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Rekord v návštevnosti hokejového zápasu na území Slovenska bol prekonaný v 
zápase HC SLOVAN Bratislava vs HC Košice (3:1), ktorý videlo 14 244 divákov. 
Predchádzajúce rekordné číslo bolo prekonané o 40 percent. 

Dopravu vlakmi Železničnej spoločnosti Slovensko využila zadarmo so vstu-
penkou na zápasy takmer tisícka návštevníkov. 

O bezpečnosť sa počas štyroch hlavných zápasov podujatia staralo spolu 655 
členov usporiadateľskej služby.

Na ľadovej ploche sa vystriedalo celkovo 377 hokejistov všetkých vekových 
kategórií; najmladší mal 12 rokov, najstarší 65 rokov.

Ak by všetci hokejisti priniesli všetky svoje medaily z najvyšších hokejových 
súťaží, majstrovstiev sveta a z olympiád, kopa by vážila viac ako 112 kg.

Diváci v hľadisku Národného futbalového štadióna na Tehelnom poli vypili 20 
tisíc litrov piva, 6 350 litrov nealko nápojov, 8 000 čajov a skonzumovali 15 
280 porcií jedla.

Spoločnosť ICE TECHNOLOGY pripravovala ľadovú plochu 9 dní, jej rozloženie 
zabralo 4 dni. 

Technológiu priviezlo 7 kamiónov, ktoré sprevádzali šiesti technici a manažéri. 

Ľad mal hrúbku 6–7 cm, celkovo ho bolo na hracej ploche viac ako 100 ton.

Na vyrovnanie plochy bolo použitých 144 ton piesku.

Zariadenie s výkonom 1 MW dodávalo do plochy chladiace médium s teplotou 
-11°C. 

83 percent energií na kúrenie počas podujatia bolo získaných tepelnými čer-
padlami z podzemnej vody.

Aby sa mohol začať nedeľný večerný zápas, museli dobrovoľníci s lopatami a 
rolby odstrániť z ľadovej plochy v priebehu jednej hodiny takmer 13 tisíc litrov 
dažďovej vody.

Na zapojenie svetiel, obrazoviek, zvuku a efektov bolo použitých 12 km káblov.

Produkčná spoločnosť LEOPARD PRODUCTION, ktorá akciu organizačne zabez-
pečovala, mala na akcií vyše 60 pracovníkov, ktorí odpracovali viac ako 4 200 
hodín.

Pre pohyb hokejistov v korčuliach muselo byť v interiéri položených 700 m2 
gumených podláh. 

Člen organizačného tímu, zodpovedný za servis pre všetky zúčastnené tímy, 
urobil od štvrtka do nedele spolu 183 766 krokov. Je to akoby prešiel pešo z 
Bratislavy do Trenčína.

Súčasťou dohody o prenájme Národného futbalového štadióna bola aj výmena 
trávnika po podujatí. Novú trávu privezie 21 kamiónov a jej výmena bude trvať v 
závislosti od počasia najmenej 7 dní.

Na podujatie bolo akreditovaných 207 novinárov z 86 mediálnych organizácií.

Oficiálny fotograf podujatia Pavol Gašpar stlačil spúšť celkom 32679-krát.

Prenos a záznam podujatia zabezpečoval 110-členný televízny štáb, 3 veľké 
prenosové vozy, 31 kamier, 4 drony (prvýkrát bol na športovom podujatí na 
Slovensku použitý aj špeciálny fpv dron), 1 lanová kamera nad ľadovou plochou 
a 4 časozberné kamery.

O podujatí vzniká dokument zo zákulisia, ktorý priblíži divákom atmosféru 
príprav, tréningov a zápasov, neopakovateľné emócie, ale tiež pohľad do šatní 
pred zápasmi, počas nich aj po ich skončení.

Jedinečnú oslavu hokeja pod holým nebom Kaufland Winter Games 2023 videlo 
na Tehelnom poli naživo viac ako 35 tisíc divákov a v televíznych a online prenosoch 
ďalší jeden milión divákov. Organizátori zverejnili aj viaceré zaujímavé čísla, 
ktoré len potvrdujú, že sme boli svedkami nezvyčajného športového podujatia.

WINTER GAMES 2023 
V ČÍSLACH



KYTNÁR
MILAN

NARODENÝ 
19. 05. 1989

TOPOLČANY
VÝŠKA: 187 CM

HMOT.: 86 KG

Ú T O Č N Í K

#19

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

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

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

DUKE 
REID

NARODENÝ 
28. 01. 1996

CALGARY, AB, CAN
VÝŠKA: 183 CM

HMOT.: 87 KG

Ú T O Č N Í K

#96

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

PREISINGER 
MIROSLAV

NARODENÝ 
03. 02. 1991 
BRATISLAVA

VÝŠKA: 184 CM
HMOT.: 84 KG

Ú T O Č N Í K

#63

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





Vo všeobecnosti sa čakalo, že po mladom brankárovi Samuelovi Hlavajovi v drafte 
2020 siahne niektorý z klubov NHL. Cesta martinského rodáka za svojím cieľom je 
už druhý rok spojená s klubom HC SLOVAN Bratislava.

MLADÝ BRANKÁR SO SNOM 
CHYTAŤ V NHL



S AM U EL  HLAVAJ  -  BRANKÁR  SO  SNOM CHYTAŤ  V  NHL

Samo je rodák z Martina, kde si prešiel aj mládežníckymi kategóriami. Najskôr ako 
hráč, neskôr ako brankár. „Všetko to začalo rodičmi. Som zo športovo založenej 
rodiny. Mama hrávala profesionálne volejbal a ja som veľa času strávil práve 
s ňou na palubovke. Hrával som aj futbal, ale vo štvrtom ročníku na základnej 
škole som sa rozhodol, že budem pokračovať len s hokejom a prestúpil som na 
hokejovú školu v Martine,“ opisuje svoje hokejové začiatky Samo Hlavaj.

Už v šesťnástich rokoch smerovali kroky mladíka zo severu Slovenska do Ameriky. 
„Dostal som sa do projektu dvadsiatok. Mojím plánom bolo zostať v Amerike. 
Vyskúšať iný štýl hokeja a iný životný štýl. Prvý rok som odohral v Amerike, druhý 
rok som prestúpil do kanadskej juniorskej súťaže, kde som strávil dva roky. Bolo 
to výborné obdobie, každému mladému hráčovi by som to doprial zažiť. Bol to 
výborný zážitok.“

Pre mladého hráča nie je jednoduché v mladom veku opustiť svojich kamarátov 
a rodinu  a vybrať sa do sveta za športovou kariérou. Mladý šesťnásťročný brankár 
sa však za morom rýchlo udomácnil. „Nebolo to zložité. Išiel som bývať do rodiny, 
ktorá sa o mňa výborne postarala. Na začiatku bol bariérou cudzí jazyk, postupom 
času som sa v ňom však zdokonalil. Dá sa povedať, že som teraz plynule anglicky 
hovoriaci človek,“ pochválil sa Samo Hlavaj.

