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ďalšie dva roky

Belasá mládež 
pred vrcholom sezóny

Profil Andreja Goliana

Rozhovor

Predstavujeme 
Nikitu Scherbaka

Plagát Liama 
Pecarara
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Na Slovane je nám už niekoľko rokov jasné, že obyčajný hokejový 
zápas zďaleka nestačí, aby si fanúšik v konkurencii ďalších 
lákadiel trávenia voľného času v Bratislave vybral práve návštevu 
Zimného štadióna Ondreja Nepelu.

Aj preto sa snažíme z domáceho zápasu urobiť čo najlepší 
jedinečný zážitok a sprostredkovať také emócie, kvôli ktorým sa 
k nám fanúšikovia vrátia opakovane. Nemôžeme Vám žiaľ zaručiť, 
že Slovan vyhrá každý zápas. Vieme Vám však garantovať iné 
zážitky:

Občerstvenie
Na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu je 12 bufetov s pestrou škálou občerstvenia. 
K hokejovému zápasu neodmysliteľne patrí klobáska a čapované pivo, ale 
sortiment je oveľa väčší a nezabúda ani na detského diváka.

Fanshop
Vo fanshope zo strany ul. Odbojárov zoženiete dresy, mikiny, tričká, šály, šiltovky, 
ale aj mnoho iných menších suvenírov, ktoré Vám budú pripomínať hokejový večer 
na Slovane. S príchodom playoff sa môžete tešiť aj na špeciálnu play off kolekciu.

Maskot Harvy
Orol Harvy je pevnou súčasťou domácich zápasov Slovana už od jesene 2013. 
Nepokazí žiadnu zábavu, jeho tanečné i gymnastické výkony sú na úrovni profíkov. 
Neodmietne žiadnu žiadosť o selfie a dokonca sa s ním môžete dohodnúť aj na 
pozvaní na svoju narodeninovú párty.

Slovakia Cheerleaders
Naši „anjelici“ sa nedávno premenovali, ale naďalej zostávajú najpôvabnejšími 
účastníkmi našich zápasov. Ak túžite po ich blízkosti, vyberajte si pozdĺžne 
sektory A, kde počas zápasu tancujú na schodoch. A nebojte sa k nim pripojiť, z 

nosa Vám určite neodhryznú!

Prestávkové súťaže
Prestávky na Slovane nie sú iba o pive a klobáske. Počas nich môžete sledovať 
súťaže v hokejových zručnostiach na ľade alebo si pred všetkými zahrať na 
videokocke NHLku proti niektorému z hráčov. Prihlásiť sa dá mailom: sutaz@

hcslovan.sk.

Kotol Verní Slovanu
Oblúk v sektore B6 je už roky miestom, kde sa schádzajú najvernejší 
fanúšikovia. Udávajú tempo a atmosféru v celej aréne, nadväzujú pritom na 
najlepšie tradície legendárneho céčka. Pridať sa môže každý, podmienky 
a ponuku zľavnených vstupeniek do „kotla“ sa dozviete na adrese: 
fanklubvs@gmail.com.

Predzápasový ceremoniál
Na Slovan sa oplatí prísť včas a neodchádzať dve minúty pred koncom kvôli 
výjazdu z garáže. Pred začiatkom zápasu tak stihnete jumbotron intro, klubovú 
hymnu od Hexu a nástup úvodnej formácie na ľad. A ak Slovan zvíťazí, po zápase 

si spolu užívame tradičnú ďakovačku „Vstaňte, keď ste belasí!“

Darčeky a odmeny za vernosť
Počas každého zápasu rozdávame v hľadisku klubové suveníry, darčeky od 
partnerov, vipkové vstupenky na ďalší zápas, ale aj zážitky v podobe pobytu na 
trestnej lavici počas rozkorčuľovania alebo v High5 tuneli pred nástupom hráčov 

na ľad. Stačí mať trochu šťastia alebo zaujať moderátora a kameramana zápasu.

 
Škola ide na Slovan
Na domácich zápasoch, kde nie je vypredané, vždy strážime pár desiatok 
voľných vstupeniek pre školské alebo športové kolektívy. Za posledných 10 
rokov takto prišlo na Slovan vyše 11 tisíc detí z viac ako 50 škôl Bratislavského 
kraja. Môžete byť už najbližšie medzi nimi, stačí nás kontaktovať na: 
sutaz@hcslovan.sk
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P R E Č O  S A  O P L A T Í  P R Í S Ť  N A  H O K E J O V Ý  S L O V A N

