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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

ACKERED 
CARL 

NARODENÝ 
09. 01. 1991

STOCKHOLM, SWE
VÝŠKA: 183 CM

HMOT.: 84 KG

O B R A N C A

#5

ŽABKA 
BORIS 

NARODENÝ 
20. 05. 2004

BRATISLAVA
VÝŠKA: 174 CM

HMOT.: 80 KG

O B R A N C A

#6

COREAU 
JARED 

NARODENÝ 
05. 11. 1991
PERTH, CAN 

VÝŠKA: 197 CM
HMOT.: 100 KG

B R A N K Á R

#34

BAROŠ  
SAMUEL 

NARODENÝ 
10.02. 1994
BRATISLAVA 

VÝŠKA: 182 CM
HMOT.: 82 KG

B R A N K Á R

#52

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 
ANDREJ

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

TOPOĽČANY
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 
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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

#87

KYTNÁR
MILAN

NARODENÝ 
19. 05. 1989

TOPOLČANY
VÝŠKA: 187 CM

HMOT.: 86 KG

Ú T O Č N Í K

#19

FOMINYKH
DANIIL

NARODENÝ 
12. 03. 1998

UFA, RUS
VÝŠKA: 185 CM

HMOT.: 75 KG

Ú T O Č N Í K

#88

BEZÁK
ADAM

NARODENÝ 
04. 07. 1989
BRATISLAVA

VÝŠKA: 179 CM
HMOT.: 86 KG

Ú T O Č N Í K

#89

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

MINÁRIK 
JAKUB

NARODENÝ 
 06. 07. 2000

TOPOĽČANY
VÝŠKA: 191 CM

HMOT.: 95 KG

Ú T O Č N Í K

#20

PECARARO 
LIAM

NARODENÝ 
 30.04. 2023

CANTON, MA, USA
VÝŠKA: 180 CM

HMOT.: 74 KG

Ú T O Č N Í K

#39

TÖRÖK
TOMÁŠ

NARODENÝ 
18. 06. 1995

MARTIN
VÝŠKA: 187 CM

HMOT.: 90 KG

Ú T O Č N Í K

#26

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

GENNARO 
MATTEO

NARODENÝ 
30. 03. 1997

ST. ALBERT CAN
VÝŠKA: 188 CM

HMOT.: 85 KG

Ú T O Č N Í K

#38

ZIGO
TOMÁŠ

NARODENÝ 
14. 03. 1992

BAN. BYSTRICA
VÝŠKA: 186 CM

HMOT.: 85 KG

Ú T O Č N Í K

#24





Nádejný útočník Adam Lukošík prešiel v bratislavskom klube mládežníckymi 
kategóriami, cez ktoré sa prebojoval až do A tímu Slovana. Teraz sa dobrými 
výkonmi odvďačuje trénerom za ponúknuté príležitosti a dôveru.

SKROMNÝ CHLAPEC 
S VYSOKÝMI CIEĽMI



P R O F IL  ADAMA LUKOŠÍKA ,  KTORÝ  PATR Í  V  SÚČASNOM KÁDRI  SLOVANA K  HRÁ ČOM S  NA JVÄ ČŠÍM  PROGRESOM

Rodák z Prešova pôsobil vo svojom rodnom meste do svojich 15 rokov. Mladšie 
hokejové ročníky vytvárali každoročne namiesto reprezentačných výberov Slovenska 
tzv. selects tímy. Do jedného z nich bol práve prizvaný aj mladý útočník z Prešova. 
„Vo výbere bol hlavným trénerom Michal Dostál. To on ma pozval na turnaj, ktorý 
sa konal v Bratislave. Následne sme sa po turnaji dohodli, že skúsim pôsobenie 
v mládeži Slovana. Mal som ponuky aj z iných klubov, ale predsa ma to najviac 
lákolo sem. Bola to najväčšia značka,“ spomína na okamih, keď sa upísal Slovanu, 
Adam Lukošík.

Adam je športovo založený mladý muž, ktorý v mladosti skúšal viacero športov. 
Najviac mu však učaroval hokej. „Mal som rád zimu a priťahoval ma ľad. Cítil som 
sa na ňom vždy veľmi dobre. Môj krstný otec hrával hokej, doteraz si zahrá na 
amatérskej úrovni. Na zápasy a tréningy ma potom vozieval otec. Keby som 
nehral hokej, venoval by som sa určite inému športu. Škola ma v živote veľmi 
neoslovila. Ako mladý som hrával tenis, ale veľmi ma to nebavilo. Pravdepodobne 
by som hral hádzanú. V Prešove je výborný tím a mám to aj v priezvisku, keďže 
môj dedo a jeho bratia boli úspešní hádzanári. Jeden z nich je dokonca olympijský 
medailista z Mníchova 1972,“ prezrádza niečo viac o športových génoch Adam.

Ešte stále len dvadsaťročný hokejista žije v Bratislave už štvrtý rok. V rodnom 
Prešove nechal rodinu a školu, ktorú si dokončil už v hlavnom meste. „Prvý ročník 
strednej školy som mal ešte v Prešove, následne som si dokončil školu a 
maturitu v Bratislave. Skúsil som pôsobenie aj na vysokej škole, ale kvôli času 
som od toho upustil. Profesori na fakulte nenašli pochopenie pre moju hokejovú 
vyťaženosť :-). Mám dvoch súrodencov, mladšiu sestru a staršieho brata. Brat 
donedávna študoval v Bratislave. Bolo super, že som sa mal s kým stretnúť z 
rodiny mimo domova.“

Viacero hráčov Slovana je spoločne ubytovaných v modernom komplexe na 
bratislavskej Kolibe. Pre Adama to bolo vhodné aklimatizovanie vo veľkom meste. 
Mladého Prešovčana očarila aj atmosféra v kabíne. „Najviac času trávim s Alexom 

Šotekom, predsa len spolu bývame v jednom byte. S mladými chalanmi v kabíne 
si rozumieme a tvoríme dobrú partiu. Chodíme spolu často na obedy a podobne. 
Niekedy sa k nám pridajú starší hráči ako Samo Takáč, Ďuri Valach, alebo Gacho 
(Daniel Gachulinec). Podľa mňa je len dobre, že majú záujem posunúť nás niekde 
aj v tom bežnom živote a nie len v hokeji,“ zdôrazňuje krídlo tretieho útoku Slovana.

Veľkú úlohu v kariére mladého hokejistu predstavujú aj jeho vzory, ktorým sa chce v 
budúcnosti priblížiť. „Vždy keď pozerám zápasy NHL, tak sa snažím odsledovať od 
každého to najlepšie. Keby som to mal zosumarizovať tak Crosby, MacKinnon - 
korčuľovanie, Matthews - streľba, Gaudreau - hokejové myslenie. Zo slovenských 
hráčov sa mi najviac v mladosti páčil Marián Gáborík a Miroslav Šatan,“ vymenúva 
svoje vzory Adam. 