Mladí hráči väčšinou vzhliadajú k svojim vzorom, ktorým sa chcú podobať. Inak to 
nebolo ani u Samuela Hlavaja. „Odmalička som sledoval slovenských brankárov v 
NHL. Podľa toho, kde chytali, som fandil aj tímom. Najväčším vzorom bol ešte 
stále chytajúci Jaroslav Halák, momentálne je to brankár Tampa Bay Lightnings 
Andrej Vasilevskij.“ 

Prvú sezónu za morom odchytal Hlavaj v americkom juniorskom tíme Lincoln Stars. 
Nasledujúci rok prežil stále perspektívny slovenský gólamn výbornú klubovú sezónu 
v kvalitnej kanadskej juniorskej lige QMJHL. V súťaži dokonca získal cenu Jacquesa 
Planta pre brankára s najnižším priemerom inkasovaných gólov. „Po dvoch sezónach 
v Kanade za mnou prišiel agent s ponukou od Slovana. Kontaktoval ma generálny 
manažér Maroš Krajči, ktorý mi predstavil tím a trénera brankárov. Práve tréner 
brankárov Peter Skrabelj mal veľkú zásluhu, že pôsobím v Slovane. Je to veľký 
profesionál. Odovzdali sme si navzájom dôveru a vypláca sa to,“ pochvaľuje si 
spoluprácu s dlhoročným slovinským trénerom brankárov v Slovane. 

V prvej polovici tejto sezóny si Hlavaj vďaka viacerým stabilným výkonom vypýtal 
pozvánku do seniorskej reprezentácie Slovenska. Jeho debut v drese Slovenska 
mu vyšiel na jednotku. Slovenská hokejová reprezentácia odštartovala domáci 
decembrový Kaufland Cup jasným triumfom 6:0 nad Nórskom. V bráne stál 
stopercentný mladík zo Slovana.

"Bol to krásny pocit a ani som nesníval o takomto debute. Som vďačný za 
príležitosť zahrať si za Slovensko. Už pred sezónou som bol v kontakte s Jánom 
Lašákom, ktorý má na starosti výber brankárov do reprezentácie. Úvod sezóny 
mi ovplyvnilo zranenie, tak som dostal príležitosť o trochu neskôr. Zápas skončil 
nad moje očakávania. Chalani hrali výborne defenzívne, veľa striel zblokovali a 
pomohli mi," uviedol Hlavaj, ktorý porovnal medzinárodnú úroveň s domácou súťažou: 
"Liga majstrov aj reprezentácia sú kvalitnejšie ako naša extraliga. Sú to pre mňa 
výborné skúsenosti.“

MLADÝ BRANKÁR SO SNOM 
CHYTAŤ V NHL



Zápasov, ktoré utkveli v pamäti ochrancovi slovanistickej svätyne, je niekoľko. Patrí 
medzi ne premiéra v seniorskom repre tíme a zápasy v kanadskej juniorke QMJHL. 
„V kanadskej juniorskej lige sme hrali s tímom Rimouski, kde pred zápasom 
robili ceremoniál ich odchovancovi Sydnemu Crosbymu, ktorému vešali dres 
pod strechu arény. Bola vypredaná hala. Výborný zápas, v ktorom som dobre 
zachytal, hoci sme prehrali po predĺžení. Veľmi rád spomínam aj na prvý zápas za 
reprezentačnú dvadsiatku proti Američanom.“ 

Dvadsaťjedenročný Hlavaj, ktorý v tejto sezóne bojuje v Slovane Bratislava 
o miesto v bránke so skúsenejším Kanaďanom Jaredom Coreauom, si pôsobenie 
v hlavnom meste užíva. „Nebudem menovať chalanov, lebo všetci spolu v kabíne 
vychádzame veľmi dobre. Zázemie, aké je v Slovane, sa nedá s ničím doterajším 

porovnať. Podmienky na svoj rozvoj, aj vďaka trénerovi Skrabeljovi, tu mám 
výborné,“ zdôrazňuje Hlavaj. 

Ako brankár, ktorý nastupuje na každom tréningu proti rovnakým hráčom, pozná už 
takmer dokonale spôsoby zakončení svojich spoluhráčov. Na tréningu rád ostáva 
dlhšie, spolu s niektorými hráčmi si zasúťažia o najlepšieho strelca respektíve 
brankára. „Najtvrdšiu strelu ťahom má určite Marcel Haščák. Príklepom asi 
náš kapitán Michal Sersen. Najviac si v bráne verím na Tomáša Ziga a Milana 
Kytnára :-). Jediný kto vie, čo na mňa platí, je môj tréner Peter Skrabelj,“ 
zakončuje príjemný rozhovor mladý brankár, ktorý sa nezdáva svojho sna zahrať si raz 
v najprestížnejšej hokejovej súťaži na svete.

KEBY SI ŽIL 
V IDEÁLNOM 
SVETE...,
ČO BY BOLA TVOJA NAJBLIŽŠIA KÚPA? 
„Kúpil by som si športový klub. Asi by to bol Manchester United.“

KAM BY SI CHCEL ÍSŤ NA DOVOLENKU? 
„S kamarátmi by som sa vybral na Bahamy“

S AKOU OSOBNOSŤOU BY SI SA CHCEL 
STRETNÚŤ? 
„Keď s mužom, tak s najlepším futbalistom Lionelom 
Messim. Keď so ženou, tak s herečkou Megan Fox“

NA AKOM AUTE BY SI CHCEL JAZDIŤ? 
„Dodge Challenger“

AKÉ JEDLO BY SI SI NAJRADŠEJ 
OBJEDNAL? 
„Momentálne mám najviac chuť na bryndzové halušky 
so slaninkou.“

KTORÚ TROFEJ BY SI CHCEL VYHRAŤ? 
„Jednoznačne Stanley Cup. Osobne by som chcel 
vyhrať Vezina Trophy (pozn. red. ocenenie, ktoré na 
základe hlasovania generálnych manažérov klubov 
NHL dostáva po základnej časti sezóny najlepší 
brankár).“
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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

Do záverečnej nominácie na šampionát do Kanady sa napokon dostali aj 
dvaja hráči z organizácie HC SLOVAN Bratislava Alex Šotek a František 
Dej. Obaja mladí Slovanisti prešli aj poslednými škrtmi, ktoré sa dejú 
tesne pred začiatkom turnaja. Naopak, to sa stalo osudným pre obrancu 
Borisa Žabku... 

„Necítil som tlak. Hovoril som si, že nemám čo stratiť. Nakoniec 
to vyšlo a som veľmi vďačný za možnosť reprezentovať,“ povedal 
na margo nominácie mladší z dvojice František Dej. V úvodnom zápase 
turnaja prehrali Slováci s Fínskom 5:2. Prehra mladých Slovákov 
v dobrom zmysle slova nakopla a v nasledujúcich zápasoch zdolali 
najskôr Američanov 6:3, následne si poradili s Lotyšskom 3:0. 
„Najlepšie sa mi hralo proti Američanom. Zápas vyšiel celému tímu 
a nás to naštartovalo do ďalších bojov,“ uviedol mladý Slovanista Alex 
Šotek. “Zápas s Američanmi som si užíval. Mám rád fyzickú hru, hralo 
sa mi veľmi dobre,“ doplnil ho František Dej.

MS V HOKEJI DO 20 ROKOV 
AJ SO SLOVANISTICKOU 
STOPOU
Mladým slovenským hokejistom sa na posledných majstrovstvách 
sveta v Kanade takmer podaril zázrak. Zverenci Ivana Feneša 
prehrali vo štvrťfinále s favorizovanou Kanadou 4.3 po predĺžení. 
V zápase však siahali na víťazstvo. 