NEHRÁME LEN HOKEJ



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 O B R A N C A

#8

KALLEN 
NATHANIEL 

NARODENÝ 
05. 11. 1997

SAN DIEGO, USA
VÝŠKA: 183 CM

HMOT.: 86 KG

O B R A N C A

#2

COREAU 
JARED 

NARODENÝ 
05. 11. 1991
PERTH, CAN 

VÝŠKA: 197 CM
HMOT.: 100 KG

B R A N K Á R

#34

FERETA 
SAMUEL 

NARODENÝ 
29. 12. 1998

HUMENNÉ 
VÝŠKA: 190 CM

HMOT.: 92 KG#29

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 
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

FOMINYKH
DANIIL

NARODENÝ 
12. 03. 1998

UFA, RUS
VÝŠKA: 185 CM

HMOT.: 75 KG

Ú T O Č N Í K

#88

SCHERBAK 
NIKITA

NARODENÝ 
30. 12. 1995 

MOSCOW, RUS
VÝŠKA: 188 CM

HMOT.: 87 KG

Ú T O Č N Í K

#95

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





Andrej Golian sa považuje za rodáka z Detvy. Urastený mladý obranca sa síce narodil 
v Banskej Bystrici, kedže v meste pod Poľanou nebola v tej dobe pôrodnica. Hokejovo 
však vyrastal v Detve, až ako dorastenec prešiel do susedného Zvolena. 

ANDREJ GOLIAN SLOVANISTOM 
ĎALŠIE DVA ROKY



U RA S TEN Ý  OBRANCA PO  ÚSPEŠNÝCH  SEZÓNACH  PREDĹŽ IL  SPOLUPRÁC U  A Ž  DO  ROKU  2025

Andrej Golian sa považuje za rodáka z Detvy. Urastený mladý obranca sa síce narodil 
v Banskej Bystrici, kedže v meste pod Poľanou nebola v tej dobe pôrodnica. Hokejovo 
však vyrastal v Detve, až ako dorastenec prešiel do susedného Zvolena. 
„K hokeju ma priviedol otec. Zobral ma na tréning na detviansky štadión, kde nás 
oslovil vtedy pôsobiaci tréner mládeže s možnosťou výskúšať si tréningy s jeho 
tímom. Mne sa to veľmi zapáčilo a pri hokeji som už zostal.“  

Andrej má na svojom konte jeden štart na MS do 18 rokov a dva na juniorskych 
majstrovstvách sveta do 20 rokov. Spolu odohral v drese Slovenska na juniorských 
podujatiach slušných 17 zápasov. Je zaujímavé, že až do svojich pätnástich rokov 
hral na poste útočníka.
„Ešte v prvom reprezentačnom výbere tzv. selecte som hrával na pozícii 
útočného krídla. Po debatách s trénermi som sa však rozhodol zmeniť svoju 
pozíciu na obrancu, kde som sa aj hokejovo našiel,“ priznáva Andrej Golian.

Andrej vstúpil do Tipos extraligy už v sezóne 2018/19 ako sedemnásťročný a odohral 
15 zápasov. Ďalšie štarty už ako stabilný člen základnej zostavy HC 07 Detva si 
pripísal v nasledujúcej sezóne. Začiatok sezóny 2020/2021 taktiež strávil v Detve, 
po 9 zápasoch však nabral smer západ Spojených štátov a nastupoval za juniorsky 
tím Tri-City Americans vo Western Hockey League (WHL). 
„Uff. To bol tzv. korona ročník. Do Ameriky som sa dostal ihneď po majstrovstvách 
sveta do 20 rokov, ktoré sa tam konali. Keďže sa vtedy kvôli nákaze nedalo 
cestovať, tak bola jediná možnosť, že zostanem po turnaji priamo tam. Bolo 
to zložité, keďže som tam zostal úplne sám. Moja angličtina nebola na vysokej 
úrovni, bola to pre mňa veľká skúška. Veľmi mi pomohla rodina, u ktorej som 
býval. Každému jednému mladému hráčovi by som odporučil skúsiť pôsobenie v 

zámorí. Či už po hokejovej stránke, alebo osobnej, keďže život v zahraničí vás 
naučí postarať sa sám o seba.“

Andrej má na svojom konte jeden štart na MS do 18 rokov a dva na juniorskych 
majstrovstvách sveta do 20 rokov. Spolu odohral v drese Slovenska na týchto 
podujatiach 17 zápasov s bilanciou 2 asistencie. V drese Slovana bol viac na 
očiach reprezentačným trénerom. Netrvalo dlho a prišla pozvánka do seniorskej 
reprezentácie Slovenska. 
„Moju nomináciu do seniorskej reprezentácie som sa dozvedel priamo v kabíne 
prostredníctvom našich trénerov, keďže trénujú u nás na Slovane. Bol to 
vynikajúci pocit. Zo začiatku som mal trochu stres, keďže som hral s hráčmi, 
ktorých výkony som doteraz pozeral len v televízii. Veľký rešpekt má u mňa pán 
tréner Craig Ramsay. Som rád za ponúknutú príležitosť a taktiež, že ma zavolali aj 
v tejto prebiehajúcej sezóne.“ 

