktívny hokejový zážitok.
Sparta Praha je jedným z najstarších hokejových klubov na svete a tradičnou
európskou športovou značkou. Vo federálnej československej lige získala Sparta 4
majstrovské tituly, rovnaký počet pridala po roku 1993 v najvyššej českej súťaži.
V roku 2017 bola finalistom Ligy majstrov. HC Davos podobne ako Slovan oslavuje
sto rokov od svojho založenia. Švajčiarsky titul získal neuveriteľných 31 krát. Klub
je hostiteľom prestížneho Spengler Cupu a pravidelným dodávateľom hráčov do
reprezentačného výberu krajiny helvétskeho kríža. Lukko Rauma je úradujúcim
fínskym majstrom z roku 2021, okrem toho získal titul v najvyššej fínskej súťaži v
roku 1963. Za mužstvo hralo vyše 20 hokejistov, ktorí počas svojej kariéry pôsobili v
NHL, na aktuálnej súpiske tímu je aj bývalý hráč Slovana Pavol Skalický. Vo víťaznom
tíme Fínska na MS 2019 v Bratislave mal Lukko zastúpenie v osobe Arttu Ilomäkiho.

Turnaj sa bude hrať tradičným turnajovým systémom v jednej štvorčlennej skupine,
v ktorej každý účastník odohrá jeden zápas s každým z ostatných troch účastníkov.
Každé mužstvo teda odohrá tri zápasy v priebehu štyroch dní, pričom jeden deň
bude voľný, určený na tréning a/alebo spoločenský program a marketingové aktivity.
Turnaj sa bude riadiť štatútom IIHF, jeho dodatkami, ako aj oficiálnymi pravidlami
IIHF. Definitívny hrací kalendár turnaja bude potvrdený neskôr po dohode všetkých
účastníkov.

MIROSLAV LAŽO:

SME NA DOBREJ CESTE
B tím HC Slovan Bratislava – Modré Krídla Slovan - hneď vo svojej premiérovej
sezóne dokázal uspieť v náročnom boji o playoff a vyradiť favorizovaného
tradičného účastníka vyraďovacích bojov Tipos SHL z Považskej Bystrice.
O tomto úspechu sme sa porozprávali s manažérom tímu Miroslavom Lažom.
Ako by ste opísali svoje pocity po nečakanom premiérovom postupe
Modrých Krídel?
V prvom rade je to naozaj obrovská radosť a tie najkrajšie pocity.
Častokrát, aj keď už nehrávam, tak sa aj v pozícii manažéra prichytím
pritom, že priebeh hry a šance veľmi prežívam. Za chlapcov som naozaj
veľmi rád. Musím povedať, že som im od začiatku veril a oni urobili
skutočne maximum. Boli koncentrovaní na svoj výkon a ciele, ktoré sme
si stanovili a taktiež boli kvalitne pripravení. Keď sme potom vyhrali
jeden zápas v Považskej Bystrici, vedel som, že sme schopní a skutočne
môžeme zdolať aj vyššie postavený favorizovaný tím a postúpiť! Je to
veľký úspech celého kolektívu Krídel a som nato hrdý.
V čom vidíte výhody resp. hlavný zmysel tohto projektu? Bol po prvej
sezóne naplnený?
Výhody tohto projektu vidím najmä v tom, že naši mladí hráči majú
vynikajúcu možnosť veľmi plynulého prechodu z juniorského do
seniorského hokeja. Keď hráči v minulosti nemali na to, aby sa dostali do
A-tímu, tak sa „túlali“ a skúšali šťastie, resp. možnosti po okolí či niekde
inde. Takto majú vďaka novému vedeniu nášho klubu možnosť pokračovať
v svojej materskej organizácii. Môžu dozrieť, zdokonaliť sa, či nabrať
zápasovú prax a následne zabojovať aj o A mužstvo. Častokrát to má
navyše súvis aj s rodinnými väzbami či vzdelávacím procesom hráčov a to
je tiež veľmi podstatné. Myslím, že tieto spomínané ciele boli v projekte
Modrých Krídel už v prvej sezóne ich fungovania úspešne naplnené.
Ako po roku hodnotíte úroveň a potenciál Tipos SHL?
Musím sa priznať, že SHL ma svojou kvalitou skutočne prekvapila. Je to
vyrovnaná súťaž, čo je pre ligu veľmi dobré. Veď aj my sme niekoľkokrát