Víťazstvo v poslednom zápase skupiny proti Švajčiarom by Slovensku 
zaručilo prvé miesto v skupine. Hoci po dvoch tretinách viedli o dva góly, 
zbabraná tretia tretina ich pripravila o výsledok. 
„Veľmi ma mrzelo, že sme nedokázali vyhrať posledný zápas 
v skupine. Bolo tam pár individuálnych chýb v závere zápasu. 
Nakoniec nás to pripravilo o prvé miesto v skupine a o ľahšieho 
súpera vo švrťfinále,“ povedal stále len sedemnásťročný František Dej. 

Pred štvrťfinále pritom Slovákom neveril nikto. Po nevydarenej tretej 
tretine so Švajčiarskom boli chvíľu psychicky dole. Slovensko však 
v nočnom štvrťfinálovom vystúpení proti Kanade dokázalo dvakrát 
zmazať dvojgólové manko súpera. V záverečnej tretine gólom Libora 
Nemca vyrovnali na 3:3 a poslali duel do predĺženia. V ňom Slovensko 
nevyužilo svoje šance a vzápätí ukázal svoje majstrovstvo kanadský 
supertalent Connor Bedard a rozhodol nielen o triumfe "javorových 
listov" 4:3 po predĺžení, ale aj o ich postupe do semifinále. Slovákom 
zostali oči pre plač.

„Všetci na Slovensku mohli vidieť, že vieme odohrať vyrovnaný zápas 
proti hociktorému tímu na svete. Prehra nás nesmierne mrzela, ale 
o rok môžme byť ešte silnejší. V konečnom dôsledku, keď opadol 
smútok, hodnotím naše pôsobenie na turnaji pozitívne,“ glosoval 
kanadskú skúsenosť Alex Šotek. 
Turnaj zhodnotil aj hráč Modrých krídiel Slovan František Dej. „Nedokázali 
sme využiť niektoré šance. Po zápase s Kanadou sme ostali v kabíne 
všetci smutní. Konečné umiestnenie na turnaji nie je zlé. Určite si 
beriem z tohto šampionátu vela skúseností.“ 



AUTOR TEXTU: VOJTECH JURKOVIČ  (z novej knihy „My sme Slovan: Sto príbehov o najznámejšom slovenskom hokejovom klube“)

PRVÝ BOL RODENÝ PRAŽAN
Atmosféra na „Céčku“ prekračovala medze bežných fanúšikov obľúbeného klubu. 
Jeho organizmus mal spoločné srdce, spontánnu  organizáciu, bol prerastený s 
hráčskou kabínou, fungovala medzi nimi spätná väzba. Navzájom si dodávali sily, 
či životodarné emócie.  
Priestorovo neveľká tribúna strhávala celý štadión s oficiálnou kapacitou 11 100 
divákov, na ktorom sa v hľadisku bežne tiesnilo 14 tisíc ľudí, do spoločného nátlaku 
na súpera. Výsledkom bol nevšedný viacvrstvový zážitok,  vyvolávajúci pozitívne 
vibrácie duší. Znalci dávajú „Céčku“ privilégium medzi zakrytými športovými 
chrámami sveta. 
Efekt neviditeľného fantóma sa na hokeji občas spájal s historickou halou 
Fórum na ulici St. Catharines v Montreale. Jeho výnimočnosť však konkurenti 
znehodnocovali skôr so spriaznenosťou rozhodcov, ktorí sa v mekke hokeja chceli 
zapáčiť vrchnosti.
Bratislavské „Céčko“ vyrástlo zo všeľudového podhubia kreovaného študentskou 
invenciou, ktorá sa vyplavovala vtipnými riekankami, výzvami, pozdravmi. Prvým 
nezabudnuteľným chorálom bola objednávka „Venco Banán“, pri ktorej sa celý 
staručký štadión zjednotene otriasal v základoch. Nešlo  vtedy len o želanie 
„Céčka“, ktoré v tom čas ešte nebolo špecifikované. Nezabudnuteľný kanonier a 
súčasný člen Siene Slávy NHL v Toronte Václav Nedomanský dokázal objednávku 
vždy spoľahlivo doručiť. Keď po rokoch Venco prišiel do znovu vybudovanej 
modernej arény vo funkcii manažéra slovenskej reprezentácie, zostal stáť a 
dlho sa pozeral na nové sedadlá, listoval v mysli. „Mnohé krásne momenty mi už 
časom vyprchali z hlavy, ale čosi mi ešte v pamäti zostalo. V Slovane som odohral 
dvanásť sezón, mali sme výborných fanúšikov, silné mužstvo, ale vždy nám niečo 

chýbalo - na titul sme v mojich časoch nedosiahli, zväčša sme skončili na druhom 
mieste,“ vravel  pred niekoľkými rokmi pohnutým hlasom rodák z Hodonína žijúci 
v Los Angeles.  

PÄŤTISÍC DIVÁKOV NA ROZCVIČKE
Už na predzápasovom rozkorčuľovaní sa na Tehelnom poli tiesnilo  neraz päťtisíc 
divákov. Legendárny sektor na státie, ktorý sa nachádzal hore za bránkou  smerom 
k tréningovej hale, „skleníku“, mal svoju nepísanú organizáciu. Zväčša študenti si 
na svoje miestečka na státie prišli sadnúť na betónové územie vyše hodiny pred 
zápasom, aby si svoj fliačik fanúšikovskej  príslušnosti ustrážili a načerpali sily 
na svoje vypäté výkony. Problematické boli prípadné odskoky na WC, vždy hrozila 
masová strkanica o uvoľnenú pozíciu. 

Céčko  stupňovalo  počas zápasu  fascinujúcu  atmosféru, ktorá bola porovnateľná 
s kotlami tradičných anglických futbalových klubov. Vymýšľali sa nové a nové 
slogany, z ktorých niektoré prežili na Slovane dodnes. Rodný list Céčka má 
napríklad kultový mobilizačný pokrik Ciky-caky, ciky-cak, ktorý sa zrazu oživil 
v ére samostatnej slovenskej reprezentácie. Nápadití fanúšikovia ako prví v 
Československu priniesli do hľadiska masívne vyhadzovanie papierových konfiet 
po góle, ktoré sa po prvý raz vo svete objavilo o zopár mesiacov skôr na futbalovom 
šampionáte v Argentíne v lete 1978. „Išlo zväčša o nastrihané kúsky papierikov z 
novín, občas zaletela na ľad dlhá rolka z mechanických pokladníc. S tými býval väčší 
problém,  ich pozhŕňanie hokejkami samotnými hráčmi si vyžiadalo prerušenie hry,“ 
vraví legendárny ľadár  štadióna Jozef Brezina. „Ale zametanie drobných ústrižkov 
medzi sedadlami nás zamestnalo aj do neskorého večera,“ dodal. 

CÉČKO VLIEVALO SILU, 
SÚPEROV DESILO
Spomeniete si  občas? Bol to iný svet, že! Dnešný štadión je komfortný, ale súčasná gen-
erácia je ochudobnená o to, čo nás na starom zimáku premkýnalo do špiku kostí. Hrdo sa 
hlásime, že sme deťmi Céčka,“ stretáva sa na extraligových zápasoch dodnes skupinka 
pamätníkov, ktorá si s obľubou rekapituluje, čo všetko zažili na pamätnej C tribúne zimného 
štadióna na ulici Odbojárov. 