Po pôsobení v Detve a americkej juniorskej lige prišiel v lete 2021 do hlavného 
mesta. Stotožnil sa s vysokými cieľmi klubu a veľmi rýchlo zapadol do kabíny. V prvej 
sezóne mal pôvodne pendlovať aj medzi Modrými krídlami v druhej najvyššej súťaži, 
výkonmi však presvedčil trénerov A tímu, že si zaslúži zostať „hore“. V tejto sezóne sa 
dokonca udomácnil v prvom obrannom páre so skúseným kanadským bekom Mattom 
MacKenziem.
„Rýchlo som sa tu aklimatizoval. V kabíne som našiel super podmienky. Sme 
veľmi dobrá partia, určite zabudnem vymenovať niekoľko chlapcov. Samuel 
Hlavaj, Samuel Takáč, Michal Beňo, Jakub Minárik, Daniel Gachulinec, alebo 
Alex Šotek. S týmito chlapcami trávim najviac spoločného voľného času aj mimo 
hokeja,“ prezradil nám Andrej Golian.

ANDREJ GOLIAN SLOVANISTOM 
ĎALŠIE DVA ROKY



Dvadsaťjedenročný hokejista sa môže momentálne pýšiť majstrovským prsteňom, 

ktorý získal za titul v minulej sezóne. Niektorým hráčom sa to nepodarí za celú ich 

kariéru. Mladý obranca dokonca vsietil víťazný gól v poslednom zápase proti Nitre. 

„Bol to neskutočný pocit. Nedá sa to ani opísať. Či už ten majstrovský pohár, 

alebo môj víťazný gól. Ja nestrieľam veľa gólov a padlo mi to vtedy, keď to malo. 

Následné oslavy by som jedným slovom opísal ako zaujímavé,“ podotkol Andrej s 

tajuplným úsmevom. 

Pred pár dňami mladý obranca prikývol na ponuku od Slovana a predĺžil zmluvu o 

ďaľšie dva roky. „Asi ako každý hráč mám cieľ dostať sa do najlepších líg sveta. 

Momentálne sa však pozerám na prebiehajúcu sezónu, v ktorej chceme opäť 

získať so Slovanom majstrovský titul. Podpísal som teraz predĺženie aktuálnej 

zmluvy o ďalšie dva roky a som pripravený odviesť pre Slovan stopercentnú 

robotu,“ zakončil rozhodným hlasom jeden z najmladších obrancov, aký hral 

v poslednom období v Slovane v elitnej formácii.

KEBY SI ŽIL 
V IDEÁLNOM 
SVETE...,
ČO BY BOLA TVOJA NAJBLIŽŠIA KÚPA? 
„Kúpil by som si opustený ostrov.“

KAM BY SI CHCEL ÍSŤ NA DOVOLENKU? 
„Na Maledivy.“

S AKOU OSOBNOSŤOU BY SI SA CHCEL 
STRETNÚŤ? 
„Aj keď len na minútu, tak s herečkou Megan Fox.“

NA AKOM AUTE BY SI CHCEL JAZDIŤ? 
„Niečo z toho luxusnejšieho radu. Rolls-Royce.“

AKÉ JEDLO BY SI SI NAJRADŠEJ 
OBJEDNAL? 
„To, čo si objednávam aj v reálnom svete. 
Hamburger od Quinsboro.“

KTORÚ TROFEJ BY SI CHCEL VYHRAŤ? 
„Keďže som ten hokejista – určite Stanley Cup.“
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MENÍME  
PRÍSTUP K PRÁCI
Správa pracovísk, rokovacích miestností a zobrazovacích plôch

Digitalizovaná podateľňa, spracovanie faktúr, zmlúv a ďalších dokumentov 
vrátane archivácie

Služby a riešenia pre hybridnú komunikáciu

Kybernetická bezpečnosť

Grafická komunikácia

www.ricoh.sk



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  S L O V A N  J Á N O M  L I P I A N S K Y M

„Je to určite iné ako pôsobiť v A tíme. Hráme síce rovnako seniorsku 
súťaž, no mužstbo máme veľmi mladé. Snažíme sa dať šancu mladým, 
perspektívnym hráčom z nášho klubu, prípadne hokejistom, ktorí 
majú potenciál v blízkej dobe prejsť do prvého tímu. Hlavným cieľom 
je určite rozvoj hráčov, netlačíme tak na výsledky a postavenie 
v tabuľke. Samozrejme víťaziť a byť slušne umiestnený je len plus. 
Chceme, aby sme čo najlepšie pripravili hráčov na vyšší level 
hokeja i možné operatívne štarty v prvom tíme, po povolaní zo 
strany trénerov. Kladieme dôraz najmä na korčuľovanie a fyzickú 
stránku, pretože od toho sa to všetko odvíja,“ začal svoje rozprávanie 
Ján Lipiansky.