hrali s jednoznačným lídrom zo Žiliny vyrovnané tretiny, kde sme mali
dokonca niekedy aj navrch. Preto ju považujem za naozaj ideálnu
možnosť pre rozvoj mladých hráčov, kde môžu získavať veľmi cenné
skúsenosti so seniorským hokejom a hokejovú prax. Obavy niektorých
hráčov, ktorí hľadajú častokrát cestu niekde inde, preto považujem za
neopodstatnené. SHL je na dobrej ceste a bude aj do budúcna veľkým
prínosom pre slovenský hokej.
Aké vidíte ešte rezervy projektu a čo ďalšie plány do budúcna?
Tento projekt nám v prvej sezóne ukázal čo bolo dobré, ale aj načo si
máme dať v budúcnosti pozor. Nakoľko sme licenciu získali na poslednú
chvíľu, skladba mužstva bola veľmi náročná a dosť tým trpela naša
juniorka. Najlepší hráči v úvode prešli do Modrých Krídel a juniorský tím
to samozrejme oslabovalo. V tomto projekte sa určite budeme snažiť
pokračovať aj naďalej. Som vďačný našim akcionárom, že v ňom aj oni
vidia veľký potenciál a že im skutočne záleží na mládeži nášho klubu. Ako
suverénne najmladší tím súťaže sme sa dostali do playoff a dokázali v
predkole vyradiť vyššie nasadeného súpera a tradičného účastníka SHL.
V každom zápase sme pritom nasadzovali maximálny povolený počet
juniorov (10) a dávali im naozaj veľký priestor. Toto je cesta – kvalitná
príprava našej mládeže v tých najlepších možných podmienkach, kde
vychováme nielen šikovných hokejistov, ale najmä dobrých ľudí so
správnymi hodnotami. A toto je náš cieľ.
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FORMA IŠLA HORE
S NOVÝMI PRÍLEŽITOSŤAMI
Juraj Valach sa po prvý raz objavil v našom klube v sezóne 2015/2016, v KHL
odohral 25 zápasov. Potom strávil tri ročníky v Chomutove a napokon sa cez
Linz dostal opäť do Slovana, kde hrá druhú sezónu za sebou. A práve v tejto
prebiehajúcej si vytvoril bodové maximum v našom drese.

J U R A J V A L A C H - F O R M A I Š L A H O R E S N O V Ý M I P R Í L E Ž I T O S ŤA M I

FORMA IŠLA HORE S NOVÝMI
PRÍLEŽITOSŤAMI
MALÉ VÝKYVY, ALE CIEĽ SPLNENÝ

BODOVÉ MAXIMUM

Základnú časť 2021/2022 sme vyhrali so štvorbodovým náskokom pred Zvolenom,
pričom v jej závere sme využili zaváhanie konkurentov a vďaka konzistentným
výkonom sme napokon získali Pohár Dušana Pašeka. V sezóne sme nemali väčšiu
krízu, najdlhšia, trojzápasová šnúra prehier, prišla v novembri. „Je to väčšinou
všade tak, že výkony sa nedajú držať konzistentne na top úrovni. Vždy príde v
sezóne nejaký výkyv výkonnosti, kedy nie je forma top a prehrá sa nejaký zápas.
Ale veľa ľudí nevníma to, že tímy sa pripravujú na záver sezóny a pred play off
sa tam menia aj tréningy. Čiže mesiac predtým sa doháňa kondička, dobíjajú sa
baterky. A vtedy sa aj nezvládnu nejaké zápasy so slabším súperom. Ale to ľudia
nevidia. Takže treba sa na prvú časť sezóny pozerať z dlhodobého hľadiska a že
sme dosiahli to, čo sme chceli, že sme chceli skončiť prví. Určite boli zápasy,
ktoré sa dali uhrať lepšie, alebo to nebolo úplne ono, ale nikdy to nie je ideálne,
ako by každý chcel. Som rád, že sme to zvládli aj po odrátaní troch bodov,“
zhodnotil Valach.