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



Kanonier Slovana Marián Šťastný sa počas jedného z rozhovorov usmieval. „Rád 
upratujem ľad po fanúšikoch. Vždy si pri tom uvedomím, ako na nás mysleli už v 
príprave na naše i svoje predstavenie. Makali sme všetci pre jednu vec. Vytúžený 
prvý titul pre slovenský klub.“

Dlhoročný správca zimného štadióna Jožko Brezina zažil s „Céčkom“ nielen radosti, 
ale aj starosti. V roku 1983 počas zápasu Slovan – Zlín (2:1) skupinka alkoholom 
posilnených mladíkov rozhojdala murované ohradenie zakončené stĺpikmi s ostnatým 
drôtom tak intenzívne, že múr praskol a čiastočne sa zosypal na úseku niekoľkých 
metrov. Ľudia z vrchných sedadiel sektora na sedení utekali v panike, zápas sa 
musel prerušiť. V sektore „Céčka“ zostala masa ľudí. Hrozil jej zosun dolu. „Bolo z 
toho niekoľko zranení. Chrbát, lakte a podobne. Na tribúnu bol istý čas pre opravu 
obmedzený prístup,“ sumarizoval Jozef Brezina. 

Fansektor sa preslávil pohotovou tvorivosťou vtipných, no treba priznať že občas aj 
vulgárne podfarbených reakcií na dianie na ľade. Prevažovali freneticky skandované 
jednoslovné výstrely Slovan! Slovan! Kultovou frázou bol pozdrav pre starého Jendeka, 
otca bývalého reprezentačného brankára Jána Jendeka, ktorého vnukovia „Čendo“ 
- Rudo a Rastislav pokračovali v hokejovej ceste na postoch útočníka i obrancu. Aj 
syn nedávneho asistenta trénera Slovana Rudolfa Dominik sa pred dvoma rokmi 
prezentoval  na extraligovej scéne v role útočníka Slovana. 

Ich dedka pohybujúceho sa okolo ľadu nezabudlo céčko pozdraviť: „Nech žije starý 
Jendek.“ Ten im  vždy dôstojne zamával malou hokejkou a občas sa snažil vylúdiť aj 
syčavú odpoveď s chorobou poznačeného hrdla. „Starého Jendeka“ poznali ľudia ako 
správcu neďalekých tenisových kurtov, ktorý vypomáhal aj na susednom kúpalisku.

„KANADA“ V BRATISLAVE
Vnímavé publikum do svojho repertoáru zaradilo aj hromové „Go Canada Go.“ Bolo to 
po príchode slovanistickej päťky Černý, Urban – Jaško, Rusnák, Bezák z výberového 
výjazdu na predolympijský turnaj v Lake Placid v roku 1980. Trojica okolo Rusnáka 
vysokým forčekingom priklincovala každého protihráča z Brna najkratšou cestou na 
mantinel tak, že súper sa nevedel vymaniť zo svojho pásma. 

„Iste chceli sme ukázať, čo sme sa v Kanade naučili, no zároveň sme boli šťastní, že 
si po dlhom čase môžeme vychutnať domáci štadión s európskymi rozmermi klziska,“ 
vysvetlil  Rusnák extrémnu pohotovosť a dôraz. Dárius nikdy nezabudne na empatiu 
Céčka v roku 1981. Slovan vtedy bojoval o návrat zo Slovenskej národnej hokejovej 
ligy medzi elitu a v domácom súboji s Popradom utrpel kľúčový center vážne zranenie 
oka. Odtackal sa z ľadu so skrvavenou tvárou. Hneď v nasledujúcom zápase mu Céčko 
poslalo pozdrav do nemocnice: „Ako sa má Dárius, ako sa má Dárius?“
„Sestričky mi čítali v nemocnici ich  odkaz z novinového článku. Bol som dojatý, 
pomohlo mi to psychicky,“ dobre si všetko pamätá aj po rokoch. Po niekoľkomesačnom 
liečení sa vrátil Rusnák na ľad vo februári, v apríli už  stihol vybojovať bronz s 
československou reprezentáciou na MS v Helsinkách 1982  v novoobjavenom útoku s 
Libom a Vincentom Lukáčom.

OBUVÁK JIRKOVI
„Céčko“ chrlilo roky vtipné bonmoty, pomedzi ktoré sa dostali aj výčiny nespratníkov z 
iných častí štadióna. Za vhodený pamätný obuvák, ktorý trafil českého rozhodcu Milana 
Jirku, pykali belasí kontumáciou zápasu a ďalším trestom zákazu vstupu divákom.

Podľa bývalého kapitána Mariána Bezáka, ktorý nosil „céčko“ na drese po odchode 
bratov Šťastných do Kanady, legendárne Céčko nevzniklo z večera do rána, ale išlo o 
dlhodobý proces zavŕšený ziskom titulu majstrov Československa v ročníku 1978/79. 

„Spomínam si na moju prvú sezónu v Slovane 1975/76. Nehrali sme dobre a úmerné k 
výkonom boli aj návštevy. Na domáci zápas s Ingstavom Brno prišlo iba 350 divákov a 
ja som z ľadu počul ako sa moji dvaja  bratia počas hry dohadovali, kde sa po zápase 
stretnú s naším otcom. Tento moment mi utkvel v pamäti, lebo odvtedy chodilo do 
hľadiska stále viac divákov,“ nosí v hlave detaily Bezák. 

Od sezóny  1977/78 sa už začínali ráznym spôsobom presadzovať bratia Marián, Peter a 
Anton Šťastní vďaka svojim výnimočným kombinačným schopnostiam a predvídavosti. 
Postupne sa k nim pridával aj druhý útok v zložení Miroslav Miklošovič, Milan Mrukvia a 
Dušan Žiška. Ľudia sa tešili, že uvidia vždy niečo nové, no predovšetkým to, že hráči v 
drese Slovana na ľade bojovali ako levy. 

Mužstvá z celej republiky sa tešili na zážitok hrať v úžasnej atmosfére, aj keď 
odchádzali domov zväčša s dlhým nosom. Kotol na „Céčku“ sa vyprofiloval na centrum 
fanúšikovského diania, kde nebolo treba žiadne megafóny. Napriek tomu sa každá 
rýmovačka rýchlosťou blesku dostala na  protiľahlú D tribúnu, ktorá ju pohotovo 
zopakovala. Ak meškala, Céčko ju súrilo: „Druhá strana, čo je s vami?“.
 
Nie každý zápas sa vyvíjal podľa predstáv Slovana. Keď prišlo vylúčenie hosťujúceho 
hráča „Céčko“ burácalo: „Teraz to príde.“. Keď to neprichádzalo, zaznelo z tribún: 
„Okamžite dajte gól.“

Keď Slovanu pískal neobľúbený rozhodca Jiří Adam z Kladna, býval v tvári červený ako 
mrkva, čo samé o sebe nesignalizovalo jeho rešpekt.  Céčko sa snažilo vyhnúť priamej 
vulgárnosti na jeho adresu tak, že ho pozdravilo: „Mrkva je k…, a Adam je mrkva.“ A 
vzápätí: „Nech žije Adam.“

Najznámejší pokrik „Slovan je lepší,“ sa neskôr stal predlohou vydarenej hymny, ktorú 
naspieval nadšený fanúšik Slovana Karol Duchoň na hudbu Vlada Valoviča a text 
Ľuboša Zemana.