Ján Lipiansky má na hokej podobný pohľad ako kormidelník HC SLOVAN 
Ján Pardavý. „Naša filozofia je identická. Sme úzko prepojení, 
komunikujeme. Odrážame sa od systému A tímu, tak, aby bol prechod 
vytipovaných chlapcov čo najplynulejší,“ dopĺňa Ján Lipiansky.

PRE MLADÝCH CHLAPCOV 
JE DÔLEŽITÉ ABY HRALI 
VEĽA ŤAŽKÝCH ZÁPASOV
Tréner Ján Lipiansky stál posledné dve sezóny na striedačke prvého 
tímu HC SLOVAN. Najskôr pri Robertovi Dömem, po ňom ako asistent 
Andreja Podkonickéhos ktorým sa tešili z majstrovského titulu. 
V tomto ročníku je hlavným trénerom tímu Modré Krídla Slovan, 
ktoré ako B – družstvo HC SLOVAN nastupuje v 1. Tipos SHL.

SHIKHABUTDIN GADZHIEV



V tomto ročníku Tipos SHL sa hrá tak o postup do Extraligy, ako aj 
o udržanie sa: “Prvá liga išla aj z toho dôvodu dosť hore. Tímy sa 
posilňujú, súpisky sú širšie a nabité. Jednotlivé organizácie cítia 
šancu na postup, ďalšie hrajú o to, aby sa udržali. Liga je veľmi 
vyrovnaná. Je to dobré aj pre chlapcov. Musia hrať všetky naplno, 
čo je pre nich skvelá skúsenosť a posúva ich to vpred. Vypichnem 
zápasy s Martinom či Trnavou v domácom prostredí. Tie spĺňali 
prísne kritéria tejto súťaže,“ povedal Ján Lipiansky. 

Štarty v A – mužstve si pripísalo hneď niekoľko hráčov Modrých 
Krídiel. „Pre chlapcov je to cieľ, aby sa objavili v zostave prvého 
tímu. Pracujú veľmi zodpovedne, závisí to však aj od maródky 
v extraligovom mančafte, snahou hrať o najvyššie priečky, z čoho 
pramení aj tlak na výsledky. Pre chalanov je teda náročnejšie sa do 
mužstva dostať, keďže konkurencia je veľká a prím musia hrať či už 
importi, ako aj skúsení a nosní slovenskí hokejisti. Nastavenie aké 
je v klube za posledné dve sezóny je však výborné. Už len šanca 
pre mladých chlapcov hrať seniorsky hokej a bojovať o extraligu 
je skvelá. Verím, že to tak zostane aj do ďalších rokov a postupne 
uvidíme v seniorskom extraligovom tíme ďalších a ďalších hráčov z 
prvoligového mužstva alebo aj z mládeže“ vysvetľuje Ján Lipiansky.

Modré Krídla vstupujú do záveru základnej časti. Podľa tabuľkového 
postavenia to vyzerá podobne ako vlani na predkolo, teda boj o prvé kolo 
play-off. „Hráme síce s mladými hráčmi, ale do každého zápasu ideme 
s tým, že chceme vyhrať. Chalanov chceme naučiť vyhrávať. Dať 
im šancu v dostatočnej minutáži a v ťažkých dueloch, z čoho budú 
ťažiť neskôr. Čo sa týka predkola či samotného play-off, som za tieto 
zápasy pre nich rád. Cieľom je, aby sme hrali čo najdlhšie a čo najviac 
náročných duelov, kľudne aj dlhšie série, tak aby sa vyhrali a získali 
čo najviac skúseností,“ dokončil Ján Lipiansky 

FRANTIŠEK DEJ FOTO: TIMOTEJ ŠTEFFEK

MAXIM MAMONOV



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

Nemali masku, ani prilbu. Ich tváre by vedeli rozprávať nekonečné príbehy, čo 
všetko si museli vytrpieť po nárazoch puku a zákrokoch lekárov. Známy herec 
František Dibarbora radšej predčasne ukončil kariéru, aby jeho tvár nepripomínala 
tvár bojovníka. Brankárom nikto  nepomáhal, nepodal im pomocnú ruku. Museli 
myslieť sami na seba. 

