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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

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

KUKUMBERG 
ROMAN

NARODENÝ 
21.03.2005
BRATISLAVA 

VÝŠKA: 185 CM
HMOT.: 84 KG

Ú T O Č N Í K

#16

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 
2 0 2 2 / 2 3



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

PETRISKA 
JÁN

NARODENÝ 
27.04.2001

BOJNICE
VÝŠKA: 178 CM

HMOT.: 78 KG

Ú T O Č N Í K

#77

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 
 06.04.1996 

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

ZIGO
TOMÁŠ

NARODENÝ 
14. 03. 1992

BAN. BYSTRICA
VÝŠKA: 186 CM

HMOT.: 85 KG

Ú T O Č N Í K

#24





Odchovanec topoľčianskeho hokeja dokáže hrať na pozícii centra, ale aj krídelníka. 
Jeho hru možno charakterizovať ako „špinavú robotu“. Stále len dvadsaťdvaročný 
perspektívny hokejista sa postupne udomácňuje v hlavnom meste.

MLADÝ REPREZENTANT HLADNÝ 
PO KLUBOVOM ÚSPECHU



JAKUB  M IN ÁR IK  -  JEHO  HRU  MOŽNO  CHARAKTER IZOVAŤ  AKO  „ŠP INAVÚ  ROBOTU“.

Jakub pochádza z hokejovej rodiny. Otec, ujovia, bratranci, sesternice, tí všetci 
hrávali hokej. V rodine Minárikovcov nie je teda o najobľúbenejšom športe pochýb. 
„Okrem hokeja si zahrám florbal, alebo hokejbal. Venujem sa aj tenisu, ale sme 
hokejová rodina. K hokeju ma priviedol otec, ktorý mi najviac pomáhal s mojimi 
začiatkami. So starými rodičmi som ako malý chlapec chodieval pozerať môjho 
bratranca, ktorý hrával za juniorku v Topoľčanoch. Pamätám si, že tie momenty 
ma predsvedčili, že aj ja chcem byť hokejistom,“ poodhaľuje rodinné zázemie Jakub. 

Juniorské kategórie si prešiel, podobne ako legendy Slovana Miroslav Šatan a Ľubo 
Višňovský, v rodných Topoľčanoch. Z dorastu odišiel na skúšku do neďalekej Nitry, kde 
svojimi výkonmi presvedčil. „Detstvo som prežil v rodných Topoľčanoch. V Nitre 
som začal hrať ako dorastenec. V klube mi dali šancu a o rok neskôr som ako 
sedemnásťročný junior už okúsil seniorský hokej.“

Výkony mladého útočníka si všimol aj realizačný tím vtedajšej reprezentácie do 
20 rokov pod vedením hlavného trénera Róberta Petrovického. Talentovanému 
hráčovi sa podarilo reprezentovať Slovensko na juniorských majstrovstvách sveta 
v hokeji v Třinci na prelome rokov 2020 a 2021. Slovensko vtedy obsadilo ôsmu 
priečku. „Pozvánku som vôbec nečakal. Nebýval som často v mládežníckych 
reprezentačných výberoch, spôsobené to bolo aj viacerými zraneniami. Išel som 
od zrazu k zrazu a veril som, že sa mi to podarí. Nakoniec to aj tak bolo,“ spomína 
na skúsenosti s mládežníckou reprezentáciou Jakub Minárik. 

Po troch rokoch v Nitre sa rozhodol pre zmenu pôsobiska. Ďalšou zastávkou bola 
Dukla Trenčín. Jakub odohral v sezóne niekoľko výborných zápasov a vypýtal si 
pozornosť hokejovej verejnosti. Mladý útočník urobil za posledné obdobie značný 
progres, čím si vyslúžil miesto na seniorskom svetovom šampionáte v Helsinkách 
a Tampere. Jakub mal byť pôvodne v mužstve len počas prípravy, ale zaujal hlavného 
trénera Craiga Ramsayho natoľko, že ho napokon zaradil do záverečnej nominácie do 
Helsínk. Na turnaji zanechal výborný dojem, o rozhodujúce zápasy majstrovstiev ho 
však pripravilo zranenie. „Tak ako pri šampionáte juniorov, od zrazu k zrazu som sa 
snažil na sebe pracovať a ukázať trénerom, že na to mám. Podarilo sa mi to a je 
to pre mňa doposiaľ najväčší hokejový úspech. Na klubovej úrovni som úspech 
ešte nezaznamenal.“ 

V hlavnom meste sa udomácnil rýchlo.  V klube sa stretol s dlhoročným kamarátom 
z pôsobenia v Nitre Daniilom Fominykhom. Atmosféru v kabíne si pochvaľuje. „Sme 
dobrá partia. Daniil, Golo, Samuel Hlavaj, Šoťo, Michal Beňo alebo Samo Takáč. 
Občas strávime spolu aj nejaký ten čas mimo klubových povinností. Najčastejšie 
však trávim čas s priateľkou. Bývame blízko Štrkovca, je to pekné prostredie, kde 
sme väčšinu nášho spoločného času.“

Topoľčany – Nitra – Trenčín – Bratislava. Taká bola kariérna cesta mladého útočníka. 
Vedenie bratislavského Slovana podpísalo s Jakubom pred sezónou kontrakt na dve 
sezóny. „Podmienky, ktoré sú v Slovane, som ešte nikde nazažil.  Všetko je tu na 
profesionálnej úrovni, dopĺňa to nádherná aréna. Som rád, že pôsobím práve tu,“ 
vyznal sa Jakub.

MLADÝ REPREZENTANT HLADNÝ 
PO KLUBOVOM ÚSPECHU



V kariére mladého hokejistu nájdeme mnoho osobných úspechov. Reprezentovať 
krajinu na najvyššom možnom fóre ako junior a následne aj v seniorskom tíme nie je 
pre dvadsaťdvaročného hokejistu pravidlom. Na klubový úspech však stále ešte čaká. 
„V Nitre som nastúpil do finálovej série, ale to som bol ešte v juniorskom veku 
a odohral som len pár minút.  Ja si nedávam dlhodobé ciele. Idem od tréningu 
k tréningu, od zápasu k zápasu a pozerám sa na záver sezóny, v ktorej by som 
chcel určite vyhrať titul. Na to som zameraný. Čo bude potom, uvidíme,“ naznačil 
Minárik svoje ale aj klubové ambície v prebiehajúcej sezóne.