Lístky na zápasy Slovana sa stali postupne absolútne podpultovým tovarom. V liga 
vtedy platilo pravidlo, že hostia dostávali od domáceho tímu k dispozícii pred  zápasom 
25 voľných lístkov. Bežné bolo, že hosťujúci hráči ich vracali domácim, ktorí sa rovnako 
zachovali v opačnej situácii. V tíme Slovana bolo bežné, že hráči riešili zopár lístkov 
pre svojich najbližších ešte po rozcvičke. Vyzeralo to tak, že si vyzuli korčule a len v 
drevákoch vybehli k hlavnej bráne, kde hľadali komu ich odovzdať.

„Keď nás ľudia zbadali, akoby  šaleli,“ spomínal Bezák. „Pre mňa bažanta to bol 
úchvatný pohľad na masu ľudí, ktorá sa tlačila pred bránami v nádeji, že zoženie ešte 
lístok. Ani po rokoch tomu nemôžem uveriť, že sa tam tlačili naozaj tisíce ľudí bez 
žiadnej šance dostať sa dovnútra. Pochopil som, že ich napĺňal spokojnosťou aj pocit, 
že sú blízko diania a chcú nám dať najavo spolupatričnosť s mužstvom. Pre nás hráčov 
to bol silný imperatív, že pre takýchto fanúšikov sa oplatí nechať na ľade aj život.“

Na jadre v zásade vyspelého osadenstva C tribúny sa dokázali v časoch najväčšej slávy 
priživiť aj kreatúry, ktoré na jednej strane vyhlasovali, že pre Slovan by obetovali aj 
vlastný život, ale stvárali také kúsky, ktoré v skutočnosti dokazovali, že by za Slovan 
predali aj celu rodinu. 

Marián Bezák spoznal všetkými masťami mazaného podnikateľa, ktorý rýchlo zistil, že 
lístky na vtedajší hokej sú naozaj cenný artikel. Po každom zápase stál pred štadiónom 
a poprosil vychádzajúcich ľudí aby mu dali na pamiatku použitý lístok s čím nik nemal 
problém. Keď sa mu podarilo zozbierať  úctyhodné množstvo vstupeniek, krúžil okolo 
štadióna a zbieral odtrhnuté ústrižky. Tie potom odborne doma podlepil, prežehlil a 
počkal si, kým mu opäť sadne vytlačená dvojica na lístku, povedzme Slovan – Kladno. 

V časoch keď pred pokladňami štadióna stávali rady od skorého rána, ponúkal ich za 
symbolickú cenu zákazníkom, o ktorých nikdy nemal núdzu. Vtip bol v tom, že pod 
falošne zlepený lístok bolo takticky vhodné podložiť desaťkorunáčku, aby sa majiteľ 
hybridného lístka vyhol zbytočným otázkam usporiadateľov. Aj tu je možné hľadať 
druhotný  dôvod, prečo štadión s oficiálnou kapacitou 11 100 miest hlásil návštevy 14 
tisíc duší. Aj taký bol podľa Bezáka hokej na Slovane.

MY SME SLOVAN: 
STO PRÍBEHOV O NAJZNÁMEJŠOM 
SLOVENSKOM HOKEJOVOM KLUBE
Knihu si môžete objednať na: 
fanshop.hcslovan.sk 
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Carl "Calle" Ackered je rodák zo švédskej metropoly Štokholm. Tam si aj prešiel 
takmer všetkými mládežníckymi kategóriami nesmierne populárneho miestneho 
klubu Djurgardens IF, pričom v prvom mužstve klubu z hlavného mesta Švédska 
debutoval v 19 rokoch.

“CALLE” - OBRANCA 
S CHÚŤKAMI ÚTOČNÍKA



Pre časopis Powerplay sa Calle rozhovoril o svojich začiatkoch: „Začal 
som hrať hokej ako veľmi malý chlapec. Ešte pred Djurgardens IF som 
hral v mojom rodnom mestečku Alta. Celý deň som nosil ruksak, ktorý bol 
niekoľkonásobne väčší ako ja. Mal som v ňom veci do školy a veci na hokej. 
Po škole sme sa spolu so spolužiakmi išli najesť a pešo prešli na tréningy. 
Bola to aréna, ktorá nemala strechu. Do desiatich rokov som hrával a 
trénoval pod holým nebom. Následne som prešiel do Djurgardens IF, kde som 
už trénoval v normálnej aréne. Učarovalo mi to, skončil som so všetkými 
inými športami a začal som sa venovať naplno hokeju.“

Sympatický švédsky obranca je veľmi komunikatívny a určite by sa 
nestratil ani mimo hokeja. „Bol som dobrý študent. Hokejista som bol asi 
lepší, ale vždy som vedel, že treba myslieť aj na zadné dvierka, keby mi to 
nevyšlo. Bolo pre mňa dôležité, aby som popri hokeji urobil aj dobrú školu,“ 
poznamenáva Calle Ackered.

Zlom v jeho kariére prišiel v lete 2017, keď sa rozhodol opustiť rodné 
Švédsko a zamieril do klubu najvyššej britskej ligy EIHL Guildford Flames. 
Tam sa počas štyroch strávených sezón stal jedným z kľúčových hráčov, 
dostal sa do All Stars výberu celej súťaže a skóroval najviac gólov spomedzi 
obrancov. „Odohral som niekoľko dobrých sezón vo Švédsku, avšak nikdy 
sa mi nepodarilo dostať do najvyššej súťaže. Určite som nechcel skončiť 
s hokejom. Po poslednej vydarenej sezóne vo Švédsku som sa obhliadol po 
pôsobení v inej lige. Môj agent prišiel s informáciou, že vo Veľkej Británii 
majú o moje služby veľký záujem. Mal som ponuky aj z nórskej ligy, ale 
vybral som si najvyššiu britskú hokejovú súťaž. Podmienky ma tam čakali 
naozaj výborné. Liga bola kvalitná, dokonca som sa zdokonalil aj v anglickom 
jazyku. Všetko bolo v absolútnom poriadku,“ približuje svoje pôsobenie v 
hokejovo stále ešte exotickej krajine Ackered. 

C A R L  A C K E R E D  V  P R V O M  M U Ž S T V E  K L U B U  Z  H L A V N É H O  M E S TA  Š V É D S K A  D E B U T O V A L  V  1 9  R O K O C H .

 

OBRANCA S CHÚŤKAMI 
ÚTOČNÍKA



Po troch vydarených sezónach v tíme Guildford Flames, kde patril švédsky 
obranca k najproduktívnejším hráčom, prišla ponuka z Dukly Trenčín. Svet 
však v tom čase zasiahla pandémia Covid. „Ísť do slovenskej najvyššej 
súťaže bol pre mňa jeden z najlepších životných krokov. Bola to nová 
motivácia a výzva. Začiatok bol náročný, ale odohral som v Trenčíne veľmi 
úspešnú sezónu. Mám rád nové výzvy, posúvajú ma v kariére ďalej. Jedným 
z mojich hokejových idolov bol aj Marián Gáborík, možno to trochu prispelo k 
môjmu rozhodnutiu. Vedel som, že na Slovensku je hokej čislo jedna.“

Sezónu však výrazne ovlyvnil Covid. Hralo sa pred prázdnymi tribúnami. 
Bolo to zvláštne obdobie. Napriek tomu, že samotný klub nezažil najlepšiu 
sezónu, Ackered suverénne ovládol kanadské bodovanie obrancov s 58 
bodmi v 60 zápasoch základnej časti a play off a zaslúžene bol zvolený do 
All Stars výberu extraligy.