Skúsený obranca má za sebou bodovo najplodnejšiu sezónu za uplynulých päť rokov,
nazbieral štrnásť bodov za dva góly a dvanásť asistencií. V závere základnej časti
predvádzal výborné výkony. „Môžem súhlasiť. Ale ja som mal predtým rozličné
úlohy. Na začiatku sezóny som bol vyložene defenzívny bek a mal som aj také
úlohy. Po zranení Alexa Bretona som dostal šancu aj v presilovkách a mohol som
sa viac prejaviť v ofenzíve. Takže áno, forma išla hore a aj som si začal viac veriť.
Ale to je tým, že mám viac priestoru v lepších situáciách,“ myslí si 33-ročný zadák.

Nálada v tíme pred najdôležitejšou časťou sezóny je výborná, dopomohli k nej aj
výkony zo záveru sezóny. „Nastavenie je dobré a aj nálada. Ja verím tomu, že sme
dobre pripravení a že forma je dobre načasovaná. Ale to ukážu až zápasy, nedá sa
to dopredu predpovedať. Verím, že to tak aj naozaj bude. Ja verím tomu, že je to
na dobrej ceste,“ dodal Valach.

Za bodovo plodnou sezónou z Jurajovho pohľadu sú aj zmeny na trénerských
postoch. Valach vysvetlil: „Tréner Andrej Podkonický v podstate vyžaduje taký
modernejší pohľad na hokej, v ktorom sú obrancovia potrební na to, aby sa
zapájali do útoku a aby sa dostávali do prečíslenia. A mali by sme mať aspoň
jednu dve strely na bránku za tretinu. Toto po nás tréner chce. Andrej po odchode
Róberta Dömeho nejaké veci zmenil, je to teraz také voľnejšie.“
Zmeny v realizačnom tíme nastali ešte aj tesne pred záverom sezóny, Andreja
Podkonického, Jána Lipianskeho a Petra Skrabelja posilnili fínski odborníci Pekka
Kangasalusta a Tony Virta. „Určite priniesli niečo nové, nie radikálne, lebo to sa nedá
za takú krátku dobu. Ale čo sa týka rozborov pred a po zápase, rozoberanie súpera,
tak toto sa posunulo o úroveň vyššie. Vedia to výborne rozanalyzovať, majú veľa
výborných postrehov. Z tohto pohľadu je to veľký prínos,“ prezradil Valach.

JURAJ
VALACH

TEŠÍ SA NA DIVÁKOV
So záverom základnej časti sme s nadšením prijali aj uvoľnenie opatrení na celom
Slovensku. Na zápasy play off tak môžu prísť diváci na tribúny v plnom počte. „Ja
som zažil plný štadión naposledy v Linzi, kde bola šialená atmosféra. Tam ľudia
celý zápas kričali a spievali. Potom nastal úplný zlom, pre mňa to bolo niečo
hrozné, mal som pocit, že hokej bez ľudí je úplne mŕtvy. Bolo to až nepríjemné.
Takže teším sa na to, tešíme sa všetci hráči. To je pre nás nový impulz a nová
energia. Diváci vás môžu nakopnúť, keď sú zápasy tesné, môžu vás vybičovať.
Verím že príde čo najviac ľudí,“ želá si vyše dvojmetrový robustný obranca.
Valach odohral väčšinu sezóny v obrannej dvojici s Patrikom Maierom a sadli si aj
ľudsky. Preto by sa neradi od seba trhali. „Už v minulej sezóne sme hrali spolu. Túto
sezónu sme začali, potom sa robili nejaké zmeny, po príchode Bretona som hral s
ním a potom som opäť hral s Paťom. Myslím si, že sa nám darilo, aj sme pochytali
nejaké body. Mne sa s ním hrá dobre, sedíme vedľa seba aj v šatni. Verím, že aj on
je spokojný a ak nás nechajú hrať spolu, budem len rád.“
Juraj nám ešte vysvetlil, prečo hrá na drese s číslom 44, keď väčšinu kariéry nosil
na chrbte 16-ku. „Keď som prišiel do Slovana, tak číslo 16 mal Andrej Meszároš.
Takže som rozmýšľal, čo s tým urobím. No a 4x4 je 16, tak som si to jednoducho
takto vypočítal a tak mi to už zostalo.“