Úlohy na ľade má dobre stavaný hráč odlišné, ako strelci z prvých formácií. Trénerský 
tím Slovana ho využíva hlavne v špeciálnych formáciách a v momentoch zápasu, 
kedy mužstvo potrebuje zabrániť súperovi skórovať. „V kariére som veľa gólov 
nenastrieľal. Moje úlohy na ľade sú predsa len trošku odlišné od klasických 
zakončovateľov. Podarilo sa mi prednedávnom skórovať za Slovan a to ma veľmi 
potešilo. Verím, že sa mi podarí streliť oveľa viac gólov,“ zakončuje na optimistickú 
strunu Jakub Minárik.

KEBY SI ŽIL 
V IDEÁLNOM 
SVETE...,
ČO BY BOLA TVOJA NAJBLIŽŠIA KÚPA? 
„Kúpil by som si nejakú veľkú nehnuteľnosť. 
Vidím v tom teraz potenciál.“

KAM BY SI CHCEL ÍSŤ NA DOVOLENKU? 
„Určite niekam, kde je teplo. 
Destináciu vysnívanú nemám.“

S AKOU OSOBNOSŤOU BY SI SA CHCEL 
STRETNÚŤ? 
„(po 10 minútach rozmýšľania) Lewis Hamilton“

NA AKOM AUTE BY SI CHCEL JAZDIŤ? 
„Mne sa najviac páči Audi. Bola by to nejaká 
dobrá limuzína od tejto spoločnosti.“

AKÉ JEDLO BY SI SI NAJRADŠEJ 
OBJEDNAL? 
„Špenátové rizoto alebo vepřo, knedlo, 
zelo.“

KTORÚ TROFEJ BY SI CHCEL VYHRAŤ? 
„Tento rok titul so Slovanom!“
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R O Z H O V O R  S  T R É N E R O M  M O D R Ý C H  K R Í D I E L  J Á N O M  L I P I A N S K Y M

Azda najväčší skok urobil Ján Petriska. Stále len 21–ročný útočník mal 
pred sezónou patriť medzi opory Modrých krídiel. Dobrá príprava a veľmi 
slušné výkony ho však katapultovali do zostavy A mužstva HC SLOVAN, 
kde má na konte už 12 stretnutí s bilanciou jeden gól a dve asistencie. 
Rodák z Bojníc využil maródku v prvom tíme a zo štvrtej formácie urobil 
dokonca posun do tretieho útoku, kde v posledných zápasoch pred 
reprezentačnou prestávkou nastupoval so skúsenými Milanom Kytnárom 
a Tomášom Matouškom.

Veľkým prísľubom do budúcnosti je aj dvojica útočníkov ročníku 2005 
Roman Kukumberg a František Dej. Obaja už v letných mesiacoch 
absolvovali prípravu pod vedením Jána Pardavého, Andreja Podkonického 
a Richard Kapuša. František Dej, ako aj Roman Kukumberg popri zbieraní 
skúseností v seniorskom mužstve hrajú kľúčové role v tíme Modrých 
krídiel tak, aby v blízkej budúcnosti mohli byť súčasťou A tímu v najvyššej 
súťaži. Slušné výkony si začali všímať aj skauti tímov zámorskej NHL, 
ktorí navštevujú stretnutia Slovana, keďže obaja hráči sa budú 
uchádzať o výbery jednotlivých tímov v NHL drafte v roku 2023. 
František Dej sa navyše môže ukázať aj na šampionáte do 20 rokov, 
kedy zabojuje o záverečnú nomináciu v tíme trénera Ivana Feneša. 

Z útočníkov netreba opomenúť ani 20–ročného Lukáša Lipianskeho. 
Syn bývalého úspešného hráča Slovana a súčasného trénera Modrých 
krídiel Slovan Jána Lipianskeho pravidelne nastupuje v „upper six“ 
formáciách tímu, ako aj v špeciálnych herných činnostiach. V krídlach 
je tretím najproduktívnejším hráčom tímu so ziskom 15 bodov. Dobre 
stavaný hráč dostal priestor už v štyroch zápasoch prvého mužstva 
Slovana. 

HRÁČSKY POTENCIÁL 
V MODRÝCH KRÍDLACH
V prebiehajúcej sezóne naskočilo z B družstva Slovana 
do prvého tímu doposiaľ už desať hokejistov.

#72 Lukáš Lipiansky



Medzi skúsených hráčov, ktorí sú oporami v Modrých krídlach, patria 
Adam Bezák (1989) a Miroslav Preisinger (1991). Obaja hokejisti sa 
zaradili ku kľúčovým hráčom tímu v Tipos SHL, tréneri Slovana ich však 
v prípade potreby dokážu využiť aj v Tipos Extralige, kde sa svojimi 
výkonmi rozhodne nestratia. Prvý štart v mužstve Slovana v extralige si 
pripísal v zápase s Banskou Bystricou aj mladší brat Tomáša Matouška 
Michal, ktorý je ročník narodenia 1999. 

Do prvého tímu Slovana nazreli už aj obranca Boris Žabka (2004), ktorý 
patrí napriek mladému veku medzi najviac vyťažovaných bekov svojho 
mužstvav druhej najvyššej súťaži. Stabilnú hernú prax medzi mužmi si 
všimli aj vo výbere do 20 rokov, kde Boris zabojuje o záverečnú nomináciu 
pred záverečným turnajom v Kanade.  

Len 21 rokov má ďalší bek Wiliam Hauser, na ktorom je v 1. lige badať 
značný progres. Svojimi výkonmi si zaslúžil aj debut v tíme HC SLOVAN 
v rámci Tipos Extraligy. 

Použiteľný pre obe mužstva je aj 23–ročný obranca Daniel Demo. 
Hokejista, ktorý v Slovane hral ešte v juniorke, neskôr obliekal dresy 
Banskej Bystrice a Popradu. Do Bratislavy sa vrátil pred touto sezónou 
a rovnako sa svojimi výkonmi snaží, aby sa v budúcnosti prepracoval 
trvalejšie do extraligového kádra belasých. 