Bez ohľadu na to, kde korčuľovali, či v zámorí alebo Európe. V bránke vyrastali 
samoukovia, ktorí sa najskôr jeden od druhého učili, ako byť úspešní a neskôr, ako 
odolávať čoraz častejším a prudším strelám.
  

MARTIN PRINIESOL ZÁZRAK
Kolíska hokeja dala svetu nielen samotnú hru, ale ju aj obohacovala. Pred 
majstrovstvami sveta a Európy 1961 vo Švajčiarsku podnikol reprezentant 
Kanady - mužstvo Trail Smoke Eagles turné po Európe. Poslednou zastávkou bolo 
Československo. Medzi brankármi vyvolal rozruch Seth Martin, ktorý priniesol so 
sebou hotový zázrak - brankársku masku. Každú ju chcel vidieť, dozvedieť sa o nej 
čo najviac podrobností. Martin však nastúpil len proti „áčku“ v Prahe a „béčku“ 
v Kolíne, jeho náhradník Cyr masku nepoužíval. 

Vladimír Dzurilla nastúpil prvý raz v kariére proti javorovým listom práve v drese 
juniorského výberu v Plzni, ale jeho radosť, že na opačnej strane sa objaví Martin 
s maskou na tvári, bola predčasná. Viac šťastia mal Bratislavčan Peter Važan, 
ktorý hral ako vojak za Iskru Havlíčkov Brod. Vybral sa za kanadským brankárom 
rovno do Prahy.

HRDINSTVO MUŽOV 
S MASKOU
Brankári to dlhé roky nemali ľahké. Boli často nedocenení, ich hre sa nevenovala takmer 
žiadna pozornosť, hoci rozhodovali o osude stretnutia. Citlivo vnímali, že hokej napreduje, 
ale na nich sa zabúda.

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



Dvaja mladí, perspektívni bratislavskí brankári už nepustili šancu z rúk. Dzurilla 
vo svojej biografii „Svet pred maskou“ na to spomína takto: 

„Najprv existoval hokejový svet, ktorý ma na diaľku i zblízka lákal, až potom prišla 
maska. Prvú brankársku masku vo svojom živote som videl pred šampionátom 
vo Švajčiarsku roku 1961 na tvári Kanaďana Setha Martina. Vlastná výroba z penovej 
gumy s drôteným chráničom pred ústami. Požiadal som istého fotoreportéra, aby 
mi Martina poriadne vyfotografoval, a potom som premýšľal, čo ďalej. 

Kamarát Peter Važan, takisto hokejový brankár, poznal niekoho, kto pracoval so 
sklolaminátom. A tak sme sa snažili vyrobiť prototyp. Zo začiatku som mal pocit, 
že mi zaživa snímajú posmrtnú masku. Natrel som si tvár krémom – dodnes si 
pamätám, že na škatuľke bolo napísané Marína - ľahol som si, vzal som do úst 
trubičku, aby som mohol dýchať, a Peter mi na tvár naniesol sadru. Po stuhnutí 
sme mali formu, a keď sa do nej naliala umelá živica, výsledný tvar okopíroval každú 
nerovnosť tváre. Ostávalo iba vyrezať otvory pre oči a ústa, primontovať niečo 
na upevnenie, gumové podložky a hotovo. Mohol som s tým veľdielom vyrukovať 
na slovanistický ľad.“

DZURILLA MEDZI PRIEKOPNÍKMI
Masky začali amatérsky vyrábať v Bratislave, ale aj v iných mestách. Už v ligovej 
sezóne 1961/62 používali niektorí brankári laminátové celotvárové. Medzi prvými 
bol aj Dzurilla. Masku používal aj Važan v druhej najvyššej súťaži v rezerve Slovana, 
reprezentoval aj na Svetovej univerziáde, ale ako 25-ročný zanechal aktívnu činnosť 
a venoval sa svojej profesii. Preto ani veľa masiek nevyrobil. 

Prvý slovenský výrobca masiek však spracoval dokonalý popis výroby masky, ktorú 
Ladislav Horský zverejnil vo svojich prácach. A tým inšpiroval ďalších nadšencov, aby 
vyrábali masky podľa vzoru kanadského brankára Martina. 

Masky sa udomácnili. Ladislav Horský vo svojej knihe píše, že Dzurilla mal jedno 
zranenie na tvári predtým, než začal nosiť masku. A za prvé tri roky, čo ju používal, ani 
jedno. Pričom ho maska uchránila od mnohých vážnych zranení.