Aká je Tvoja najstaršia spomienka na hokej?
„Neviem, či je najstaršia, ale spomínam si dobre na zápas so Sokolom
Kyjev, lebo to bol šialený zápas. To som hrával ešte vo Zvolene. Bol
tam jeden hráč, volal sa Andrej Srjubko a bol to bitkár a ten zápas
vyzeral ako nejaký krvavý horor. To mi tak utkvelo v pamäti.“
Kto Ťa priviedol k hokeju?
„Otec.“
Aký je alebo bol Tvoj hokejový vzor?
„Ako chlapec som mal veľmi rád Chrisa Prongera.“
Klubu, ktorému si držal palce ako malý chlapec?
„Vždy som fandil San Jose Sharks.
Mal som aj ich šiltovku, z toho som sa vždy tešil.“
Kto je Tvojím najlepším priateľom spomedzi hokejistov?
„Dávid Skokan, Marek Ďaloga, Milan Jurík, Jozef Sládok.“
Na ktorý svoj gól si najradšej spomínaš?
„Na gól v drese Chomutova, ktorým som rozhodol štvrťfinále proti
Třincu v presilovke 5 na 3 v piatom zápase. Napokon sme vyhrali celú
sériu.“
Koho považuješ za najlepšieho hokejistu, s ktorým si doteraz
hral?
„Ja som hral proti viacerým výborným hokejistom. Hral som aj proti
Jágrovi, či Kovaľčukovi a Dacjukovi. Hrával som s Careym Priceom,
Loganom Coutureom, Tomášom Hertlom, to boli buď moji spoluhráči,
alebo protihráči. Spomínam si napríklad aj na Jordana Eberleho.“
Ktorý zápas v Tvojej kariére Ti zatiaľ najviac utkvel v pamäti?
„Asi zápas v Moskve s CSKA ktorý sme vyhrali 2:0, keď som hral za
Slovan v KHL. Dobyť tento legendárny štadión bol zážitok.“
Aký šport okrem hokeja si ešte rád pozrieš alebo zahráš?
„Mne sa vždy páčila cestná cyklistika. Pozerávam Tour de France, Giro
d´Italia a Vueltu a aj počas sezóny som vždy dobre bicykloval aj na
tréningoch.“
V ktorom meste, alebo aréne sa Ti doteraz najlepšie hralo?
„V pražskej O2 aréne.“

KEBY BOLO
KEBY S...

MIROSLAVOM PREISINGEROM
UTOČNÍK #63

KEBY SOM NEBOL HOKEJISTA, ŽIVIL BY SOM SA AKO...
DJ alebo pánsky kaderník
KEBY SOM BOL TRÉNEROM, VO SVOJOM TÍME
BY SOM URČITE CHCEL MAŤ...
Marcel Haščák :-)
KEBY SOM MAL TROCHU VIAC ČASU,
CHCEL BY SOM SA (MIMO HOKEJA) NAUČIŤ...
Ako si za štyri hodiny pospať osem
KEBY SOM MOHOL V ŽIVOTE JESŤ IBA JEDNO
JEDINÉ JEDLO, BOLO BY TO...
Pizza, to by som sa chcel naučiť piecť neapolskú pizzu
KEBY SOM VYHRAL V LOTÉRII 100 MILIÓNOV EUR,
KÚPIL BY SOM SI...
Ostrov
KEBY SOM SA MOHOL VRÁTIŤ DO ŠKOLY,
ZLEPŠIL BY SOM SI ZNÁMKY Z...
Asi zo správania :-)
KEBY SOM SI VO FILME MOHOL ZAHRAŤ
SO SLÁVNOU HEREČKOU, BOLA BY TO...
Mila Kunis
KEBY SOM MOHOL VRÁTIŤ ČAS, ZMENIL BY SOM...
Svoj rozum, keď som bol mladší
KEBY SOM MAL MOŽNOSŤ CESTOVAŤ ČASOM,
CHCEL BY SOM ÍSŤ DO...
Aspoň 15 rokov do budúcnosti