Foto: Timotej Šteffek

#86 Michal Matoušek
#6 Boris Žabka

#16 Roman Kukumberg



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

Prienik do mužstva s dvoma brankármi a dvoma päťkami bol však 
mimoriadne náročný. Viaceré pozície boli dopredu obsadené vynikajúcimi 
hráčmi.

PRVÝ BOL RODENÝ PRAŽAN
Prvým hráčom z ŠK Bratislava a slovenského klubu vôbec v 
československej reprezentácii však nebol Slovák, ale pražský rodák 
Viktor Lonsmín s predchádzajúcimi reprezentačnými skúsenosťami. 
Bol obdarený talentom, ktorý však nedokázal zúročiť. Tri sezóny hrával 
za ŠK, aby v Prahe nebol na očiach orgánom činným v trestnom konaní. 
Mužstvo ČSR hralo prvé povojnové medzištátne stretnutie v januári 1946 
v Prahe so Švajčiarskom. Bola to veľká udalosť, medzi divákmi bol aj 
prezident Edvard Beneš. Stretnutie sa skončilo 2:2. Mužstvu sa nedarilo, 
ani Lonsmín nebol vo svojej koži. Národný tím mal najväčšie slabiny v 
obrane. Pred stretnutím sa veľa diskutovalo, kto by mal nastúpiť popri 
Trousílkovi. Cetkovský alebo Bratislavčan Otto Okoličány? Okoličány bol 
už vtedy skúsený hráč, ktorý pod hlavičkou Bratislavy nastupoval po 
Malečkovom boku a bol na ľade neprehliadnuteľný nielen výškou, ale aj 
výkonmi. Príležitosť však dostal Cetkovský zo Sparty.

BRATISLAVSKÝ ÚTOK? LONSMÍN NEPRIŠIEL
Vo februári 1946 zavítali do Prahy Švédi, Lonsmín opäť dostal pozvánku 
a spolu s ním aj spoluhráči Jindřich Reitmayer a Teodor Reimann. Mohol 
to byť historický okamih slovenského hokeja, keď by si pri premiére v čs. 
reprezentácii najcennejší dres obliekol hneď celý útok ŠK. 

Reitmayer a Reimann však na svojho spoluhráča čakali márne. „Blúdiaci 
Holanďan“ bez ospravedlnenia jednoducho neprišiel. Určite by sa 
bratislavskí debutanti v jeho spoločnosti cítili lepšie, komfortnejšie a 
sebavedomejšie. Nahradil ho Müller, s ktorým sa nemali možnosť zohrať. 
Medzi piatimi nominovanými obrancami bol aj Otto Okoličány.

Stretnutie ČSR – Švédsko (3:1) sa hralo v nedeľu 23. februára 1946 
dopoludnia, aby švédske mužstvo mohlo odcestovať do Bratislavy. 
Počasie neprialo, začiatok zápasu sa oneskoril, husto snežilo, medzi 
prvou a druhou tretinou bola dlhšia prestávka. 
Absencia Lonsmína, nepriaznivý vývoj, snehová chumelica – to všetko 
malo vplyv na reprezentačnú premiéru bratislavského dua. V tretej 
tretine, keď bol už prvý útok vyčerpaný, ukázali aj naši hráči svoj 
potenciál a vypracovali akciu, ktorú zakončil Matouš tretím gólom. Od 
bratislavských útočníkov sa však údajne čakalo viac...

PRVÍ ČESKOSLOVENSKÍ 
REPREZENTANTI Z ŠK
Po druhej svetovej vojne sa slovenský hokej približoval českému, dosiahol niekoľko 
cenných úspechov proti domácim i zahraničným súperom, a tak je pochopiteľné, že lídri 
sa tlačili do reprezentačného mužstva, ktoré predstavovalo absolútnu svetovú špičku.

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



V ďalšej sezóne prevzal reprezentáciu Matej Buckna. V Prahe sa pod jeho 
vedením Československo prvý raz stalo majstrom sveta. Jediný Slovák, 
ktorý sa tešil z titulu, bol Ladislav Troják, hráči zo slovenských klubov 
v reprezentácii neboli.

OKOLIČÁNY SA ŠANCE NEDOČKAL
Kvalitní obrancovia chýbali v reprezentácii i kluboch. Otto Okoličány bol 
stále v hre a o slovo sa hlásil perspektívny Zdeněk Bláha. V mužstve 
ČSR proti anglickým Kanaďanom Brighton Tigers (7:3) dostali šancu mladí 
hráči, ale ako napísal športový týždenník Naše cesta, na Slovákov sa 
zabudlo. 

V sezóne 1947/48 bol Otto Okoličány v širšom kádri olympijského mužstva 
ČSR medzi siedmimi obrancami, skladal aj olympijský sľub, ale do dejiska 
hier cestoval jeho starší brat Vojtech ako rozhodca a nečakaný kandidát 
na miesto v posádke štvorbobov. 

V decembrovom stretnutí Praha - Paríž (4:5) dostal príležitosť aj Otto 
Okoličány, v obrane sa striedal so Slámom a Švarcom. Vysokoškolákom 
sa však v lige nedarilo. Nebolo ľahké vytesniť z nominácie úradujúcich 
majstrov sveta, hráčov, čo hrali v lepších mužstvách.

Pri leteckom presune z Paríža do Londýna v novembri 1948 sa zrútilo do 
mora lietadlo so štyrmi čs. reprezentantmi na palube, medzi ktorými bol 
aj Ladislav Troják.

V širšej nominácii na majstrovstvá sveta 1949 v Štokholme bol aj 
Reitmayer, ale dostal iba jednu príležitosť ukázať sa. Začiatkom roka 
1949 hralo v Bratislave mužstvo ČSR prípravné stretnutie s Harringay 
Racers (1:6). Nastúpil v druhej tretine spolu s Reimannom, keď 
reprezentanti prehrávali už 0:3. Súper však podal obdivuhodný výkon 
a dobová tlač mohla napísať: Videli sme doteraz najlepšie stretnutie v 
Bratislave. Reitmayer s Reimannom vraj ukázali veľa snahy, ale zaostali 
za najlepšími hráčmi.