Mladí hráčí hýria na ľade aktivitou, inak na tom nie je ani Adam. Na každom jeho 
striedaní je vidieť, že mladý talent dáva do hokeja maximálne nasadenie. „Mám rád 
rýchly hokej. Nemám rád, keď sa hrá príliš defenzívne a hra sa odohráva hlavne 
v rohoch klziska. Mám rád ofenzívny hokej. Užil som si posledný zápas, v ktorom 
som nastúpil v útoku s Marcelom Haščákom.“

Napriek mladému veku majú preňho zápasy s niektorými klubmi špeciálnu príchuť. 
"Najlepšie sa mi hrá proti Nitre. Naše zápasy sú vždy vyhecované a to ma ženie 
dopredu. V spomienkach mám aj minuloročné playoff. V útoku sa mi najlepšie hrá 
s Tomášom Zigom, Tomášom Matouškom alebo s Milanom Kytnárom,“ prezrádza 
hráč, ktorý aj podľa mienky trénerov zaznamenal v medzisezónnom období jeden z 
najväčších progresov v kabíne Slovana. 

Aj keď nastupuje pravidelne vo formáciách s ťahúňmi a staršími hráčmi tímu, na jeho 
skromnosti to neubralo. „Rád prijmem úlohu mladíka v tíme. Nerobí mi problém 
po tréningu pozbierať puky alebo upratať autobus po výjazde. Patrí to k tomu a 
nevnímam to ako niečo zlé. Tak to má byť.“ 

SKROMNÝ CHLAPEC 
S VYSOKÝMI CIEĽMI



Rodák z Prešova, ktorý je v Slovane od sezóny 2018/2019, sa gólovo premiérovo 
presadil v seniorskom tíme v minuloročnej vyraďovacej časti práve proti Nitre. 
Lukošíkov moment prišiel v 27. Minúte dôležitého piateho zápasu finálovej série , 
keď ho vysunul do šance Milan Kytnár a mladík zo štvrtej lajny zblízka zavesil na 
2:0. „Po góle som nič nevnímal. Zastavil sa mi na chvíľu svet. Až neskôr som si 
uvedomil, čo sa stalo. Plná desaťtisícová hala vybuchla a ja som ostal v tranze. 
Až po zhliadnutí videa som si spomenul, ako to prebiehalo. Puk mám samozrejme 
odložený.“

Minulú sezónu označuje za najlepšiu vo svojej doteraz krátkej kariére. „V základnej 
časti som bol  dlhšie zranený, čiže som tam toho veľa neodohral. Zápasy vo 

vyraďovacej časti boli však niečo špeciálne,“ spomína hokejista, ktorý sa z 
majstrovského titulu radoval už vo veku 19 rokov. Niektorí hráči nezažijú majstrovský 
pocit za celú ich kariéru. „V prvom rade som veľmi vďačný, že som mohol byť 
súčasťou toho tímu. Budem pracovať na tom, aby v mojej kariére bolo tých titulov 
viac.“

V prebiehajúcej sezóne má v trinástich zápasoch na konte už dva presné zásahy a 
jednu gólovú koncovku pridal aj v Lige majstrov proti Red Bull Mníchov.  „Streliť gól 
v A tíme Slovana je pre mňa stále veľká vec. Verím, že postupne ich pridám ešte 
viac. Dôležitejšie ako moje góly teraz je, že sa tímu darí a vyhráva,“ dupľuje na 
záver svojho prvého veľkého interview pre fanúšikov Slovana Adam Lukošík.

KEBY SI ŽIL 
V IDEÁLNOM 
SVETE...,
ČO BY BOLA TVOJA NAJBLIŽŠIA KÚPA? 
„Premýšľam nad nehnuteľnosťou, napríklad bytom. Bratislava 
je krásne mesto, tak by to mohol byť byt v Bratislave.“

KAM BY SI CHCEL ÍSŤ NA DOVOLENKU? 
„Už dlhšie ma s priateľkou láka Bali. Viem, že aj Serso tam 
má nejaké nehnuteľnosti, tak tam by mi bolo super.“

S AKOU OSOBNOSŤOU BY SI SA CHCEL STRETNÚŤ? 
„Som veľkým fanúšikom formule F1. Zážitok by bolo pre mňa 
ísť do paddocku a pozrieť si, ako tam fungujú veci. 
Môj obľubený tím je Red Bull. Rád by som sa teda stretol 
s Maxom Verstappenom.“

NA AKOM AUTE BY SI CHCEL JAZDIŤ? 
„Vždy ma fascinovalo BMW. Otec má taktiež BMW. 
Vybral by som si kvalitnú športovú radu. Napríklad BMW 
M8 Competiton“

AKÉ JEDLO BY SI SI NAJRADŠEJ OBJEDNAL? 
„Až po mojom príchode do Bratislavy som prvýkrát 
ochutnal čínske jedlá a zamiloval som si ich. Boli by 
to teda ryžové rezance s krevetami, alebo s kuracím 
mäsom“

KTORÚ TROFEJ BY SI CHCEL VYHRAŤ? 
„V hokeji by to bol určite Stanley Cup. 
Vo futbale by to bola tzv. „ušatá trofej“ pre 
víťaza Ligy majstrov. Vo formuli by to bol Pohár 
konštruktérov, alebo jazdcov.“



VA R E N É
ODBORNÍKMI PRE ODBORNÍKOV

Z Á L E Ž Í  N A  K A Ž D O M  O K A M I H U

STP_KV_170x240_PowerPlay_08-2022-OK.indd   1 25. 7. 2022   22:31:02



VA R E N É
ODBORNÍKMI PRE ODBORNÍKOV

Z Á L E Ž Í  N A  K A Ž D O M  O K A M I H U

STP_KV_170x240_PowerPlay_08-2022-OK.indd   1 25. 7. 2022   22:31:02



M O D R É  K R Í D L O  J Á N  P E T R I S K A  S I  U Ž  Z A H R A L  A J  V  L I G E  M A J S T R O V

Aká bola tvoja cesta k hokeju? V koľkých rokoch si začal hrať hokej aa 
kto Ťa vozieval na tréningy?
 
S hokejom som začal, keď som mal asi šesť-sedem rokov: Neviem ani 
presne, ako to bolo, ale viem, že som si to vybral sám a začal som tlačiť 
doma na rodičov, že chcem byť hokejista. Na tréningy ma vozievali rodičia, 
ktorým som za to veľmi vďačný. Veľa pre mňa museli obetovať.

Keď si hokejovo rástol, ku komu si vzhliadal? Mal si nejaký hokejový 
vzor a obľúbený tím?
 
Nikdy som nemal jediný klub, ani jediného hráča, ku komu som vzhliadal. 
Pamätám si, ako som malý chodil na Slovan ešte na starý zimák pred 
rekonštrukciou. Na Slovensku bol Slovan pre mňa určite číslo jeden. A 
mimo Slovensko mám určite viac tímov a hráčov z NHL, ktoré rád sledujem.