S P O LU SM E SL OVAN - #VERNISLO VA N U

MÔJ SLOVAN
MENO:
VEK:
BYDLISKO:
POVOLANIE:
NA SLOVANE OD:

ROBERT PROCHÁSKA
34 ROKOV
BRATISLAVA
BARMAN
1995

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

KTO JE TVOJ NAJOBĽÚBENEJŠÍ HRÁČ SLOVANA VŠETKÝCH ČIAS?

Bolo to v sezóne 1995/1996. Bol som s otcom na zápase Slovan Poprad. Slovan prehrával po prvej tretine 0:2. Pamätám si, ako mi
cez prestávku otec hovoril, aby som nebol smutný, že Slovan vždy na
začiatku prehráva, aby potom mohol otočiť zápas. Aj tak bolo, vyhrali
sme 4:2.

Ten útok mal v sebe genius loci, v podstate ani neviem povedať
prečo, ale z trojice Pištek – Mrena – Hudec to bol pre mňa vždy
Ľubomír Pištek.

NA KTORÝ ZÁPAS SI NAJRADŠEJ SPOMÍNAŠ?
Pamätné víťazstvá určite pospomínali fanúšikovia predo mnou. Ja
spomeniem jednu prehru, o ktorej dodnes rád hovorím: štvrtý zápas
osemfinále play off v sezóne 2012/ 2013 Slovan - Dinamo Moskva
2:3. Aj keď sa nám nepodarilo otočiť zápas a sériu sme prehrali 0:4, na
zápase bola neskutočná atmosféra a po zápase sa vypredaný štadión
lúčil s nádhernou sezónou, vyzeralo to skôr ako oslava titulu. Viacerí
hráči Dinama nešli do šatne a ostali sa pozerať.
MÁŠ NEJAKÚ RUTINU ALEBO ZVYK PRED ZÁPASOM?
Pivko s kamarátmi je najkrajšia rutina pred zápasom.
KAM NAJĎALEJ SI CESTOVAL ZA SLOVANOM?
Astana, dnes Nur-Sultan. Bolo to veľmi milé. Domáci nás mali za takú
menšiu kuriozitu a posielali svoje deti, aby sa s nami odfotili.
MÁŠ NEJAKÝ KLUBOVÝ SUVENÍR, KTORÝ SI CENÍŠ NAJVIAC?
Určite to je vydražený a podpísaný dres Petra Pavlasa zo zápasu proti
Tampe Bay. Tiež si veľmi cením, že mi Jonathan Cheechoo podpísal jeho
dres San Jose Sharks a mám aj takú kuriozitu a tou je podpísaná prvá
skica súčasného loga.
ČO SI ZVYČAJNE OBLEČIEŠ NA ZÁPAS SLOVANA?
Na domáce zápasy nosím väčšinou mikinu a šál. Keď hráme vonku,
dres nesmie chýbať.
KTORÉ ČÍSLO BY SI NOSIL NA SVOJOM DRESE SLOVANA?
24, bolo to moje číslo v školskej triednej knihe a odvtedy som ho
nosil v každom (futbalovom) klube, za ktorý som hral.