R+R BOLI DOKONALE ZOHRATÍ
Kandidáti na reprezentačný dres boli po vojne v najlepších rokoch: 
začínajúci lekár Otto Okoličány mal 28 rokov, Teodor Reimann 25 a medik 
Jindřich Reitmayer 22. Do Bratislavy prišli z vidieka. Otto Okoličány bol 
oporou zadných radov VŠ, Reitmayer s Reimannom predstavovali údernú 
silu ŠK. Obaja vytvorili nezabudnuteľnú dvojicu už v HC Tatry Poprad v 
sezóne 1941/42. 

 

Po vojne sa stretli v ŠK a hoci ich spoluhráčmi boli pražskí legionári 
Maleček, Lonsmín a Pergl, od začiatku si získali sympatie divákov. Boli 
dokonale zohraní. Reimann ako konštruktívny center dokázal nielen 
zakladať útoky a ideálne prihrávať, ale čiernu prácu odvádzal aj pred 
súperovou bránou a v skrumážach sa dokázal majstrovsky orientovať.

Reitmayer na pravom krídle dokázal prekľučkovať ako voľakedy na 
lyžiarskych svahoch medzi slalomovými bránkami a založil klub 
excelentných strelcov bratislavského mužstva. Reitmayer bol najlepším 
strelcom, Reimann najlepším a najužitočnejším hráčom, lebo prihrávky sa 
vtedy ešte neevidovali. Po vypadnutí vysokoškolákov sa ich spoluhráčom 
v ŠK stal Otto Okoličány, s ktorým zohrali množstvo stretnutí vo výberoch 
Bratislavy a Slovenska.

Už čoskoro po tejto trojici prvých československých hokejových 
reprezentantov z ŠK Bratislava Okoličány – Reitmayer -a Reimann sa do 
čs. reprezentácie tlačila nová generácia hráčov.

MY SME SLOVAN: 
STO PRÍBEHOV O NAJZNÁMEJŠOM 
SLOVENSKOM HOKEJOVOM KLUBE
Knihu si môžete objednať na: 
fanshop.hcslovan.sk 
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HRA PRE VŠETKÝCH

Jared Coreau je jeden z mála brankárov v našej lige, ktorý má za sebou 
skúsenosti z najlepšej ligy sveta NHL. V Slovane si po pár mesiacoch získal 
priazeň náročných fanúšikov výbornými výkonmi, vďaka ktorým mal výrazný 
podiel na viacerých víťazstvách mužstva.

SYMPAŤÁK V SLOVANE SCHOVANÝ 
POD BRANKÁRSKOU MASKOU



V Bratislave nie je kanadský brankár po prvýkrát. V predminulej sezóne 
chytal za už neexistujúci klub Bratislava Capitals. Tridsaťročný Kanaďan 
strávil väčšinu kariéry v AHL.

„Celú kariéru som pôsobil v zámorí. Situácia ohľadom covidu a trhu s 
hráčmi ma prinútila poobzerať sa po ponukách aj z európskych klubov. 
Nikdy predtým som nebol v Európe, okrem turnaja Spengler Cup v roku 
2018, kde som nastúpil vo výbere Kanady. Ponuka z Bratislavy mi prišla 
férová a tak som na ňu prikývol. Paradoxne je pre mňa teraz mesto nové, 
pretože keď som hrával za Capitals, v meste bol lockdown. Nevidel som 
toho veľa, iba reštaurácie. Je super, že si môžem teraz všetko pobehať 
viac.“

Takmer dvojmetrový Kanaďan odohral vo svojej kariére dvadsaťjeden 
zápasov v drese Detroit Red Wings. Nikdy však nebol draftovaný. Debut 
v NHL prišiel dňa 3. decembra 2016 v zápase proti Pittsburgh Penguins. 
O pár dní neskôr zaknihoval svoje prvé víťazstvo v najlepšej lige sveta. 

Pri triumfe 4:3 po predĺžení nad Floridou Panthers zneškodnil 31 striel. 
„Mal som za sebou dobré sezóny v AHL a ECHL. Taktiež som mal dobrého 
agenta. Mohol som si vybrať z viacerých klubov NHL. Rozhodol som sa 
pre Detroit. V prvom zápase som nastúpil proti Pittsburghu Penguins. Bol 
som dosť nervózny, prišla ma pozrieť aj rodina. Prehrali sme, ale pocity zo 
zápasu som mal dobré.“

Býva pravidlom, že importi v drese Slovana si pochvaľujú podmienky, na 
ktoré narazia v našom klube. Inak to nie je ani s kanadským gólmanom. 
„Kabína je na výbornej úrovni. Aréna v Detroite bola nová a úžasná, ale 
tu je to takmer porovnateľné. Atmosféra v aréne sa zase dá porovnať s 
tou v ECHL. Davy povzbudzujúcich ľudí, bubny a hlučné skandovanie na 
Slovensku je podobné tomu, ktoré vytvárajú študenti v zápasoch ECHL. 
Zápasy v NHL sa hrávajú v komornejšej atmosfére,“ porovnáva hokejové 
prostredie v zámorí a Európe Jared Coreau.

J A R E D  C O R E A U  M Á  Z A  S E B O U  S K Ú S E N O S T I  Z  N A J L E P Š E J  L I G Y  S V E TA  N H L .

 

SYMPAŤÁK V SLOVANE SCHOVANÝ 
POD BRANKÁRSKOU MASKOU



Jared je zvyknutý na život vo veľkom meste. V sezóne 2017/2018 sa objavil 
v bránke Detroitu - celkom v 7 zápasoch - ale v silnej konkurencii Jima 
Howarda a Petra Mrázka sa v prvom mužstve dlhšie neudržal. Ako voľný hráč 
si vtedy vybral Bratislavu. „Mám rád toto mesto. Nie je až tak veľké a v 
blízkosti sú ďalšie pekné mestá, ktoré sa oplatí navštíviť. Viedeň, Praha, 
alebo Budapešť sú z Bratislavy naozaj blízko. Vychádzam dobre aj s 
chlapcami v kabíne, našiel som si tu svoju pohodu. Najviac si rozumiem s 
Mattom Mackenziem a Liamom Pecararom, s ktorými občas niekam počas 
voľna vybehneme. Inak pozerám filmy, alebo sa venujem hraniu na gitare.“

Jared sa stal miláčikom domácich tribún, keďže vo viacerých zápasoch 
podržal náš tím v ťažkých momentoch. V sezóne už má na konte štyri čisté 
kontá a zopár zákrokov, ktoré zdvíhali fanúšikov zo sedadiel. „Prišiel som 
sem aj preto, lebo chcem vyhrať trofej. Vyhral som v AHL Calder Cup. Keď 
niečo vyhráte, je to ako droga, chcete ten moment zopakovať,“ zdôrazňuje 
tohtoročná jednotka v bránkovisku Slovana.