V prebiehajúcej sezóne nastúpil Calle zatiaľ do deväťnástich zápasov. Jeho 
nasadenie do zápasov ovplyvnilo komplikované zranenie členka zhodou 
okolností práve v zápase proti Trenčínu, ktoré ho vyradilo na dva mesiace. 
„Pre mňa to bolo veľmi ťažké obdobie. Nebol som zranený asi šesť rokov, 
nevynechal som ani jeden zápas. Bolo to moje najťažšie obdobie v mojej 
hokejovej kariére. Sledovať zápasy a nepomôcť chlapcom na ľade bolo veľmi 
frustrujúce. Dva mesiace som strávil rehabilitáciami. Som veľmi rád, že som 
späť. Prišiel som tímu pomáhať. Chcel by som poďakovať Vladkovi Čavojcovi 
a Robovi Berešovi za pomoc pri návrate na ľad.“

Tridsaťdvaročný obranca našiel v hlavnom meste Slovenska svoju pohodu. 
Svoj voľný čas trávi s priateľkou, ktorá s ním pricestovala zo Švédska. 
Pohodu v súkromí by chcel pretaviť na klubový úspech so Slovanom. 
„Podmienky v Slovane nemám s čím porovnať. Je tu najkrajšia aréna na 
Slovensku, výborní ľudia v kabíne, ktorí sa o nás starajú. Samko Petráš so 
spomínaným Vladkom vytvárajú v kabíne veľmi príjemné prostredie. Máme 
dobrých trénerov, kvalitný káder. Určite chcem pomôcť Slovanu vyhrať titul 
aj tento rok. Preto som sem prišiel,“ hovorí odhodlane na záver rozhovoru 
ofenzívny švédsky obranca v službách Slovana. 

Aká je Tvoja najstaršia spomienka na hokej? 
Keď som mal šesť rokov, dostal som na Vianoce moje prvé korčule. Ešte v 
ten večer sme spoločne s mamou išli na otvorené klzisko v našom meste a 
strávili vianočný večer korčuľovaním. Pre mňa veľmi stará, ale veľmi pekná 
spomienka.

Kto Ťa priviedol k hokeju? 
Moja mama. V Štokholme, kde som býval, bolo otvorené ľadové klzisko pod 
holým nebom po ceste do mojej školy. Mama mi navrhla, aby som skúsil hrať 
hokej. Mal som strach, ale od prvého momentu som si to zamiloval. 

Aký je alebo bol Tvoj hokejový vzor? 
Keď som bol mladší, bol to Nicklas Lidström a Peter Forsberg. Keď títo velikáni 
skončili kariéru, rád sledujem Erika Karlssona alebo Victora Hedmana.

Ktorému hokejovému klubu si držal palce ako malý chlapec? 
ÚVo Švédsku určite Djurgardens IF. V NHL som fandil tímu New York Rangers.

Kto je Tvojím najlepším priateľom spomedzi hokejistov? 
Veľmi dobrý vzťah mám so spoluhráčmi z juniorky Djurgardens. Jacob 
Josefson, Patrik Cehlin, William Wallén. S posledným menovaným som najviac 
v kontakte, pôsobí ako skills tréner vo Švédsku.

Na ktorý svoj gól si najradšej spomínaš? 
Na môj prvý gól v mládežníckom reprezentačnom drese, keď som mal 
šestnásť rokov. Bol to môj prvý zápas v národnom drese. Dal som gól a vyhrali 
sme. Pekná spomienka..

Koho považuješ za najlepšieho hokejistu, proti ktorému si doteraz hral? 
Keď sme v Djurgardens hrali proti Petrovi Forsbergovi, sedel som ako siedmy 
obranca celý zápas na striedačke. Podali sme si len ruky. Hral som však 
napríklad proti Gabrielovi Landeskogovi.

V ktorom meste a/alebo aréne sa Ti doteraz najlepšie hralo? 
Najlepšie sa mi hrá v aréne Ondreja Nepelu. Je to krásna aréna. Už keď som 
hral v Trenčíne, užíval som si naše zápasy na tomto štadióne.

CARL 
ACKERED5





KEBY BOLO 
KEBY S...
MICHALOM SERSENOM
K A P I T Á N O M  # 8

KEBY SOM NEBOL HOKEJISTA, ŽIVIL BY SOM SA AKO...  
INÁ MOŽNOSŤ NIE JE, CELÝ ŽIVOT SOM CHCEL HRAŤ LEN HOKEJ

KEBY SOM BOL TRÉNEROM, VO SVOJOM TÍME 
BY SOM URČITE CHCEL MAŤ... 
MILANA KYTNÁRA

KEBY SOM MAL TROCHU VIAC ČASU, 
CHCEL BY SOM SA (MIMO HOKEJA) NAUČIŤ... 
lepšie variť

KEBY SOM MOHOL V ŽIVOTE JESŤ IBA JEDNO 
JEDINÉ JEDLO, BOLO BY TO... 
JA MÁM RÁD VŠETKÉHO VEĽA :-)

KEBY SOM VYHRAL V LOTÉRII 100 MILIÓNOV EUR, 
KÚPIL BY SOM SI... 
„KOUPIL BY SI VŠECHNY“

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

KEBY SOM SI VO FILME MOHOL ZAHRAŤ 
SO SLÁVNOU HEREČKOU, BOLA BY TO... 
Pamela Anderson

KEBY SOM MOHOL VRÁTIŤ ČAS, ZMENIL BY SOM...  
NIČ, VŠETKO JE AKO MÁ BYŤ

KEBY SOM MAL MOŽNOSŤ CESTOVAŤ ČASOM, 
CHCEL BY SOM ÍSŤ DO...  
zložitá otázka, asi by som sa rád pozrel 
do budúcnosti



S P O LU  SME  SLOVAN  -  #VERN ISLOVANU

MÔJ SLOVAN
MENO: JOZEF ŠMOTLÁK

VEK: 61 ROKOV

BYDLISKO: BRATISLAVA

POVOLANIE: KONATEĽ SPOLOČNOSTI

NA SLOVANE OD: 1977



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

Vzhľadom na to, že je to už takmer 50 rokov, čo som ako fanúšik Slovana začal 
chodiť na hokej, si už nepamätám, ktorý zápas Slovana bol prvým, na ktorom som 
sa zúčastnil. Čo si však pamätám, je to, že hokej v podaní bratov Šťastných, Jaška, 
Rusnáka, Bezáka, Dorniča, Pašeka, Pokoviča, Ujváryho, Bukovinského, Kuželu a ďalších 
výborných hokejistov, ako aj atmosféra na štadióne ma očarili a najväčším trestom 
pre mňa bolo, keď som sa nemohol zúčastniť nejakého zápasu. Presne toto vedel aj 
môj otec, ktorý keď ma chcel potrestať, napríklad za horšiu známku v škole, mi zakázal 
ísť na hokej. Slovan sa však veľmi rýchlo stal  mojou srdcovou záležitosťou, preto som 
vždy našiel spôsob, ako sa na zápas, aj keď nie celý, dostať. Obliekol som si športové 
oblečenie a rodičom som povedal, že idem hrať na dvor futbal alebo hokej. Prvé dve 
tretiny som bol na hokeji a tretiu tretinu som už doma počúval v rádiu obľúbenú 
reláciu „S mikrofónom za hokejom“. Na hokej sme chodili partia kamarátov z Karlovej 
Vsi. Ako správni fanúšikovia sme mali zástavy, šále, rapkáče, prípadne iné pomôcky k 
fandeniu. Boli sme neoddeliteľnou súčasťou slávnej „C“ tribúny. Zažili sme tam veľa 
nezabudnuteľných zážitkov, na ktoré dodnes rád spomínam. 