Autorita brankárov začala stúpať. Československí reprezentanti si v roku 1960 
počas prvého turné v Kanade a USA všimli, ako pred začiatkom stretnutia hráči 
súpera jeden za druhým prichádzali  k brankárovi a priateľsky ho poklepali hokejkou. 
Nebola to poverčivosť, ani precitlivelosť. Hokejisti tým dávali najavo, koho považujú 
za najstatočnejšieho v mužstve. Prejavujú mu plnú dôveru a dodávajú istotu.

MASKY S DLHOU ŽIVOTNOSŤOU
Brankár dorastencov Slovana Jozef Meliško mal sedemnásť rokov, keď mu tvrdá strela 
z hokejky spoluhráča vyrazila dva zuby. Hrozilo mu, že s hokejom sa rozlúči. 

„Mama rezolútne povedala, s hokejom je koniec, otec, veľký športový priaznivec, však 
hľadal riešenie. Vtedy skrsol nápad vyrobiť vlastnú masku. Zobral ma do filmových 
ateliérov na Kolibe, kde pracoval bývalý hráč a tréner Július Slavkovský. Pozorne som si 
všetko pozrel, inšpiroval sa. Tá návšteva mi utkvela v pamäti, ukázali nám ako vyrábajú 
kulisy. Zaujalo ma využitie Epoxidu 1200, ktorý sa dal kúpiť aj v obchode. Začal som 
hľadať spôsob, ako vyrobiť masku. Práve sa konal šampionát vo Viedni, kde v bránke 
Kanady stále chytal legendárny Seth Martin. Ale zaujali ma aj iní brankári. Presedel som 
hodiny s ceruzkou v ruke pri televíznej obrazovke a usilovne do notesa zaznamenával 
tvar masky kanadského brankára. Pracoviskom sa stál balkón nášho bytu, s otcom sme 
zohnali všetko potrebné – od sadry a sklolaminátového plátna až po rôzne pilníky. 

Masku sa mi nepodarilo spraviť hneď, ale napokon to vyšlo. Moja maska vyvolala na 
štadióne veľký záujem. Zhotovil som masky aj pre Dzurillu a Sakáča, ktorý prišiel z 
Popradu. Správa o mojom kutilstve sa rýchlo rozšírila. Nosili mi sadrové odliatky, ani 
som nevedel pre koho masku vyrábam. Neviedol som si žiadnu evidenciu, ani neviem, 
koľko som ich vyrobil. Výroba jednej masky trvala spravidla týždeň.“

Meliškove masky mali dlhú životnosť, viacerým brankárom vydržali až do konca kariéry. 
Po rokoch, z úcty k Vladovi Dzurillovi, ktorý by sa dožil osemdesiatich narodenín, jeho 
šikovné ruky vyrobili z rovnakých materiálov a rovnakým postupom repliky. 

Najlepší hokejista storočia zviditeľnil brankárskeho kolegu v Slovane, keď v jeho maske 
na Kanadskom pohári 1976 odchytal slávny zápas proti domácemu tímu a dostal 
prívlastok Mister Zero. Stal sa totiž prvým brankárom na svete, ktorý dosiahol nulu v 
súboji proti kanadským profesionálom. 

Meliško nebol len dvorným výrobcom masiek bratislavských brankárov. Vyrobil ich aj 
pre Vladimíra Nadrchala, Jiřího Holečka, Jiřího Crhu, Pavola Svitanu a ďalších.

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

Brankári to dlhé roky nemali ľahké. 
Boli často nedocenení, ich hre sa nevenovala 
takmer žiadna pozornosť, hoci rozhodovali 
o osude stretnutia.





Liam pecararo





Rodák z Moskvy už niekoľko rokov žije v Kanade. Za svoj domov považuje 
Montreal, odkiaľ po vybavení potrebných víz mohol pricestovať do Bratislavy. 
Tešil sa na hokej v Bratislave a verí, že pomôže belasým v bojoch v Plaoff.

NIKITA - NAJČERSTVEJŠIA 
POSILA DO ÚTOKU



So Slovanom bol v kontakte už pár mesiacov. Nikita Scherbak 
(nar. 30. decembra 1995) začal aktuálnu sezónu v najvyššej českej 
súťaži, kde obliekal dres tímu Hradca Králové. Klubu sa však napriek 
enormnej snahe nepodarilo ruskému útočníkovi predĺžiť víza a ten 
musel preto Českú republiku náhle opustiť. Na svoje ďaľšie pôsobenie 
čakal v kanadskom bydlisku. „Pauza bez hokeja bola dlhá, ale to býva, aj 
keď sa zraníte. Mal som v kariére aj veľké zdravotné problémy, viem ako 
pracovať so svojim telom, aj keď som nehral. Pôsobil som na Slovensku 
vlani, viem, akým štýlom a rýchlosťou sa tu hrá. Mám natrénované a 
som v dobrej kondícii.“ vyhlásil na margo dlhšej pauzy bez zápasovej 
záťaže. 