Aká je Tvoja najstaršia spomienka na hokej? 
Ako malý chlapec som bol na zápase NHL, v ktorom domáci Ottawa Senators 
hostili Buffalo Sabres. Buffalo vtedy zvíťazilo 3:0 a ja som sedel priamo v 
spodných radoch za brankármi. Na druhý deň som vedel, že to je to, čo chcem 
robiť.

Kto Ťa priviedol k hokeju? 
Boli to moji rodičia. Obetovali veľmi veľa svojho času a financií, aby mi pomohli 
ako dieťaťu hrávať hokej. Boli mi veľmi nápomocní a som im za to nesmierne 
vďačný.

Aký je alebo bol Tvoj hokejový vzor? 
Povedal by som meno Curtis Joseph. Páčila sa mi jeho maska a taktiež štýl 
chytania. Bol to veľmi úspešný brankár.

Ktorému hokejovému klubu si držal palce ako malý chlapec? 
Úprimne, nikdy som nemal obľúbený hokejový klub. Vždy som vzhliadal k 
brankárom bez ohľadu na to, v ktorom klube pôsobili.

Kto je Tvojím najlepším priateľom spomedzi hokejistov? 
Brian Lashoff. Pôsobí ako kapitán v tíme Grand Rapids Griffins (AHL tím, 
ktorý spolupracuje s Detroit Red Wings) už asi 14 rokov. Štyri roky bol mojím 
spolubývajúcim. Je to výborný človek s peknou hokejovou kariérou.

Na ktorý svoj zákrok si najradšej spomínaš? 
Bola to finálová séria v AHL. Druhý zápas, druhé predĺženie zápasu a mne 
sa podaril zákrok, keď útočník zakončoval jasný gól do prázdnej bránky. V 
poslednom možnom momente sa mi lapačkou podarilo zastaviť puk. Vzápätí 
na to sme dali gól a zápas vyhrali.

Koho považuješ za najlepšieho hokejistu, proti ktorému si doteraz hral? 
Sidney Crosby. Bol to môj prvý zápas v NHL a vôbec prvá strela v zápase šla 
od tejto kanadskej megahviezdy. Je rozdiel, keď sledujete hráča z tribúny a je 
iné, keď ho zrazu vidíte hrať priamo z ľadu. Je to naozaj výborný hráč.

V ktorom meste a/alebo aréne sa Ti doteraz najlepšie hralo? 
Odpoveď na túto otázku nikdy nebude úplne fér, lebo aj v Bratislave sa mi 
veľmi páči, ale moja rodina je v Grand Rapids. Strávil som tam päť rokov, mám 
tam veľa priateľov a množstvo spomienok na toto miesto. V San Diegu, kde 
som krátko pôsobil, bolo krásne počasie, ale domov mám v Grand Rapids.

JARED 
COREAU





KEBY BOLO 
KEBY SO...
SAMUELOM HLAVAJOM
B R A N K Á R  # 3 1

KEBY SOM NEBOL HOKEJISTA, ŽIVIL BY SOM SA AKO...  
Zubár

KEBY SOM BOL TRÉNEROM, VO SVOJOM TÍME 
BY SOM URČITE CHCEL MAŤ... 
Brankára Andreja Vasilevského z Tampy

KEBY SOM MAL TROCHU VIAC ČASU, 
CHCEL BY SOM SA (MIMO HOKEJA) NAUČIŤ... 
Zdokonaliť svoje kulinárske schopnosti

KEBY SOM MOHOL V ŽIVOTE JESŤ IBA JEDNO 
JEDINÉ JEDLO, BOLO BY TO... 
Kačka, lokše a červená kapusta

KEBY SOM VYHRAL V LOTÉRII 100 MILIÓNOV EUR, 
KÚPIL BY SOM SI... 
Martinské hole

KEBY SOM SA MOHOL VRÁTIŤ DO ŠKOLY, 
ZLEPŠIL BY SOM SI ZNÁMKY Z... 
Z ničoho, bol som dobrý študent

KEBY SOM SI VO FILME MOHOL ZAHRAŤ 
SO SLÁVNOU HEREČKOU, BOLA BY TO... 
Alexandra Daddario

KEBY SOM MOHOL VRÁTIŤ ČAS, ZMENIL BY SOM...  
Nič by som nemenil, všetko sa deje z určitého dôvodu

KEBY SOM MAL MOŽNOSŤ CESTOVAŤ ČASOM, 
CHCEL BY SOM ÍSŤ DO...  
Do deväťdesiatych rokov minulého storočia



S P O LU  SME  SLOVAN  -  #VERN ISLOVANU

MÔJ SLOVAN
MENO: PETER ŇUKOVIČ

VEK: 72 ROKOV

BYDLISKO: BRATISLAVA

POVOLANIE: DÔCHODCA

NA SLOVANE OD: 1956



PRVÝ ZÁPAS SLOVANA, KTORÝ SI PAMÄTÁTE A NA KTOROM STE 
BOLI?

Na ten prvý po nejakých 66 rokoch si ťažko spomeniem. Keď som začal s otcom chodiť 
na hokej, začínala mimoriadna generácia, ktorú ja volám ‚dvojková‘. Dvojková, lebo 
sme boli večne druhí. Hrali v nej legendy. Od Dzurillu v bráne, cez Gregora a Bereka. 
V útoku neuveriteľní hráči Fako, Černický, Starší a samozrejme Golonka. Tretí útok 
tzv. ‚Sršňov‘ Michalec – Kordiak - Grandtner. Z Čiech prišiel nezabudnuteľný Walter a 
samozrejme Nedomanský. Nedokážem vybrať jeden zápas. Českú špičku tvorila Sparta 
a hlavne RH Brno. Za nimi už nastupovala Dukla Jihlava. Zápasy s Brnom a Spartou 
bývali vypredané. Lenže vtedy nebol internet a ani ‚ticketing‘. Lístky si bolo treba pekne 
vystáť pred pokladňami. Ak bolo šťastie, boli dva, možno tri. 