Ktorý šport okrem hokeja ešte rád sleduješ, resp. robíš?
 
Mám rád asi každý šport, ale odmalička ma bavili bojové sporty. Asi od 
5 rokov som robil súbežne s hokejom aj judo a neskôr brazílske jiujitsu. 
Doteraz sa snažím chodiť si pozápasiť s chalanmi, keď sa dá, hlavne 
v mimosezónnom období. Okrem bojových športov mám veľmi rád tenis.

Hrával si aj českú ligu. Ako by si porovnal základné rozdiely medzi 
českou a slovenskou ligou?
 
Ťažko sa to porovnáva. V Česku som hrával hlavne mládežnícke súťaže, 
ktoré sú o čosi kvalitnejšie a je tam väčšia konkurencia ako u nás. Všetko 
však má svoje výhody aj nevýhody.

MÁME VYŠŠIE AMBÍCIE 
AKO VLANI
Už v príprave na sezónu žiaril ako kométa. Gól dokázal streliť v každom zápase a aj 
svojou hrou ukazoval, že Modrým krídlam Slovan rastie nový líder, na ktorého produk-
tivitu sa budú môcť spoľahnúť v novom ročníku Tipos SHL. Ján Petriska má výborný 
štart aj v samotnej súťaži. V prvých dvanástich zápasoch zaznamenal 15 bodov za 6 
gólov a 9 prihrávok. Niet divu, že do troch zápasov naskočil aj za A mužstvo Slovana.



Predtým, ako si sa vrátil do Bratislavy, si v sezóne 2020/21 vystriedal 
viacero českých klubov. Aké si mal na to dôvody?

Nebolo to také dramatické, hral som iba za dva kluby. Rok predtým som 
hrával juniorku v Mladej Boleslavi. Prišla mi ponuka z Havířova, kde som 
mohol zabojovať o seniorsky tím v druhej najvyššej českej súťaži. Mladá 
Boleslav je extraligový klub a bolo zrejmé, že tam by som nedostal príliš 
veľa šancí sa ukázať Letná príprava pred sezónou mi vyšla, tak som 
to išiel vyskúšať. Sezónu som začínal v seniorskom áčku Havířova vo 
štvrtom útoku. Bola to taká zvláštná sezóna, rozkúskovaná kvôli pandémii 
COVID-u. Počas jedného týždňa zrazu prišli do mužstva traja noví hráči z 
extraligy a mňa presunuli do juniorky. Celkom sa mi tam darilo, vyhrali 
sme všetkých päť zápasov po tom, čo som tam prišiel. Prišla však ďalšia 
vlna COVID-u a súťaž napokon celkom stopli. Celkove však nehodnotím tú 
sezónu zle, mal som možnosť hrať v devätnástich rokoch druhú najvyššiu 
seniorsku ligu v Česku. Vo štvrtej lajne je to veľakrát o icetime, ktorý 
na ľade dostanete. Toho nebolo veľa, napriek tomu to vnímam ako dobrú 
skúsenosť. 

Po prechode do Slovana si bol najprv v juniorke a následne si sa 
dostal do Modrých krídiel… 

Pôvodne som mal zostať v Havířove. Ale asi dva týždne pred začiatkom 
sezóny mi klub povedal, že im prídu z extraligy viacerí hráči na hosťovanie 
a nedostával by som toľko príležitostí. Ako dvadsaťročný som potreboval 
hrať, získavať herné skúsenosti a mať čo najviac minút na ľade. Začal 
som preto hľadať iné možnosti na angažmán. Bolo to ťažšie v čase, 
keď už takmer každý tím mal svoju súpisku uzavretú. Prišiel som do 
juniorky Slovana sa ukázať, ale už vtedy som v duchu zvažoval, že by 
som mohol skončiť v Modrých krídlach Slovan. Prechod do krídiel bol pre 
mňa prirodzený krok v mojej hokejovej kariére. V mužstve som poznal veľa 
spoluhráčov už z minulosti a ako Bratislavčan som sa vrátil domov.

Od začiatku prípravy patríš k najproduktívnejším hráčom mužstva a aj 
tím vyzerá oveľa ambicióznejšie, ako v premiérovej sezóne. Aké máš 
zatiaľ pocity z mužstva a novej trénerskej dvojice?

Je pravda, že príprava mi celkom vyšla. Nie je to len moja zásluha, ale 
celého tímu. Je to odzrkadlenie toho, že sme mali kvalitnú letnú prípravu 
na ľade aj na suchu. Zišla sa tu celkom dobrá partia chlapcov, sadli sme 
si. Určite máme vyššie ambície ako vlani a chceme ísť čo najvyššie v 
tabuľke. Máme na to všetky predpoklady. Čaká nás ešte tvrdá práca 
a veľký boj. 

Tvoje výkony v krídlach Ti už priniesli nomináciu do A mužstva 
Slovana na zápas ligy majstrov, ako aj na tri extraligové duely. 
Dá sa povedať, že si ukážkovým príkladom toho, ako by mala 
fungovať farma Slovana a hráči v nej?

Celý projekt Modré krídla Slovan je vytvorený s cieľom uľahčiť 
najperspektívnejším mladým hráčom prechod medzi juniorkou 
a seniorskym hokejom. Dostávame priestor ukázať sa a ak sa 
nám to darí, máme šancu ísť vyššie. Za ten zápas v Champions 
Hockey League som veľmi vďačný. Je to veľká skúsenosť 
zahrať si proti top európskemu klubu. Mojím cieľom je dostať 
sa do Áčka a hrať tam čo najviac. Urobím pre to maximum.  

Máme kvalitný realizačný tím, ktorí robia všetko pre to, aby sme boli 
fyzicky aj herne pripravení sa takejto šance chopiť. 

Ako tráviš voľný čas keď netrénuješ alebo nemáš zápas?

Voľný čas sa snažím venovať svojej priateľke. Aktívne regenerujem. 
Rád chodím plávať, bicyklovať, do wellnessu a na masáže. 

PRECHOD DO KRÍDIEL 
BOL PRE MŇA 
PRIRODZENÝ KROK. 
MOJÍM CIEĽOM JE 
DOSTAŤ SA DO ÁČKA 
A HRAŤ TAM ČO 
NAJVIAC.



AUTOR TEXTU: BORIS VANYA (Z NOVEJ KNIHY „MY SME SLOVAN: STO PRÍBEHOV O NAJZNÁMEJŠOM SLOVENSKOM HOKEJOVOM KLUBE“)

Sedemdesiate roky minulého storočia priniesli hokejovému Slovanu 
nielen historický úspech v podobe federálneho titulu, ale aj výnimočnú 
éru belasej mlade. V siedmich sezónach za sebou sa Slovan iba raz nestal 
majstrom Slovenska v kategórii starších dorastencov a päťkrát dotiahol 
úsilie do úspešného konca ako československý šampión.
K skvelým výsledkom priviedla tínedžerov v slovanistických dresoch 
najmä dvojica trénerov Eduard Gábriš a Miroslav Nitka.