NA KTORÝ ZÁPAS SI NAJRADŠEJ SPOMÍNATE?

Najradšej si spomínam, ako zrejme aj mnoho ďalších verných fanúšikov, na zisk 
federálneho titulu majstrov Československa v roku 1979. Na vypredaný štadión, na 
úžasnú atmosféru zápasu, na oslavy po zápase a pokiaľ ma pamäť neklame aj na to, 
ako sme išli peši domov v majstrovskej nálade až do Karlovej Vsi.

MÁTE NEJAKÚ RUTINU ALEBO ZVYK PRED ZÁPASOM?

Pred zápasom nemám nejakú špeciálnu rutinu. Rád sa však s kamarátmi porozprávam 
hlavne o aktuálnom domácom zápase, o zostave, o zranených hráčoch, prípadne 
zhodnotíme zápas, ktorý hráči Slovana odohrali na ľade súpera. 

MÁTE NEJAKÝ KLUBOVÝ SUVENÍR, KTORÝ SI CENÍTE NAJVIAC?

Mám viacero klubových suvenírov. Dres Slovana z účinkovania v KHL, dres Slovana z 
minulej jubilejnej sezóny, keď Slovan oslavoval 100 rokov existencie klubu, viacero 
šálov, odznakov, vlajočiek. Asi najviac si cením hokejku s podpismi hráčov Slovana. 
Bolo to pri príležitosti zisku federálneho titulu majstrov Československa.

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?

Na zápasy sa obliekam športovo, vo farbách Slovana. Aj keď mám doma už spomenuté 
dva dresy, na štadión v nich oblečený nechodím. Ja som sa rozhodol prejaviť svoju 
vernosť Slovanu tým, že som si dal vyrobiť a nalepiť na zadnú časť auta na kryt 
rezervného kolesa veľký znak Slovana. Takto je ma vidieť nielen v Bratislave, v iných 
mestách na Slovensku, ale aj v okolitých štátoch. A som nato patrične hrdý. 

KTORÉ ČÍSLO BY STE NOSILI NA SVOJOM DRESE SLOVANA?

V mladosti som aktívne športoval (futbal, basketbal) a na drese som nosil číslo 6. 
Ako fanúšik hokejového Slovana mám najobľúbenejších hráčov Michala Sersena (8), 
Richarda Kapuša (18), Ľubomíra Višňovského (17), Miroslava Šatana (18), Zdena Cígera 
(21), Dušana Pašeka (22), bratov Šťastných (18, 19 a 21), Václava Nedomanského (14), 
Jozefa Golonku (9), takže by som si asi vybral jedno z týchto čísiel.

KTO JE VÁŠ NAJOBĽÚBENEJŠÍ HRÁČ SLOVANA VŠETKÝCH ČIAS?

Toto je ťažká otázka. Neviem či by som dokázal vybrať jediného. Za Slovan totiž hralo 
veľa hokejistov svetovej triedy, ktorých som spomenul v predchádzajúcej odpovedi. 

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

Nemal som veľa príležitostí sa osobne stretnúť so súčasnými, prípadne bývalými 
hráčmi Slovana. Chodil som sa síce s obdivom pozerať na tréningy Slovana za éry 
bratov Šťastných, zúčastnil som sa predsezónnych podpisových akcií v OC Central, no 
osobne som sa stretol len s Radom Heclom.

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

V tejto otázke mám jasno. Pri všetkej úcte k ostatným hráčom by to bol Michal Sersen.

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

Počas tých desiatok sezón som videl nespočetne veľa krásnych gólov v podaní 
bratov Šťastných, Dušana Pašeka, Dáriusa Rusnáka, Zdena Cígera, Miroslava Šatana, 
Ľubomíra Višňovského, Richarda Kapuša a iných. No v pomerne čerstvej pamäti mám 
najkrajší gól základnej časti KHL v sezóne 2017/2018 v podaní Borisa Sádeckého, takže 
by som sa asi priklonil k tomuto gólu.

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

Ak by to bol jeden zápas, tak spomenutý zápas v Pardubiciach, kedy vypadol Slovan 
prvýkrát z prvej hokejovej ligy do nižšej súťaže. Ak by som hovoril o jednom momente, 
bol to odchod bratov Šťastných do NHL. Ak by tento jeden z najlepších útokov 
sveta zostal v Slovane, som presvedčený, že by hokejisti Slovana získali ešte veľa 
federálnych titulov majstrov Československa.



Toto je už dnes prakticky samozrejmosť pre každého hokejového 
fanúšika. Moderné technológie za posledné roky posunuli divácky 
zážitok zo športových podujatí na úplne inú úroveň.  Málokto však vie, 
čo všetko sa za touto „parádou“ skrýva a čo všetko obsahuje a dokáže 
tento zložitý technologický ekosystém. A mnohých určite prekvapí, že 
to všetko má na svedomí slovenská spoločnosť - ColosseoEAS.

„Každý fanúšik si samozrejme všimne predovšetkým centrálnu 
multimediálnu LED kocku a takzvaný LED Space Ring. Je to aj 
pochopiteľné, pretože sa jedná o mimoriadne vizibilný prvok 
a súčasne silný nástroj pre zvýšenie atraktivity podujatia a 
fanúšikovského zážitku. A samozrejme nesmieme zabudnúť aj na to, 
že sa jedná i o silný nástroj monetizácie a zvýšenia marketingovej 
hodnoty športového produktu“, hovorí marketingový riaditeľ 
spoločnosti ColosseoEAS, Ing. Rastislav Maršálek.

MODERNÉ TECHNOLÓGIE ZA POSLEDNÉ ROKY POSUNULI DIVÁCKY ZÁŽITOK

Skalní fanúšikovia Slovana to dôverne poznajú. Nádherná 
kombinácia a gól! Klaksón, radosť hráčov a vzápätí všetky oči 
smerujú hore. Na obrovskú multimediálnu obrazovku visiacu pod 
stropom arény, na ktorej sa odohráva séria akcií. Od parádnej 
gólovej animácie, cez opakovanie gólovej akcie z pohľadu 
viacerých kamier, gólovej vizitky strelca gólu a aktuálneho skóre 
zápasu, ktoré sa práve zmenilo. No a nasledované samozrejme 
opäť tou všadeprítomnou reklamou.

TECHNOLÓGIAMI 
POPRETKÁVANÁ 
DIVÁCKA ŠOU



„Lenže kocka je len jednou parciálnou časťou oveľa väčšieho 
organizmu, do ktorého patria aj ďalšie zobrazovacie jednotky v hale, 
ako sú LED mantinely, vnútorný okruh interaktívnej IPTV, časomiera, 
či kamerové systémy. Všetko toto je riadené centrálne z video réžie 
na treťom poschodí štadióna známeho ako zóna pre VIP klientov. 
Ale sú na to naviazané aj ďalšie naše technológie, ako je napr. 
ticketing a bezhotovostné platobné systémy, turniketové systémy 
s biometrikou a rozpoznávaním tváre,“ doplnil.