Ale aby som predsa len nejaký vybral. Po Trnavskej ulici chodil vtedy vlak. Keď hrozilo, 
že bude divoký zápas s Brnom a bolo dávno pred zápasom vypredané, prvý raz nám 
kontrolovali lístky príslušníci VB na Centrálnom trhovisku (terajšie Trnavské Mýto). 
Potreli nám lístky nejakou tekutinou ako dôkaz, že nie je falšovaný. No a na Trnavskej 
ulici z vojenských V3S-iek spravili uličku a po nej sme sa dostali až na zimák. Stávalo 
sa, že keď fanúšikovia Slovana cítili veľkú nespravodlivosť, tak po zápase ich čakali 
znovu príslušníci VB. Po jednom takom som zažil prvý raz vodné delá. Keď sa mám však 
vrátiť na ľad, tak mi zostalo v hlave víťazstvo 10:1 nad Brnom a nezabudnuteľné sólo 
Jardu Waltera ukončené gólom Sparte obrátenou hokejkou. Disciplinárka mu tento môj 
nezabudnuteľný zážitok riadne spočítala. 

Po tejto  mojej prvej legendárnej generácii prišla druhá špičková. Postupne Rudo 
Tajcnár (brankári sa pred jeho strelami uhýbali), Kužela, Miklošovič, Žiška, Mrukvia, 
Dučaj, Ujváry, Bukovinský a k ním najstarší z bratoc Šťastných - Marián. Boli tam 
aj iní dobrí hokejisti, ale títo mi akosi zostali v hlave. No a keď nám s otcom čoraz 
častejšie na našich obľúbených miestach začali diváci hovoriť, že sedíme na ich 
miestach, skonštatovali sme, že potrebujeme permanentky. Tak sme v sezóne 1976/77 
kúpili svoje prvé. Odvtedy inú vstupenku na hokej nemám. Najprv s otcom, potom sa 
k nám ako štvorročný pridal syn, až pokým sa v roku 1990 neodsťahoval do zámoria. 
Nejaký čas som chodieval sám a jedného dňa som nahovoril moju ženu. Hokeju sa 
rozumela, nebolo treba jej vysvetľovať, kedy je ofsajd. Mala obľúbencov, na ktorých 
nedala dopustiť. Napríklad Jirko Šejba, alebo Rišo Kapuš. Nahovorili sme ďalších dvoch 
kamarátov a manželkinu kolegyňu. Naša päťka absolvovala niekoľko sezón. Dnes sme 
zostali traja, pridal sa k nám vnuk, z ktorého vychovávam nového Slovanistu. Manželka 
nový štadión už nezažila. Prvá sezóna na ňom bola zvláštna. Každý zápas som prežil 
dva razy. Raz na štadióne a raz doma. Ešte aj na dve KHL sezóny bola na ňu vypísaná 
a predaná permanentka. Vrátim sa k pamätným zápasom. Na prvom  mieste stoja tie 
majstrovské. Československý titul, prvý slovenský a k tomu ešte majstrovský počas 
NHL výluky. Aj keď ten posledný zápas doma sme prehrali. Na druhej strane pamätám 
si aj ten ‚obuvákový‘ a aj tie, keď nás na štadióne bolo toľko, že sme sa všetci poznali. 

Z tých 66 rokov na zimáku pre mňa najkrajšie obdobie bola KHL. Bolo jasné, že majstri 
nebudeme, vypadnúť nemôžeme a tak som si užíval hokej. Prestali ma vzrušovať 
prehry a keď nám to išlo, dialo sa na štadióne niečo hokejovo mimoriadne. Kto kedy 
počul o vypredanom prípravnom zápase niekedy v auguste?! K tomu sa ešte udiala 
jedna zmena. Vždy, keď som videl v televízii španielsku futbalovú La Ligu, hovorieval 
som si ‚také by som chcel zažiť na Slovane‘. V hľadisku sú rodiny s deťmi, dokonca tri 
generácie. Práve táto zmena začala na Slovane v KHL. V hľadisku žiadna nenávisť voči 
súperovi a ani jeho fanúšikom. 

NA KTORÝ ZÁPAS SI NAJRADŠEJ SPOMÍNATE?

Jeden zápas mi predsa len utkvel v pamäti. Vždy sa musím usmiať, keď si na neho 
spomeniem.  Na začiatku sezóny 2014/15 sa v programe objavil termín 24. december 
2014. Hneď mi napadlo, čo si to tí Rusi vymysleli. Zápas na Štedrý deň. Bol to môj 
najkrajší zážitok v KHL. Na štadión som prišiel v obleku a s kravatou. Plné hľadisko s 
krásnou vianočnou atmosférou. Vôbec nebolo podstatné, že sme prehrali. Pre mňa sa 
tento zápas zaradil medzi tie najpamätnejšie.

MÁTE NEJAKÚ RUTINU ALEBO ZVYK PRED ZÁPASOM?

Patrím medzi tých tzv. radiacich fanúšikov. Celý zápas nahlas radím. Je mi jasné, že 
ma na ľade nepočuť. To mi je jedno. Mojím krikom mám pocit spolupatričnosti s hráčmi. 
Najhoršie je, keď som ticho, vtedy je to s nami naozaj zlé. 

MÁTE NEJAKÝ KLUBOVÝ SUVENÍR, KTORÝ SI CENÍTE NAJVIAC?

Mám dva originálne slovanistické dresy. Belasý a tmavomodrý. Na jednom je číslo 60 a 
na druhom 70. Obidva sú podpísané aj s venovaním. 

ČO SI ZVYČAJNE OBLEČIETE NA ZÁPAS SLOVANA?

Teraz si obliekam ten dres so sedemdesiatkou, k nemu starý šál a šiltovku. 