V najvyššej súťaži starších dorastencov hrali v oboch častiach spoločnej 
republiky mladí hokejisti vo veku 15 až 19 rokov, víťazi národnej ligy sa 
potom stretli vo finále o titul československého majstra. Hegemóniu 
českých klubov premiérovo narušili v roku 1973 mladíci z Popradu. Potom 
už prišli chvíle hokejových nádejí bratislavského klubu.

POTREBUJEM HRÁČOV, NIE SRÁČOV
„Mal som pätnásť rokov, keď som šiel so starším dorastom na prvý 
prípravný turnaj do Pardubíc. Niektorí chlapci už boli zarastení a keď 
som sa s nimi zrazil pri mantineli, tak som si vravel, fíha to bude iný 
hokej,“ spomína Marián Bezák.

Ako jediný bol pri všetkých štyroch dorasteneckých tituloch v rade v 
rokoch 1974 až 1977 (piaty pridali mladí slovanisti v roku 1979).

„V doraste bola silná konkurencia. Veľa miesta tam pre nás - nových 
a najmladších - nebolo. Keď som prišiel, nevedel som si predstaviť, 
koho by som mohol vytlačiť a kedy budem hrávať, ale Edo Gábriš 
to vedel perfektne nastaviť. V každom zápase mi dával pričuchnúť 
k hokeju. Hral som v každom zápase. Tretinu, dve, ale nikdy nie od 
začiatku,“ dodáva Bezák.

Pre nižšieho chlapíka na striedačke bolo typické špáradlo v ústach, ruky 
vo vreckách a bonmoty, na ktoré jeho zverenci s úsmevom spomínajú 
dodnes. „Potrebujem hráčov, nie sráčov,“ bol jeden z pamätných 
výrokov Eda Gábriša.

„Bol to veľmi spravodlivý, čestný a charakterný človek. Mal 
prirodzenú autoritu a veľký vplyv na hráčov. Akákoľvek diskusia s ním 
sa rýchlo končila. Bol tvrdý, ale milý. Keď sa usmial, ako keby sa na 
oblohe zjavilo slnko,“ vraví Bezák.

Najlepší z hráčov, ktorí sa formovali v staršom doraste, sa postupne 
uplatnili aj v áčku. A viacerí z nich si v roku 1979 siahli aj na seniorský 
federálny titul: Pôbiš, Klejna, Stanek, Hanták, Warzecha, Černý, Peter 
Šťastný, Bezák, Anton Šťastný, Norovský, Rusnák, Pašek či Pokovič - aj 
tí pomohli dorastencom k titulom a neskôr si obliekli slovanistický dres 
medzi seniormi. 

GÁBRIŠOVE DETI
Titul primrzol na bratislavskom ľade, hlásal 14. mája 1975 titulok denníka Smena, 
keď sa dorastenci Slovana po roku znovu stali šampiónmi Československa. A to 
ešte nik netušil, že k druhému titulu pridajú do konca desaťročia ďalšie tri!

P A M ÄT N É  M O M E N T Y  Z O  S T O R O Č N E J  H I S T Ó R I E  S L O V A N A



NIELEN SPOLUHRÁČI, AJ KAMARÁTI
Dárius Rusnák sa tešil z troch titulov dorasteneckého majstra 
Československa. „Veľmi rád na tú éru spomínam. Zažili sme vtedy veľa 
zábavy. Boli sme nielen spoluhráči, ale aj kamaráti. V lete pred tréningom 
sme sa stretli na Zlatých Pieskoch, tam sme sa kúpali a potom nás 
autobus vyviezol na Kolibu na tréning,“ vraví bývalý útočník, ktorý v roku 
1985 zdvihol ako kapitán československej reprezentácie nad hlavu trofej 
pre majstrov sveta. „Naši tréneri boli vtedy aj vychovávatelia. Nie, že 
by kontrolovali známky, ale dávali nám rôzne rady do života. Veď tam 
boli už aj chalani, čo chodili za babami.“

Do realizačného tímu slovanistického dorastu, ako by sme ho dnes nazvali, 
patril aj hospodár Jozef Gažo, lekár Vladimír Korman či vedúci mužstva 
Gejza Bródy. „Ten mal na starosti aj prísun kalórií a keď sme boli smädní, 
objednávali sme si preto Bródy kolu,“ dodáva s úsmevom Rusnák a 
vytiahne aj spomienku na trénera Gábriša. „Bol pre nás ako otec. Keď 
zvýšil hlas, vedeli sme, že je zle. Keď ešte hrával za mužov, nevedel 
poriadne vystreliť, ale ovládal takú fintu, že si pristavil hokejku a silno 
do nej kopol, takže z toho bola riadna šupa…“

ZAJTRA SI MA NEŽELAJTE
Vladimír Lukscheider si prezerá takmer päťdesiat rokov staré, zožltnuté 
novinové výstrižky. Všetko si starostlivo uchováva - fakty vo fascikli, 
spomienky v hlave. V sezóne 1974/75 viedol dorastencov Slovana s 
Miroslavom Nitkom (Gábriš pôsobil ako asistent pri áčku). A niekoľko 
mesiacov aj sám, keďže Nitku čakala po infarkte vynútená pauza.

„Mladým hokejistom veľmi pomohlo otvorenie tretej ľadovej plochy 
v Bratislave pred majstrovstvami sveta 1973 v krasokorčuľovaní, 
vďaka čomu mohli tráviť na ľade oveľa viac času,“ podotkne bývalý 
obranca Slovana i Košíc a neskôr aj vysokoškolský pedagóg. Pri pohľade 
na fotografiu majstrovského tímu mladíkov súka jedno meno za druhým. 
„Boli to dobrí chlapci,“ vysloví pochvalné slová na adresu zverencov a v 
talóne má aj zopár veselých historiek. 