S KÝM ZO SÚČASNÝCH ALEBO BÝVALÝCH HRÁČOV SLOVANA
SI SA STRETOL OSOBNE?
Bolo ich veľa, ale jedine Jan Buchtele a Miško Sersen mali na sebe
len ručník.
S KTORÝM HRÁČOM AKTUÁLNEJ SÚPISKY SLOVANA BY SI ZAŠIEL
NA PIVO/VEČERU?
Patrik Maier, páči sa mi jeho odvaha v pästných súbojoch.
KTORÝ BOL NAJKRAJŠÍ ALEBO NAJPAMÄTNEJŠÍ GÓL SLOVANA,
AKÝ SI VIDEL NAŽIVO NA ŠTADIÓNE SLOVANA?
Sasu Hovi a jeho gól do bránky Trenčína. Dodnes je to jediný gól
brankára, ktorý som videl naživo.
KEBY SI MOHOL VYMAZAŤ Z HISTÓRIE SLOVANA JEDEN MOMENT
ALEBO JEDEN ZÁPAS, KTORÝ BY TO BOL?
Dodnes verím, že ten dvojzápas KHL World Games vo Viedni v októbri
2018 bol len zlý sen.

NIEKTORÍ FANÚŠIKOVIA SLOVANA SA PRED ZÁPASOM INFORMUJÚ AJ O AKTUÁLNEJ CHOREOGRAFII ROZTLIESKAVAČIEK

NA SCHODOCH
TANEC ANJELOV
Anjelici. Objavili sa na zimáku niekedy začiatkom nového milénia a odvtedy sa
stali neodmysliteľnou súčasťou značky Slovan. Skupina Hex ich prepašovala
do slov svojej prvej klubovej hymny „Belasé srdce“ (2004), organizátor MS 2011
v hokeji ich angažoval na zápasy šampionátu v čerstvo zrenovovanej hale.
Existuje dokonca hneď niekoľko permanentkárov, ktorí si kvôli nim kupujú
sezónne vstupenky na konkrétne miesta pri schodoch, odkiaľ môžu popri hokeji
sledovať ich tanečné variácie a pritom sa platonicky zamilovávať.
Skupina Angels Cheerleaders pôsobí už dvadsať rokov. Andrea Kopanická je
členkou súboru už šestnásť rokov a v súčasnosti ako „služobne najstaršia“
zo všetkých dievčat je jeho šéfkou, historicky piatou v poradí. Zároveň je
spomedzi dievčat jedinou mamičkou.
Aj cheerleaderky koronakríza poriadne poznačila tým, že nemohli vystupovať.
Oproti dobám KHL sa ich počet scvrkol na aktuálnych 18 dievčat. V KHL bývalo
okolo 30 členiek, vtedy dokonca prebiehala riadna nominácia na zápasy a boli
to údajne veľké súboje o „miesto v zostave“.

„Áno, korona nášmu klubu veľmi nepomohla, napriek tomu žijeme,
tancujeme, nacvičujeme nové veci a chystáme tiež nové logo a nový názov.
Dúfam, že sa nám to všetko podarí. Veľa ľudí si nás zamieňalo. Zmena názvu
však nesúvisí s tým, že by sme už nechceli tancovať na Slovane. Slovan je
pre nás stále číslo jedna,“ hovorí Andrea.

Tréning sa zvyčajne začína rozcvičkou, potom sa postupne prechádza
všetkými tanečnými prvkami jednotlivých choreografií, dolaďujú sa detaily a
kontroluje sa, či je všetko podľa predstáv. Pred samotným zápasom je potom
už len čas na domaľovanie.
„Momentálne trénujeme na dvoch miestach. S novými dievčatami
nacvičujeme choreografie a jednotlivé tanečné prvky na Mlynských Nivoch,
kde máme k dispozícii menšiu tanečnú sálu pre šesť dievčat. Je to primeraný
priestor na úvodné tréningy. Keď sa stretávame všetky, čo je dvakrát do
týždňa, trénujeme nad plavárňou Pasienky, kde je telocvičňa a tančiareň.
Tréning vtedy pozostáva z času stráveného v posilňovni a následne aj v
tanečnej miestnosti,“ popisuje prípravu anjelov na domáci zápas ich šéfka.