KTO JE VÁŠ NAJOBĽÚBENEJŠÍ HRÁČ SLOVANA VŠETKÝCH ČIAS?

Za tých 66 rokov som zažil veľmi veľa mimoriadnych hokejistov. Veď v koľkých kluboch z 
Európy hrali hráči draftovaní v prvom kole?! Vybrať medzi nimi jedného je ťažké. Napriek 
najlepšiemu svetovému brankárovi všetkých čias Vladovi Dzurillovi, držiteľovi Stanley 
Cupu Mirovi Šatanovi, je to pre mňa Václav Nedomanský. Kúsok za ním je Peter Šťastný, 
ale ten odohral najlepšie roky v NHL. Pritom legendy hovoria, že mladý Nedomanský 
nevedel dobre korčuľovať. Mal šťastie. Golonka pre zranenie nehral celú sezónu a 
Slovan potreboval stredného útočníka do prvého útoku. Dostali ho na starosť Starší 
s Černickým. Riešili to slávnou vetou iného hráča: ‚Choď pred bránu a tam zabrzdi, 
my ti nahráme.‘ Nahrávali a Nedomanský dával góly. Veľmi veľa gólov. Nemám rád 
porovnávania generácií. Hokej z čias Golonku a povedzme Nedorosta, či Chipchuru sú 
dva úplne odlišné hokeje. Napriek tomu si myslím, že práve Venco Nedomanský by bol 
hviezdou aj teraz. 

S KÝM ZO SÚČASNÝCH ALEBO BÝVALÝCH HRÁČOV SLOVANA STE 
SA STRETLI OSOBNE?

V lete som zobral vnuka na výstavu storočnice do olympijského múzea. Boli tam vtedy 
na nej za Slovan Samo Hlavaj a Adam Lukošík. Veľmi milo ma prekvapili. Slušní mladí 
muži. Nielenže vnukovi popodpisovali kartičky, ale sa s ním príjemne porozprávali. Nie 
on sa ich vypytoval, oni sa vypytovali jeho. Odvtedy sú to naši Samo a Adam. Ja som 
im akurát stihol povedať, že im držím palce. V tejto sezóne to vyzerá, že moje držanie 
palcov u nich funguje.

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

Bolo obdobie, keď sa na hru futbalistov Slovana nedalo pozerať. V tom čase hrali naši 
hokejisti s riadne meškajúcimi výplatami. Práve vtedy za nás hrali hráči, o ktorých 
som hovoril, že by si za Slovan dali aj nohu zlomiť. Takí sa mi vždy páčili, hneď popri 
umelcoch. Tak možno s jedným z takých by bola celkom zaujímavá večera.

KTORÝ BOL NAJKRAJŠÍ ALEBO NAJPAMÄTNEJŠÍ GÓL SLOVANA, 
AKÝ STE VIDELI NAŽIVO NA ŠTADIÓNE?

Jeden gól mi napadol. Bolo to v nejakom play off zápase. Za Slovan hral môj obľúbenec 
Martin Kuľha. Korčuľoval do tretiny súpera a ja som zakričal, ‚Martinko vystreľ‘. 
Poslúchol a dal gól.

KEBY STE MOHLI VYMAZAŤ Z HISTÓRIE SLOVANA JEDEN MOMENT 
ALEBO JEDEN ZÁPAS, KTORÝ BY TO BOL?

Život ma naučil, že všetko má nejaký význam a nič nie je len tak. Netuším, čo by sa zišlo 
vyškrtnúť zo života Slovana. Zoberme to skôr z opačného konca. Páčilo by sa mi, keby 
na Slovan chodili ľudia kvôli Slovanu, aby bolo viac takých, ktorí na otázku, kto dnes hrá, 
by odpovedali ‚Neviem, ja idem na Slovan‘.



Zápasy, ktoré sú riadnou súčasťou oboch extraligových súťaží, 
odohrajú proti sebe kluby HC Oceláři Třinec a Kometa Brno (piatok 13.1. 
o 18:30 h), HK DUKLA Trenčín a HKM Zvolen (sobota 14.1. o 18:30 h) 
a napokon domáci HC SLOVAN Bratislava s HC Košice (nedeľa 15.1. o 
18:30 h). Tomuto zápasu bude predchádzať exhibičné stretnutie “old 
boys” Slovana a Sparty Praha. 

Okrem toho už od štvrtka 12. januára bude ľadová plocha uprostred 
trávniku na Tehelnom poli vo vyhradených hodinách k dispozícii školám 
a športovým klubom na verejné korčuľovanie. Zo sprievodného programu 
sme sa zatiaľ dozvedeli, že vystúpi skupina Hex, ktorá je okrem iného 
autorom oficiálnej klubovej hymny Slovana k storočnici klubu.

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

VSTUPENKY NA WINTER 
GAMES UŽ V PREDAJI
S blížiacim sa termínom Kaufland Winter Games 2023 pribúdajú 
informácie o samotnom programe. Isté je, že podujatie sa 
uskutoční od 13. do 15. januára 2023 na národnom futbalovom 
štadióne na Tehelnom poli. Na programe sú tri zápasy slovenskej 
a českej najvyššej súťaže.



V predaji sú už aj vstupenky na jednotlivé zápasy. V prvej fáze predaja sa 
pohybujú v cenách od 15 do 40 eur. Držitelia permanentiek HC SLOVAN 
dostali možnosť získať vstupenky na zápas svojho mužstva zadarmo. 
Túto možnosť mali do nedele 18. decembra. Pre permanentkárov 
Slovana boli vyhradené najlepšie sektory na Tehelnom poli B204 
až B208, odkiaľ by mal byť na ľadovú plochu ideálny výhľad. Navyše 
fanúšikovia Slovana majú šancu kupovať si vstupenky na zápasy v 
rámci Winter Games s 10 %-nou zľavou. Týka sa to všetkých, ktorí si 
v tejto sezóne kúpili vstupenku online aspoň na jeden domáci zápas 
Slovana. Fanklub Slovana bude na zápase proti Košiciam v tradičných 
“ultras” sektoroch C103 a C104. Organizátori odporúčajú všetkým, 
ktorí sa chcú počas zápasu aktívne podieľať na povzbudzovaní nášho 
mužstva, kupovať vstupenky do týchto sektorov, resp. do susediacich.