„Myslím, že sme boli vtedy na príprave niekde v Česku. Prechádzal 
som sa po hotelovej chodbe a v jednej izbe bolo podozrivo tichu. 
Boli tam Norovský, Kračalík a myslím, že Ičo Černý. Zabúchal som 
na dvere a oni nič. Tak im vravím, chlapci otvorte dvere, lebo keď ich 
vykopnem, budete platiť. Vo vnútri nafajčené, na stole fľaša vína. 
Odchádzal som so slovami: 'Zajtra si ma neželajte'. Okrem hokeja sme 
dbali aj na výchovu. Aby sa chlapci zdravili, sňali si čiapku z hlavy, keď 
niekam prišli, nefajčili. Ja som nefajčiar a nikotín som cítil z diaľky.“

K najväčším súperom o prvenstvo v slovenskej časti dorasteneckej ligy patril 
Poprad. Platilo to aj v roku 1975. „Keď sme prišli do Popradu, nachystali 
sme si jednu fintu. Z autobusu vystúpil prvý Peter Šťastný, až za ním 
po chvíli ja a potom celé mužstvo. Malo to psychologický efekt. Peter 
posilnil dorast len na kľúčové zápasy sezóny, hral už za áčko a súperi mali 
z neho rešpekt. Takto sme už pred zápasom viedli 1:0...“

GAŽO BOL MULTITALENT
Medzi najväčšie talenty Slovana patril aj Viktor Gažo, syn spomínaného 
Jozefa Gaža, ktorý sa v Slovane roky venoval mládeži. Viktor vynikal v 
doraste a v mladom veku ho vytiahli aj do A-mužstva. V devätnástich však 
prehral najdôležitejší zápas, podľahol rakovine.

„Život píše rôzne príbehy. Rovesníkom Petra Šťastného bol aj Viktor 
Gažo. Nepreháňam, ak poviem, že z hokejových vlastností mal ešte 
viac ako Peter. Mal sedemnásť, keď ho preradili do prvého mužstva, 
potom však vykonala svoje zákerná choroba,“ povedal Gábriš v 70. 
rokoch v rozhovore pre magazín Tip.

„Viktor bol športový multitalent. Darilo sa mu v tenise, futbale, 
hádzanej i atletike,“ dodá Lukscheider. 

Zaujímavým zjavom v kádri Slovana bol Leopold Warzecha. Ten sa narodil v 
Lipnici neďaleko Nowého Targu v Poľsku. V šiestich rokoch sa presťahoval s 
rodičmi do Karvinej a neskôr do Bratislavy, kde prešiel mládežníckymi tímami 
a v troch sezónach si zahral aj najvyššiu seniorskú súťaž. Poľsko uvažovalo 
o jeho nominácii na MS 1976 v domácom prostredí, ale reprezentačný dres 
si obliekol až o rok neskôr na šampionáte B-kategórie v Tokiu.

INKUBÁTOR NA TALENTY 
Tri dorastenecké tituly získal so Slovanom aj brankár Pavol Norovský. „V 
doraste sa miešal hráčsky koktejl zo štyroch ročníkov, ten systém 
fungoval ako inkubátor na talenty,“ vraví člen mužstva, ktoré získalo 
v roku 1979 federálny titul. „Niektorí chlapci už hrali za áčko 
najvyššiu súťaž, nasávali mužský hokej a potom tie prvky prenášali 
na dorastenecké tréningy, kde sme ich hltali,“ dodá.

Šikovní mladíci zo Slovana sa v druhej polovici 70. rokov stali pilierom 
československej reprezentácie do 20 rokov. Na majstrovstvách sveta v 
roku 1978 hralo až sedem hráčov z Bratislavy, o rok neskôr šesť.

DORASTENECKÍ MAJSTRI ČESKOSLOVENSKA
1974 Tréneri Eduard Gábriš a Miroslav Nitka, súper vo finále ZKL Brno
1975 Tréneri Nitka a Vladimír Lukschaider, súper vo finále Škoda Plzeň
1976 Tréneri Gábriš a Nitka, súper vo finále TJ Gottwaldov 
1977 Tréneri Gábriš a Nitka
1979 Tréneri Gábriš - Jozef Houška, súper vo finále Škoda Plzeň
1985 Tréneri Jaroslav Walter a Rudolf Tománek
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Nová predsezónna posila Slovana Liam Pecararo je inteligentný hráč na ľade 
so skvelou prácou s hokejkou a schopnosťou si výborne brániť puk. Pochádza 
z hokejovej rodiny, obaja jeho rodičia boli profesionálni hokejisti a starý otec 
brankár.

AMERIČAN S EURÓPSKYM 
ŠTÝLOM HOKEJA



Slovan je pre šikovného krídelníka prvým pôsobiskom v Európe. V úvodných zápasoch 
si ešte zvykal na iný rozmer ľadovej plochy a rozdielny štýl hokeja. Po úvodných 
zápasoch prebiehajúcej sezóny Tipos extraligy sa ukázalo, že rodák z Cantonu v 
štáte Massachusetts bude pre tím z hlavného mesta Slovenska veľkou posilou. „Nie 
som tu ešte dlho, ale rozdiely v štýle hokeja som videl hneď. V amerických ligách 
sa rýchlejšie odovzdával puk a hralo sa viac do tela. V Európe má hráč viac času 
na prácu s pukom, avšak je tu viac technickejších hráčov s dobrou hrou do tela. 
Paradoxne, mne vyhovuje viac európsky štýl hokeja, pri ktorom môžem viac času 
stráviť s pukom na hokejke. Po pár zápasoch som si zvykol a myslím, že už to bude 
len lepšie,“ podelil sa s prvými skúsenosťami v drese Slovana a našej lige Liam.

Canton je menšie mesto v štáte Massachusetts v Spojených štátoch amerických. 
Počet obyvateľov v tomto meste je približne 25 000. Canton je však v podstate 
súčasťou veľkého Bostonu, ktorý sa počtom obyvateľov vyrovná Slovensku. 
„Bratislava je krásne mesto. Bývame v byte s priateľkou a dvomi krásnymi psíkmi. 
S priateľkou radi navštevujeme nové miesta v centre mesta. Skúšame rôzne 
reštaurácie a musím povedať, že sme vždy veľmi spokojní. Je super, že v okolí sú 
ďalšie veľké mestá ako Budapešť, Praha alebo Viedeň, v ktorej som teraz strávil 
pár dní cez reprezentačnú prestávku.“

Slovan mal v tejto sezóne prípravu pred sezónou okorenenú o zápasy na domácom 
turnaji Danube Cup (Sparta Praha, Lukko Rauma, HC Davos) a taktiež odohral 
náročné zápasy v Champions Hockey League (Red Bull Mníchov, Rapperswil-Jona 
Lakers, Tappara Tampere). 

„Predsezónne zápasy boli veľmi ťažké, ale taktiež to bola výborná príprava na 
sezónu. Veľa nám toho ukázali. Stretli sme sa s top tímami Európy, mohli sme si 
porovnať sily a vylepšiť naše slabšie stránky. Bola to pre mňa výzva nastúpiť do 
takých zápasov hneď po príchode do nového prostredia,“ priznáva šikovné krídlo 
s číslom 39.