„No a srdcom, či mozgom tohto organizmu je naša vlajková loď – 
COLOSSEO Single Media Platform – modulárna otvorená softvérová 
platforma, ktorá umožňuje plnú kontrolu nad zberom, spracovaním, 
správou a publikovaním multimediálneho obsahu akéhokoľvek 
druhu“, uzavrel stručné predstavenie technického zázemia arény 
Rastislav Maršálek, ktorého si niektorí slovanistickí insideri môžu 
možno pamätať z jeho dlhoročného pôsobenia v HC SLOVAN Bratislava. 
A okrem množstva inej práce i ako autora loga klubu, či najnovšie aj 
loga Kaufland Winter Games 2023.

Lenže moderné technológie, akokoľvek sú spoľahlivé, si v podmienkach 
eventového nasadenia vyžadujú aj kvalitnú technickú podporu. A tú 
zabezpečuje spoločnosť ColosseoEAS prostredníctvom skúsených 
vyškolených špecialistov s medzinárodnými skúsenosťami.

„Je to bežná prax, že nás klienti, využívajúci naše technológie, 
oslovujú s požiadavku na podporu v mieste konania eventu. A je to 
aj logické. Napriek vysokej spoľahlivosti je veľa vonkajších faktorov, 
vrátane toho ľudského, ktoré môžu zapríčiniť problémy rôzneho 
charakteru. A na to sme tu práve my – špecialisti technickej 
podpory, aby bolo možné okamžite reagovať a odstrániť vzniknutý 
problém“, uviedol Adam Adámek, Senior Support Manager spoločnosti 
ColosseoEAS, ktorý pravidelne zabezpečuje technickú podporu na 
domácich zápasoch HC SLOVAN Bratislava a osobne sa podieľal aj 
na technickom zabezpečení nedávno skončeného Kaufland Winter 
Games 2023.

So zabezpečením podujatí podobného charakteru na vrcholnej úrovni 
má spoločnosť ColosseoEAS bohatú skúsenosť. Bežne zabezpečuje 
technickú podporu on-site (na mieste) na veľkých medzinárodných 
podujatiach, ako sú napríklad majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, 
futbale, basketbale, volejbale, atď. Najbližšie podujatie, ktoré túto 
poprednú slovenskú technologickú spoločnosť čaká, budú MS v 
ľadovom hokeji 2023 vo Fínsku a Lotyšsku.

ColosseoEAS je výrobcom prvej úplne integrovanej softvérovej 
platformy na vytváranie a distribúciu digitálneho obsahu pre 
športoviská. S na mieru navrhnutými LED zobrazovacími systémami, 
systémami pre časomiery, mobilnými aplikáciami a interaktívnou 
IPTV vyvinula spoločnosť ColosseoEAS najkomplexnejšie 
riešenie na kľúč pre športoviská, kongresové centrá, nákupné 
centrá a dopravu, aké je dnes na trhu k dispozícii. S viac ako 
100 inštaláciami v Severnej Amerike, Latinskej Amerike, Európe, 
Afrike a Ázii za posledných 10 rokov, posúva ColosseoEAS správu 
multimédií, interaktivitu, zábavu a infotainment na inú úroveň.

Výber top referencií
Capital One Arena / Washington D.C., USA
FLA Live Arena / Sunrise, Florida, USA
Vaudoise Arena Lausanne, BCF Arena Fribourg / Švajčiarsko
 Accor Arena / Paríž, Francúzsko
Allianz Park / Londýn, Veľká Británia
Tauron Arena / Krakov, Poľsko
Gazprom Arena / Petrohrad, Rusko
Sinan Erdem Dome, UYM Traffic Control Center / Istanbul, Turecko
Zimný štadión Ondreja Nepelu / Bratislava, Slovensko
Národný futbalový štadión / Bratislava, Slovensko



@bauer_hockey_slovakia
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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

HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA / NEDEĽA 5.2.2023 - 17:00 H

HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE / UTOROK 14.2.2023 - 18:30 H

HK GROTTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES / PIATOK 17.2.2023 - 18:00 H

HC PREŠOV / UTOROK 21.2.2023 18:30 H

HC MIKRON NOVÉ ZÁMKY / NEDEĽA 5.3.2023 17:00 H

@bauer_hockey_slovakia
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Ivan Grandtner (*10.01.1943 – +29.07.1991) 
Člen legendárneho útoku „sršňov“ s Michalcom a Kordiakom. Celú kariéru 
spojil so Slovanom, 5x bol vo federálnej lige druhý a 5x tretí. Na 38 zápasov 
okúsil aj dres reprezentácie Československa.

Martin Štrbák (*15.01.1975, 48 rokov) 
Razantný obranca, držiteľ kompletnej medailovej zbierky z MS, zahral si na 
10 svetových šampionátoch a dvoch olympijských hrách. V Slovane pôsobil v 
začiatkom kariéry, výraznú stopu zanechal v Česku, Švédsku, Fínsku, a najmä 
v KHL a NHL, ktorú začal hrať v 28 rokoch za Los Angeles Kings. Má český, 
ruský i slovenský titul. V súčasnosti je šéfmetodikom mládeže v Slovane.

Ľubomír Kolník (*23.01.1968, 55 rokov) 
Jeden z najlepších kanonierov v histórii slovenskej extraligy. V Slovane 
od roku 1996 vytvoril nerozlučnú dvojičku so Zdenom Cígerom a pomohol 
vybojovať prvý slovenský titul (1998). Prvý hokejista, ktorý na Slovensku 
prekonal hranicu 300 gólov. V slovenskej repre odohral 109 duelov a 
nastrieľal 59 gólov.

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

 
Roman Veber (*03.02.1969, 54 rokov) 
Stabilná obranná dvojica belasých v 90-tych rokoch spolu s Matejom Buknom. 
V roku 1993 nastúpil v historicky prvom zápase slovenskej reprezentácie. 
Počas kariéry si zahral aj v Česku a Nemecku, najdlhšie vo Wolfsburgu.

Petr Pavlas (*04.02.1968, 55 rokov) 
Do Slovana prišiel ako 34-ročný a po siedmych sezónach mal na svojom 
konte 379 zápasov a 273 bodov, ktorými prispel k štyrom majstrovský 
titulom a triumfu v Kontinentálnom pohári. Populárny „Pačes“ alebo tiež 
„Dedko“ bol stálicou v zostave na modrej čiare..

 
Samuel Petráš (*05.02.1967, 56 rokov) 
Nikto nemá v súčasnom Slovane viac titulov, nikto v ňom nepracuje dlhšie. 
Žijúca ikona klubu prišla na voľné miesto maséra v máji 1989 na odporúčanie 
inej legendy – Dade Bogdana – a zostala v ňom dodnes. Popri tom až do roku 
2017 pôsobil v slovenskej repre.

SLOVAN BLAHOŽELÁ 
A SPOMÍNA

RICHARD KAPUŠ
(*09.02.1973, 50 rokov)

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

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

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

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

TEODOR REIMANN
(*10.02.1921 - +30.08.1982)
Jeden z posledných slávnych futbalovo-hokejových 
obojživelníkov. Na zelenom trávniku vynikal v bránke, 
v hokeji žiaril v útoku. Bol výborným korčuliarom, 
technikom, tvorcom hry aj strelcom. V ŠK Bratislava 
vytvoril dvojičku s Jindřichom Reitmayerom.
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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 (745)

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