Najväčšiu časť dievčat tvoria prirodzene Bratislavčanky, pri náboroch však
nerobia žiadne rozdiely. Nedávno prijali novú členku z Ukrajiny. Priemerný vek
dievčat je okolo 21 rokov, asi polovica z nich ešte študuje. Nedávno zostavu
Angels Cheerleaders rozšírili štyri nové dievčatá vo veku 16 rokov, na „ostré“
zápasy si však musia ešte chvíľu počkať.
„Nábor nových dievčat sa kvôli covidu dlhšie neuskutočnil. V poslednom
čase sme zobrali dievčatá, ktoré nás cielene oslovili. Po skončení sezóny
plánujeme urobiť veľký nábor, aby sme sa dobre pripravili na novú sezónu.
Všetko podstatné zverejníme čoskoro na našich profiloch na sociálnych
sieťach.“

Niektoré choreografie sa dedia. Dievčatá však teraz spolupracujú s novou
šikovnou choreografkou, ktorá tancuje napríklad pre známu televíznu reláciu
Chart Show.

Aj rozlieskavačky, podobne ako pred nimi maskot Harvy, hlásatelia, či
videoréžia nám potvrdili, že sa im na zápase oveľa ľahšie pracuje, keď sa
vyhráva. Vtedy je práca zároveň zábavou.

Inšpiráciu čerpajú najmä zo zahraničia. Podrobnejšie sledovali najmä
roztlieskavačky vybraných klubov KHL, napríklad CSKA Moskva, ktoré patria
medzi absolútnu špičku.

„Chvalabohu, teraz sa vyhrávalo veľa. My si však uvedomujeme, že sme tam
od toho, aby sme ľudí dokázali zabaviť aj v okamihoch, keď sa chlapcom na
ľade celkom nedarí,“ uzatvára Andrea Kopanická.

Nie tak dávno si ich bežní návštevníci zamieňali s mažoretkami a hoci sa to ešte na
niektorých akciách stane, krízou identity ani zďaleka netrpia. Naopak, s fanúšikmi
v aréne majú prevažne príjemné skúsenosti. Prihovárajú sa im, spoznávajú ich a
popri domácich fans majú viacero zážitkov so zahraničnými divákmi.
„Za tie roky, ktoré tancujeme na Slovane, sa už s niektorými fanúšikmi
poznáme osobne, prehovoríme spolu, poprajeme si pekný deň, je tu príjemná
atmosféra. Fanúšikovia si nás obľúbili. Pred zápasom sa nájdu aj takí, ktorí
sa informujú, aká bude dnes choregrafia, ktoré dievčatá budú tancovať
v ich sektore. Predsa len, majú už svoje obľúbenkyne,“ vysvetľuje Andrea
Kopanická.

MÁTE RADI

HOKEJ?

DOSTANETE HOKEJ
KÝCH
VO VŠET OBÁCH
JEHO POD

Generálny partner Slovenského hokeja

SLOVAN
BLAHOŽELÁ
A SPOMÍNA
MIROSLAV NITKA (*28. 3. 1932 - +5. 2. 1982)
Uznávaný tréner, v Slovane úspešne viedol mládežnícke tímy. V polovici
70-tych rokov získal s dorastom Slovana štyri federálne majstrovské
tituly. Dostal tiež Košice z tretej do najvyššej celoštátnej ligy, trénoval
aj v Bulharsku, Chorvátsku a Švajčiarsku.

ROMAN KUKUMBERG
(*8. 4. 1980, 42 rokov)
Neúnavný korčuliar so zmyslom pre defenzívnu fázu. Cenný
pre tímy v presilovkách i oslabeniach, hráč s dobrými rukami a
inštinktom na body. Opora Slovana v šiestich sezónach, z toho dvoch
majstrovských (2007, 2012). Prvý Slovák, ktorý zdvihol nad hlavu
Gagarinov pohár (2010) V národnom tíme Slovenska odohral 113 zápasov
a strelil 22 gólov.