Liamove dobré výkony na ľade sú odzrkadlením jeho dobrej psychickej pohody, ktorú mu 
vytvára zázemie v Slovane. V klube dlhoročne pôsobí manažér kabíny Samuel Petráš a 
fyzioterapeut Vladimír Čavojec, ktorí sa o dobrú náladu medzi hráčmi starajú na dennej 
báze. Americký útočník si pochvaľuje aj zahraničných hráčov, ktorí v klube pôsobili už v 
minulej sezóne. „Bolo skvelé, ako ma chalani prijali v kabíne. Je tu výborná partia. Na 
ľudí, ktorí sa o nás starajú, mám len samé pozitíva. Musím však vyzdvihnúť chalanov 
zo zahraničia, ktorí tu už boli predo mnou. Brant Harris, William Rapuzzi, alebo Matt 
Mackenzie mi veľkou mierou pomohli, aby som sa rýchlejšie aklimatizoval, či už v 
kabíne alebo v súkromnom živote. Taktiež mi vysvetlili odlišnosti v štýle hry, čo mi 
pomohlo odstrániť veci, na ktoré sme boli zvyknutí z pôsobenia v Amerike, alebo v 
Kanade,“ chváli prostredie v Slovane Pecararo.

Aktuálne druhý najproduktívnejší hráč Slovana a piaty najproduktívnejší muž celej 
ligy je so svojimi výkonmi spokojný, aj keď vie, že je stále čo zlepšovať. „Nie je to 
všetko len o bodoch. Rád pomáham tímu aj v iných činnostiach. Rád vytváram 
šance, rád rozohrávam útoky. Viem, že som mohol premeniť viac šancí alebo 
lepšie vyriešiť niektoré situácie. 

L I A M  P E C A R A R O  J E  P R E S N E  T E N  T Y P  H O K E J I S T U ,  N A  K T O R É H O  S A  FA N Ú Š I K O V I A  C H O D I A  P O Z E R AŤ

 

AMERIČAN S EURÓPSKYM 
ŠTÝLOM HOKEJA



Musím na sebe pracovať a posúvať svoje výkony na vyššiu úroveň. Rád by som sa 
zlepšil aj v defenzívnej činnosti. je dôležité, aby som spoločne s mojimi parťákmi 
z útoku Samom Takáčom a Brantom Harrisom zbierali čo najviac plusiek a čo 
najmenej mínusových bodov.“ 

Posledné zápasy Slovana neboli podľa predstáv verných fanúšikov, ale ani hráčov 
úradujúceho majstra. V posledných šiestich zápasoch pred reprezentačnou 
prestávkou sa až štyrikrát radovali z víťazstva súperi Slovana. Po odohranej 
štvrtine súťaže je Slovan na druhom mieste tabuľky. „Žiaľ, v posledných zápasoch 
sme nepodali najlepšie výkony. Striedali sme vydarené zápasy s tými menej 
vydarenými. Mali sme výborný štart do sezóny. V posledných zápasoch nás však 
zastavili aj viaceré zranenia. Z tých sa ale čoskoro dostaneme. Určite nie je 
čas na paniku. Na každej ceste pár krát zakopnete, ale treba sa z toho poučiť a 
pracovať ďalej. Verím nášmu tímu,“ ubezpečuje fanúšikov Slovana Liam Pecararo.

Aj napriek nie najlepším výkonom v posledných zápasoch cítil americký útočník 
podporu od priaznivcov belasých. Fanúšikovská kultúra na štadiónoch v Európe 
je odlišná od tej severoamerickej. Potvrdzujú to aj slová amerického krídelníka. 
„Fanúšikovia sú tu odlišní ako v Amerike. Páči sa mi ako prežívajú zápasy, je to 
niečo ako kultúra. Keď hráme vonku, vidím, že fanúšikovia sú nažhavení, chcú nás 
vidieť porazených. Chcú vidieť poraziť najlepší tím z ligy a to nás motivuje ešte 
viac zamakať. V domácej hale je atmosféra výborná. Ako som spomínal, hrá sa mi 
tu zo všetkých mojich pôsobísk najlepšie,“ zložil na záver rozhovoru poklonu nový 
miláčik arény Ondreja Nepelu.

Aká je Tvoja najstaršia spomienka na hokej? 
Najstaršia a najkrajšia spomienka je na môjho otca s bratom, keď som bol 
ešte veľmi malé dieťa. Cez zimu sme si spoločne urobili za domom malú 
ľadovú plochu, na ktorej sme strávili hraním hokeja celé dni. 

Kto Ťa priviedol k hokeju? 
K hokeju ma priviedli moji rodičia. Obaja majú hokejovú minulosť. Otec 
aj mama hrávali hokej počas svojho štúdia na vysokej škole. Mama bola 
výborným obrancom. 

Aký je alebo bol Tvoj hokejový vzor? 
Keď som vyrastal, najviac som sledoval svoj domáci tím Boston Bruins. Mojim 
obľúbeným hráčom bol však útočník Paul Kariya. Bol to nižší hráč, ktorý sa 
v NHL vedel presadiť. V tom čase hrával v tíme Anaheim Mighty Ducks. Mali 
super tím aj logo. Mojím mladíckym vzorom bol teda on a moji rodičia.

Ktorému hokejovému klubu si držal palce ako malý chlapec? 
Určite Bostonu. Je to moje rodné mesto a ostal som mu verný. Boston Bruins 
je moje obľúbené mužstvo odmalička.

Kto je Tvojím najlepším priateľom spomedzi hokejistov? 
Som v kontakte s viacerými kamarátmi, s ktorými sa poznáme už od detstva a 
hráme hokej na profesionálnej úrovni. Viacerí z nich hrajú v amerických ligách. 
Spomenul by som Adama Gaudetteho, ktorý má za sebou niekoľko sezón v 
NHL a momentálne hrá za Toronto Marlies (AHL). Vyrastali sme spolu a stále 
sme v aktívnom kontakte.

Na ktorý svoj gól si najradšej spomínaš? 
Pravdepodobne to bude moj prvý gól v univerzitnej lige. Mal som len osemnásť 
rokov a bol to môj prvý rok na škole aj v lige. Prišla ma podporiť rodina a 
kamaráti a mne sa podarilo streliť môj prvý gól. Veľmi pekná spomienka.

Koho považuješ za najlepšieho hokejistu, proti ktorému si doteraz hral? 
Myslím, že Jack Eichel, ktorý je teraz úspešný hráč v NHL. Hral som s ním, ale 
aj proti nemu, keď sme pôsobili v juniorských ligách v Amerike. Už vtedy na 
ľade dokazoval, že raz bude veľkým hráčom.

V ktorom meste a/alebo aréne sa Ti doteraz najlepšie hralo? 
Toto je zložitá otázka. Som tu len prvý rok a nechcem, aby to vyznelo ako 
klišé, ale myslím, že tu v Bratislave. Ľudia okolo nás sú úžasní a veľkí 
profesioniáli. Zázemie je na vysokej úrovni a ja neviem nájsť negatívum v 
pôsobení v tomto klube.