Ruský útočník pôsobí už od svojich osemnástich rokov v zámorí. 
Mnohými odborníkmi bol predurčený na popredné miesta v drafte NHL. 
V roku 2014 ho v 1. kole z 26. miesta draftoval kanadský Montreal 
Canadiens. „V Montreale je hokej pre ľudí všetkým. Keď ma draftovali, 

tak sa mi splnil sen. Pre chlapca z Ruska to bola veľká vec. Montreal 
je jedno z najlepších miest, kde v NHL môžete hrať. Počas môjho 
pôsobenia v NHL som možno mohol spraviť niektoré veci inak. Som však 
rád, že som dostal aspoň príležitosť hrať najlepšiu hokejovú súťaž na 
svete.“

Nikita odohral v drese Montreal Canadiens a Los Angeles Kings dokopy 
37 zápasov. Najradšej však spomína na ten svoj premiérový štart, v 
ktorom sa mu podarilo z jeho prvého pokusu na bránu otvoriť skóre 
zápasu. „Bola to hokejová noc v Kanade – Montreal proti Torontu. Už len 
byť toho súčasťou bolo niečo neskutočné. Je to moment, na ktorý nikdy 
nezabudnem. Takmer každý hokejista na svete by chcel nastúpiť v tom 
zápase. Mne sa podarilo skórovať z mojej prvej strely. Bol to splnený 
sen. Nemohol som tomu uveriť.“

N I K I TA  S C H E R B A K  N A J Č E R S T V E J Š I A  P O S I L A  D O  Ú T O K U

 

NAJČERSTVEJŠIA 
POSILA DO ÚTOKU



Až na pár výniemiek sa celá kariéra ruského hokejistu odohrávala 
v zámorí. Dobre stavaný útočník si chváli štýl hokeja, ktorý sa 
hrá v kanadsko-amerických súťažiach. Veľkosť klziska preňho nie 
je prekážkou. „Mám rád aj európsky hokej. Vyhovuje mi veľkosť 
klziska. Hralo sa mi dobre aj v Česku. Je to tam trochu rýchlejšie, 
avšak nevidím veľké rozdiely. Je trend dávať mladým chlapcom 
viac priestoru, čím je liga zase o niečo živšia. Vyhovuje mi to.“

Poslednú sezónu v zámorí strávil v americkom Texase, kde v 
covidom poznačenej súťaži odohral 28 zápasov za farmársky klub 
Dallasu Stars. Nasledujúcu sezónu pôsobil už v Banskej Bystrici, 
kde si jeho výkony všimli v agenti z európskych líg a tak v závere 
sezóny prestúpil do Hradca Králové. Ako sám povedal, už tu nie 
je nováčik. „Kvalita slovenskej súťaže je vysoká, žiadny súper nie 
je a ani nebude jednoduchý. Už po pár zápasoch sledujem, že aj 
posledný tím v tabuľke vie odohrať veľmi kvalitný zápas. Liga je 
veľmi vyrovnaná. Je tu veľa kvalitných hráčov, ktorí sú veľkí a 
silní. Hrá sa tu silový hokej do tela. To ma teší, mám rád tento 
štýl hokeja.“

Nikita podpísal so Slovanom zmluvu do konca prebiehajúcej 
sezóny s možnosťou uplatnenia opcie. „Som šťastný, že môžem 
byť súčasťou takej špičkovej organizácie. Bratislava je skvelé 
mesto a má širokú fanúšikovskú základňu. Slovan má vždy len tie 
najvyššie ciele, čo znamená zisk titulu. Nikto nebude tento rok 
uspokojený s iným výsledkom ako obhajoba minuloročného titulu. 
Už som pár rokov v profesionálnej kariére odohral a ešte som 
nevyhral klubovú trofej. Som odhodlaný a pripravený ju vyhrať 
teraz v Bratislave. Všetko čo potrebujeme, je tu pre nás. Som 
vďačný, že môžem byť súčasťou tohto tímu.“

Aká je Tvoja najstaršia spomienka na hokej? 
V pamäti mám záblesk, keď ma ako ešte veľmi malé dieťa otec zobral na 
ihrisko za školou. Tam som prvýkrát korčuľoval a začal mať rád tento šport.