DANIEL BABKA (*30. 3. 1972, 50 rokov)
Bývalý spoľahlivý robustný obranca s kvalitnou strelou. So Slovanom získal
dva majstrovské tituly (2000, 2002), druhý ako kapitán. Zahral si na dvoch
MS, v 44 dueloch v drese repre Slovenska strelil 4 góly. Záver hráčskej
a začiatok trénerskej kariéry strávil vo Francúzsku.

EDUARD GÁBRIŠ (*3. 4. 1936 - +1. 8. 1997)
Najúspešnejší mládežnícky tréner v Československu v 70-tych rokoch.
S dorastom Slovana získal 5 titulov, jeho rukami prešli bratia Šťastní, Pašek,
Rusnák, či Bezák. Ako hráč bol stabilnou súčasťou zostavy A mužstva
Slovana, je autorom prezývky Jozefa Golonku - Žiletka.

RADOSLAV KROPÁČ (*5. 4. 1975, 47 rokov)
MICHAL POLÓNI
(*7. 4. 1907 - +8. 5. 1984)
Všestranný športovec, veľký propagátor hokeja na
Slovensku. Aktívne ho hral, neskôr bol rozhodcom,
funkcionárom i trénerom. V Slovane, do ktorého prišiel
v roku 1931 a bol dlhé roky predsedom klubu, mu
prešlo rukami vyše 700 mladých hokejistov, od žiakov
až po A mužstvo belasých. Zaslúžil sa aj o výstavbu
Zimného štadióna Ondreja Nepelu, desiatky rokov
bol jeho riaditeľom. V roku 2002 ho uviedli do Siene
slávy slovenského hokeja. SZĽH udeľuje Cenu fair
play pomenovanú po ňom.

Odchovanec Slovana, rýchlik na korčuliach. So Slovanom získal 4 majstrovské
tituly (1998, 2000, 2002 a 2008), v mužstve strávil 9 sezón a odohral vyše
400 zápasov. Darilo sa mu aj v českej a fínskej lige. Za Slovensko odohral
26 zápasov, vrátane svetového šampionátu 1998 vo Švajčiarsku.

JÁN TABAČEK (*7. 4. 1980, 42 rokov)
Ostrieľaný obranca, prezývaný aj zberateľ titulov. Celkom ich vybojoval
8, z toho dva so Slovanom (2002, 2005). Zahral si aj vo Švajčiarsku, Fínsku
a Česku, za morom v AHL a v drese Slovana okúsil v roku 2012 aj KHL.
V slovenskej reprezentácii nastúpil na 11 zápasov.

RUDOLF JENDEK (*8. 4. 1972, 50 rokov)
Opora zadných radov Slovana v slovenskej extralige odohrala dlhých 15 sezón.
Populárny „Čendo“ je odchovancom, s klubom oslavoval 4 majstrovské tituly
(1998, 2000, 2003, 2005) i triumf v Kontinentálnom pohári 2004. Za Slovan
si zahral aj v Európskej hokejovej lige a na turnaji majstrov Super Six. Celkovo
v belasom drese nastúpil na 581 stretnutí. Od roku 2015 nepretržite trénuje
v materskom klube, naposledy farmársky tím Modré krídla.
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SLOVAN V KOCKE
Oficiálny názov:
Rok založenia:
Prezývka:
Domovská aréna:

HC SLOVAN Bratislava
1921
Belasí
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
Majster Československa:
Majster Slovenska:
Víťaz IIHF Continental Cup:
Víťaz Spengler Cup:
Sieň slávy:

Prezident klubu:
Generálny manažér:
Hlavný tréner:
Kapitán A mužstva:

Rudolf Hrubý
Maroš Krajči
Andrej Podkonický
Michal Sersen

Najviac bodov:
Najviac gólov:
Najviac prihrávok:
Najviac zápasov:

Richard Kapuš (564)
Václav Nedomanský (370)
Richard Kapuš (346)
Michal Sersen (694)

1x (1979)
8x (1998, 2000, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2012)
1x (2004)
3x (1972, 1973, 1974)
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

Sledujte HC SLOVAN na sociálnych sieťach
HC SLOVAN

HC SLOVAN

HC SLOVAN

HC SLOVAN

HCSLOVANBA