LIAM 
PECARARO





KEBY BOLO 
KEBY S...
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KEBY SOM NEBOL HOKEJISTA, ŽIVIL BY SOM SA AKO...  
Obchodný zástupca známej športovej značky

KEBY SOM BOL TRÉNEROM, VO SVOJOM TÍME 
BY SOM URČITE CHCEL MAŤ... 
Víťaznú mentalitu

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

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

KEBY SOM VYHRAL V LOTÉRII 100 MILIÓNOV EUR, 
KÚPIL BY SOM SI... 
jednoizbový byt v Bratislave :-)

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

KEBY SOM SI VO FILME MOHOL ZAHRAŤ 
SO SLÁVNOU HEREČKOU, BOLA BY TO... 
Jessica Alba a z domácej scény Kristína Svarinská

KEBY SOM MOHOL VRÁTIŤ ČAS, ZMENIL BY SOM...  
Zakázal by som jesť netopiere vo Wu-Chane.

KEBY SOM MAL MOŽNOSŤ CESTOVAŤ ČASOM, 
CHCEL BY SOM ÍSŤ DO...  
apríla budúceho roku a vychutnať si posledný víťazný 
zápas Slovana v play off sezóny 2022/2023



S P O LU  SME  SLOVAN  -  #VERN ISLOVANU

MÔJ SLOVAN
MENO: PETER HABŠUDA

VEK: 25 ROKOV

BYDLISKO: ŠAMORÍN

POVOLANIE: REFERENT KOMUNIKÁCIE

NA SLOVANE OD: 2004



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

Toto si nepamätám celkom presne. Viem, že môj prvý zápas bol ešte 
v predškolskom veku.

NA KTORÝ ZÁPAS SI NAJRADŠEJ SPOMÍNAŠ?

Tých je veľa a ťažko si vybrať len jeden. Určite by som spomenul 
rozhodujúci finálový zápas pred odchodom do KHL, minuloročné 
finále, ale aj môj prvý zápas v pozícií lídra kotla.

MÁŠ NEJAKÚ RUTINU ALEBO ZVYK PRED ZÁPASOM?

V zápasové dni pre mňa nie je hokej len o samotnom zápase. Slovanom 
žijem v podstate celý deň. Ja a moji kolegovia, ktorí sa starajú o to, 
aby fanklub na zápase čo najlepšie fungoval, sa zaoberáme pred 
každým zápasom prípravou kotla. Hovoríme o príprave vlajok, predaji 
nášho merchu, ale aj komunikácii s klubom v prípade špecifických 
udalostí na samotnom zápase.

KAM NAJĎALEJ SI CESTOVAL ZA SLOVANOM?

Patrím do mladej generácie fanúšikov, preto som v časoch KHL s 
výnimkou Prahy výjazdy so Slovanom neabsolvoval. V rámci Slovenska 
sa však snažím vycestovať za Slovanom vždy, keď sa dá.

MÁŠ NEJAKÝ KLUBOVÝ SUVENÍR, KTORÝ SI CENÍŠ NAJVIAC?

Najcennejšie sú pre mňa suveníry z produkcie VS (Verní Slovanu), 
pretože mám na ich tvorbe podiel. Naším titulovým tričkom sme na 
oslavách storočnice obdarovali aj majiteľa klubu.

ČO SI ZVYČAJNE OBLEČIEŠ NA ZÁPAS SLOVANA?

Merch Verní Slovanu.

KTORÉ ČÍSLO BY SI NOSIL NA SVOJOM DRESE SLOVANA?

V mladosti som hrával aj hokejbal za Slovan. Nosil som dres s číslom 
91.

KTO JE TVOJ NAJOBĽÚBENEJŠÍ HRÁČ SLOVANA VŠETKÝCH ČIAS?

Ján Lipiansky. So spomínaným hokejbalom som začínal v časoch, keď 
nosil číslo 91. Preto som si ho aj ja zvolil.

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

Mal som tú česť osobne sa stretávať s viacerými hráčmi v minulosti 
aj v súčasnosti. Pár sezón dozadu sme dokonca robili s hráčmi ako 
fanklub rozhovory. Chceli sme tak docieliť, aby boli členovia fanklubu 
hráčom bližšie.

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

Veľmi ma teší, že klub dáva šancu mladým hráčom z Modrých krídiel 
Slovan. Určite by to bol niekto z nich.

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

Za tie roky bolo dôležitých gólov naozaj mnoho. Vybrať jeden je naozaj 
nemožné.

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

Celé obdobie, keď sa Slovan topil v dlhoch. A fanúšikovia Slovana žili 
v neistote.



Necelé dva týždne po tom, ako sa v Bostone vo Winter Classic stretnú tamojší 
Bruins s Pittsburgh Penguins, sa outdoorové hokejové duely budú konať aj 
na Slovensku. Národný futbalový štadión na bratislavskom Tehelnom poli sa 
v januári 2023 stane dejiskom troch zápasov s účasťou tímov slovenskej a 
českej extraligy.

Okrem troch oficiálnych extraligových zápasov by sa na ľadovej ploche 
vytvorenej na futbalovom štadióne mali objaviť aj slovenské a české hokejové 
legendy, juniori a nastúpia proti sebe aj českí a slovenskí parahokejisti.

Nositeľom idey a hlavným koordinátorom s napätím očakávaného podujatia s 
názvom Kaufland Winter Games je Marián Bezák, bývalý výborný hokejista, 
najmladší kapitán v storočnej histórii Slovana a v súčasnosti predseda 
dozornej rady HC SLOVAN Bratislava. Tento projekt nosil v hlave už niekoľko 

rokov, ale pandémia koronavírusu pôvodné plány narušila. "Verím, že teraz to 
bude ozajstná oslava hokeja," povedal Bezák.

Pod holým nebom sa v piatok 13. januára stretnú dva top tímy českej extraligy 
HC Kometa Brno a HC Oceláři Třinec. O deň neskôr si zmerajú sily Dukla Trenčín 
a HKM Zvolen. V nedeľu 15. januára odohrajú svoj zápas hokejisti HC SLOVAN 
Bratislava a HC Košice. "Nebudú to žiadne exhibície, ale riadne zápasy 
českej a slovenskej extraligy," zdôraznil Bezák.

Třinec a Brno sú atraktívne mužstvá nielen pre českých, ale aj pre slovenských 
hokejových fanúšikov. "V Třinci máme momentálne hádam polovicu 
slovenského národného mužstva, aj v Komete hrali a stále hrajú slovenskí 
hráči," dodal Bezák. Vzhľadom na polohu Bratislavy organizátori očakávajú 
veľký záujem aj zo strany českých fanúšikov.