Podľa informácií od organizátoro sa hneď počas prvého dňa 
predpredaja predalo okolo tritisíc vstupeniek. Vstupenky na Winter 
Games môžu byť pekným darčekom pre každého fanúšika Slovana.

„Zápasy pod holým nebom sú nezvyčajné, majú špecifickú 
atmosféru a veríme, že pritiahnu množstvo divákov. Okrem 
perfektného hokeja v podaní slovenských a českých extraligistov 
sa môžu tešiť aj na bohatý sprievodný program, koncerty a súťaže 
o hodnotné ceny,“ povedal na tlačovej konferencii k podujatiu 
organizátor a hlavný koordinátor, dlhoročný hráč HC SLOVAN Bratislava 
Marián Bezák.

Hlavný akcionár HC SLOVAN Bratislava Rudolf Hrubý sa ako hostiteľ 
podujatia teší na fanúšikov a verí, že na Tehelnom poli pomôžu vytvoriť 
fantastickú atmosféru. „Takúto akciu sme našim priaznivcom a 
fanúšikom dlžní ešte v rámci osláv storočnice, ktoré prebehli v 
obmedzenom režime kvôli pandémii. Kaufland Winter Games však 
nebudú len oslavou nášho klubu, ale oslavou hokeja ako takého. 
Výnimočnosť podujatia podčiarkuje aj fakt, že sa hokej bude hrať 
na pôde Národného futbalového štadióna.“

Všetky informácie o podujatí 
budú postupne zverejňované 
na novej stránke 
www.wintergames.sk





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

NAJBLIŽŠIE DOMÁCE ZÁPASY HC SLOVAN BRATISLAVA

BUĎTE V OBRAZE - SLEDUJTE NAŠE SOCIÁLNE SIETE @HCSLOVAN

HK DUKLA TRENČÍN / STREDA, 4.1. 2023 - 18:30 H

HK GROTTO SPIŠSKÁ N. VES / NEDEĽA, 8. 1. 2023 - 17:00 H

HK NITRA / UTOROK  10.1.2023 - 18:00 H

HC KOŠICE / NEDEĽA  15.1.2023 (WINTER GAMES, TEHELNÉ POLE) 18:30 H

HKM ZVOLEN / UTOROK  17.1.2023 - 18:00 H



František Gregor (*8.12.1938 - +10.3.2013) 
Československý obranca, v lige odohral 480 zápasov, okrem vojenčiny v 
Jihlave všetky za Slovan. Má striebro zo ZOH (1964) a striebro a bronz z MS 
(1961, 1963).

Jindřich Reitmayer (*8.12.1924 – +19.1.1993) 
Rodák z Prahy hrával v ŠK Bratislava 1944-1951, nastúpil aj za reprezentáciu 
Československa. Kariéru ukončil ako 41-ročný v Starom Smokovci.

Alfréd Bollardt (*8.12.1916 - +6.2.2015) 
Dlhé roky jeden z najstarších žijúcich Slovanistov. Hokej hrával 22 rokov, 
bol jedným z najlepších obrancov svojej doby, spolu s dvojičkou Rudolfom 
Horským.

 
Jozef Bukovinský (*8.12.1949, 73 rokov) 
Legendárny obranca, prezývaný „Čočkin“, strávil v Slovane 14 sezón, počas 
ktorých odohral 525 ligových zápasov. V majstrovskej sezóne 1978/79 bol 
v obrane s Ľubomírom Ujvárym za bratmi Šťastnými. Z MS 1979 má striebro.

 
Peter Podhradský (*10.12.1979, 43 rokov) 
Bratislavský rodák, ofenzívny obranca s tvrdou strelou, získal ako 20-ročný 
mladík so Slovanom titul, potom sa z neho stal hokejový svetobežník. Najviac 
zápasov – 381 – odohral vo viacerých kluboch KHL.

Vladimír Lukscheider (*16.12.1943, 79 rokov) 
„Lukši“ nastupoval v 60-tych rokov v obrane Slovana s Jozefom Čaplom. 
Po skončení kariéry sa stal trénerom, získal mládežnícky federálny titul, 
trénoval reprezentácie, inline hokejistov i hokejových „old boys Slovana a 
Slovenska.

 
Jaroslav Walter (*05.01.1939 - + 20.06.2014) 
Nezabudnuteľná devätnástka s prezývkou „Jánošík z Čimelíc“. Člen Siene 
slávy slovenského hokeja, v Slovane odohral 5 sezón (1964-1969). Ako tréner 
úspešne pôsobil pri doraste i mužoch Slovana, ale aj reprezentáciách Česko-
Slovenska a Česka.

SLOVAN 
BLAHOŽELÁ 
A SPOMÍNA

JOZEF GOLONKA
(*06.01.1938, 85 rokov)

Legenda s číslom deväť, rodák z Bratislavy. Rodený kanonier, miláčik 
tribún, dlhoročný center a hrdý reprezentant Československa, ktorého 

si celý hokejový svet pamätá z jeho oslavy gólu proti ZSSR na olympiáde 
v Grenobli 1968. V lige dal 298 gólov v 330 zápasoch, v reprezentácii 82 

presných zásahov v 143 dueloch. Federálny titul nikdy nezískal, má však 
striebro a bronz zo ZOH a dve strieborné a dve bronzové medaily z MS. Je 

členom štyroch siení slávy – slovenskej, nemeckej, českej a IIHF.

MARIÁN ŠŤASTNÝ
(*08.01.1953, 70 rokov) 
Najstarší z hokejového tria bratov Šťastných. Výborný 
kanonier, dlhoročná opora Slovana, československej 
reprezentácie a v NHL tímu Québec Nordiques. 
Dvojnásobný majster sveta (1976, 1977). S bratmi 
Petrom a Antonom sa v roku 1979 výrazne zaslúžil 
o federálny titul. V NHL stihol odohrať 354 zápasov, 
v ktorých strelil 316 gólov. V civilnom živote jeden 
z iniciátorov Sviečkovej manifestácie v Bratislave 
v marci 1988.
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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 (732)

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