BRATISLAVSKÉ TEHELNÉ POLE BUDE V JANUÁRI DEJISKOM ZÁPASOV SLOVENSKEJ A ČESKEJ EXTRALIGY

BRATISLAVU ČAKÁ SVIATOK
Bratislavské Tehelné pole bude v januári dejiskom 
zápasov slovenskej a českej extraligy



Pre českú extraligu nie je zápas pod holým nebom v zahraničí úplnou novinkou, 
pretože v roku 2020 mužstvá Litvínova a Sparty Praha odohrali zápas 
na futbalovom štadióne v Drážďanoch pred 32-tisíc divákmi. V Čechách sa 
hral hokejový zápas pod holým nebom už v roku 2011 v Pardubiciach, keď na 
miestnom plochodrážnom štadióne domáci porazili Brno 4:2. V roku 2016 sa 
v Brne na futbalovom štadióne Za Lužánkami odohrali dokonca dva zápasy pod 
holým nebom, keď domáci najprv porazili Plzeň 5:2 a potom prehrali so Spartou 
Praha v pomere 2:4.  

Hlavný organizátor Kaufland Winter Games verí, že v Bratislave bude v polovici 
januára dobré počasie, čo tiež prispeje k úspešnému priebehu podujatia. 
V roku 2019 sa hral extraligový hokej pod holým nebom v Banskej Bystrici 

a akciu trochu pokazil vytrvalý dážď. To však nebránilo, aby sa na ľadovej 
ploche vybudovanej na miestnom futbalovom štadióne na Štiavničkách 
odohral súboj slovenských hokejových legiend aj extraligový zápas medzi HKM 
Zvolen a HC 05 Banská Bystrica.

V exhibícii sa vtedy objavili držitelia šiestich Stanley Cupov a organizátori 
budúcoročnej Kaufland Winter Games tiež pozvali na štadión bývalých 
hviezdnych hráčov zo Slovenska a Českej republiky. "Jedným z hlavných 
motívov podujatia bude oslava storočnice Slovana Bratislava. AJ preto na 
akciu pozývame legendy najznámejšieho slovenského hokejového klubu," 
konštatoval Bezák.

V rámci oslavy storočnice klubu odohrajú zápas aj bývalí hráči Slovana s 
legendami HC Sparta Praha. "Veľmi by som chcel pre túto akciu získať 
napríklad Jiřího Hrdinu, Petra Ihnačáka a ďalších našich chlapcov, ktorí 
sa na to ešte cítia," dodal Bezák.

K dobrej atmosfére na štadióne určite prispejú aj vystúpenia hudobných 
skupín, pre fanúšikov budú pripravené spomienkové predmety, šiltovky, zimné 

čiapky i mikiny. Organizátorom sa podarilo dosiahnuť, že na ľade nebudú 
reklamy. Bude na ňom len veľké logo Kaufland Winter Games a dve oficiálne 
logá storočnice hokejového Slovana. "Pre divákov to bude výborné, že na 
čistom ľade lepšie uvidia puk aj z väčšej diaľky," vyjadril presvedčenie 
hlavný organizátor podujatia.

Akcia sa uskutoční v úzkej kooperácii s futbalovým klubom ŠK Slovan 
Bratislava, ktorý hráva svoje domáce zápasy tradične na štadióne Tehelnom 
poli. "Bez ich spolupráce by to nešlo. Je to akcia Slovan pre Slovan, futbal 
hokeju a hokej futbalu," povedal Bezák.
 
 

Celá akcia sa bude niesť v znamení vzdania úcty hráčom HC SLOVAN Bratislava, 
ktorí budovali najslávnejšiu hokejovú značku na Slovensku. "Svojim umením 
dostali Slovan tam, kde je teraz. Radi by sme si na všetkých spomenuli. 
Bude to prejavenie vďaky histórii HC Slovan Bratislava. Nesmieme 
zabúdať, že bez histórie nikdy nebude ani budúcnosť," dodal Bezák.

Organizátori majú prisľúbené, že na Kaufland Winter Games sa ako hostia 
zúčastnia legendy hokejového Slovana, medzi nimi aj Peter Šťastný, Václav 
Nedomanský a ďalší.





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 PREŠOV / BRATISLAVA / ŠTVRTOK, 17. 11. 2022 - 18:30 H

HK DUKLA TRENČÍN / BRATISLAVA / PIATOK, 25. 11. 2022 - 18:00 H

HC NOVÉ ZÁMKY / BRATISLAVA / PIATOK  02.12.2022 - 18:00 H

HC ‘05 BAN. BYSTRICA / BRATISLAVA / NEDEĽA  11.12.2022 - 17:00 H

HC NOVÉ ZÁMKY / BRATISLAVA / UTOROK  20.12.2022 - 18:00 H



Igor Rataj (*03.11.1973, 48 rokov) 
Útočník, odchovanec popradského hokeja. V Slovane odohral 5 sezón (1998-
2003) a získal tri majstrovské tituly.

František Dibarbora (*19.11.1916 – + 4.9.1987) 
Slávny slovenský divadelný a tv herec, zaslúžilý umelec, v mladosti hrával 
hokej na poste brankára. Nastúpil na 3 reprezentačné zápasy za Slovensko.

Karol Rusznyák (*26.11.1967, 54 rokov) 
Bývalý výborný útočník, konštruktívny center. V Slovane odohral 10 sezón, 
získal titul v roku 1998. Pôsobil tiež v Nemecku a Maďarsku (4 tituly).

 
Marián Horváth (*28.11.1965, 56 rokov) 
Bývalý útočník, odchovanec Spišskej Novej Vsi. V Slovane pôsobil v 80-tych 
rokoch, odohral 7 sezón a v tej poslednej sa tešil z titulu (1998).

 
Ľubomír Hurtaj (*28.11.1975, 46 rokov) 
Topoľčiansky rodák hrával v Slovane od roku 2001, získal dva tituly, ten druhý 
v sezóne 2006/07 ako kapitán mužstva. Má striebro z MS 2000. Hrával aj v 
Česku, Švajčiarsku, Fínsku a Nemecku.

SLOVAN 
BLAHOŽELÁ 
A SPOMÍNA

DÁRIUS RUSNÁK
(*02.12.1959, 62 rokov)

Člen siene slávy Slovana aj slovenského hokeja (2009), prvý Slovák, 
ktorý ako kapitán získal titul majstrov sveta (1985). V Slovane pôsobil 

1977-1989, podieľal sa aj na federálnom titule (1979).

KAROL FAKO
(* 24.11.1931 - + 21.2.2020) 
Jedna z najväčších osobností Slovana, prezývaný aj 
„Frmol“, odohral 14 ligových sezón, 311 zápasov a dal 
121 gólov. Má bronz z MS 1959.
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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

Športový riaditeľ: Oto Haščák

Hlavný tréner: Ján Pardavý

Kapitán A mužstva: Michal Sersen

Najviac bodov: Richard Kapuš (564)

Najviac gólov: Václav Nedomanský (370)

Najviac prihrávok: Richard Kapuš (346)

Najviac zápasov: Michal Sersen (723)

Majster Československa: 1x (1979)

Majster Slovenska: 9x (1998, 2000, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2012, 2022)

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 sieťach

HC SLOVAN HC SLOVAN HC SLOVAN HC SLOVAN HCSLOVANBA