Kto Ťa priviedol k hokeju? 
Môj otec. Začal som hrávať veľmi skoro, už v troch rokoch. Spoločne s mamou 
ma vozievali na trénigy v Moskve, kde som sa narodil. 

Aký je alebo bol Tvoj hokejový vzor? 
Keď som vyrastal, sledoval som najviac Pavela Datsyuka. Myslím, že patrí 
medzi najzručnejších hráčov, ktorí kedy hrali. Sledoval som aj hráča menom 
Alexei Kovalev, taktiež Ovečkina a Kovaľčuka.

Ktorému hokejovému klubu si držal palce ako malý chlapec? 
Z nejakého dôvodu som mal veľmi rád Anaheim Ducks. Myslím, že som videl 
veľmi dobrý film o tomto klube. Mali taktiež super logo.

Kto je Tvojím najlepším priateľom spomedzi hokejistov? 
Tažko odpovedať, pretože mám veľa dobrých priateľov, ktorých som stretol 
počas mojej kariéry. Spomenul by som dobrého kamaráta, ktorý sa stal aj 
krstným otcom môjho dieťaťa. Jeho meno je Niki Petti. Hrával som mnou 
v tíme St. Johns IceCaps v AHL (American Hockey League).

Na ktorý svoj gól si najradšej spomínaš? 
Môj prvý gól v NHL. (viac v článku).

Koho považuješ za najlepšieho hokejistu, proti ktorému si doteraz hral? 
Pravdepodobne Sidney Crosby v drese Pittsbrughu Penguins, keď som hral 
v NHL.

Ktorý zápas v Tvojej kariére Ti zatiaľ najviac utkvel v pamäti? 
Prvý hetrik je prvý hetrik. Bol som ešte junior, ale pamätám si ten zápas veľmi 
dobre. Vyberiem však zápas NHL v Las Vegas. Nová aréna a elektrizujúca 
atmosféra. Bol to veľmi pekný zážitok.

V ktorom meste a/alebo aréne sa Ti doteraz najlepšie hralo? 
Keď sa obzriem dozadu a mám byť úprimný, tak je to Montreal. 
Zázemie, podmienky a mesto mi tam sedelo zo všetkých najviac. 

NIKITA
SCHERBAK 95





KEBY BOLO 
KEBY SO...
SAMUELOM TAKÁČOM
Ú T O Č N Í K  # 4 9

KEBY SOM NEBOL HOKEJISTA, ŽIVIL BY SOM SA AKO...  
AKO FUTBALISTA V REALE MADRID

KEBY SOM BOL TRÉNEROM, VO SVOJOM TÍME BY SOM URČITE MAL... 
MOJU MANŽELKU, NA KTORÚ BY SOM UPLATŇOVAL TECHNIKU 
CUKOR A BIČ 

KEBY SOM MAL TROCHU VIAC ČASU, CHCEL BY SOM SA NAUČIŤ...... 
HRAŤ HOKEJ AKO ALEX ŠOTEK

KEBY SOM MOHOL V ŽIVOTE JESŤ IBA JEDNO 
JEDINÉ JEDLO, BOLO BY TO... 
KURACIE STEHNO S RYŽOU. NIE JE TO MOJE NAJOBĽÚBENEJŠIE, 
ALE NIKDY MA TO NEOMRZÍ.

KEBY SOM VYHRAL V LOTÉRII 100 MILIÓNOV EUR, 
KÚPIL BY SOM SI... 
HOKEJOVÝ KLUB A PODPÍSAL BY SOM HRÁČOV AKO ANDREJ 
GOLIAN, ALEX ŠOTEK A MIŠKO BEŇO. PLATIL BY SOM IM 
VÝPLATY PO TERMÍNE A POTOM BY SOM ICH VYHODIL 

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

KEBY SOM SI VO FILME MOHOL ZAHRAŤ 
SO SLÁVNOU HEREČKOU, BOLA BY TO... 
MEGAN FOX

KEBY SOM MOHOL VRÁTIŤ ČAS, ZMENIL BY SOM...  
NIČ BY SOM NEZMENIL

KEBY SOM MAL MOŽNOSŤ CESTOVAŤ ČASOM, 
CHCEL BY SOM ÍSŤ DO... ROKU 1815



S P O LU  SME  SLOVAN  -  #VERN ISLOVANU

MÔJ SLOVAN
MENO: MAREK TURŇA

VEK: 33 ROKOV

BYDLISKO: BRATISLAVA

POVOLANIE: ÚRADNÍK

NA SLOVANE OD: 2005 (OD 2005 SOM DRŽITEĽ PERMANENTKY)



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

Písal sa rok 2002 a Slovan prvý krát trénoval Miloš Říha. Semifinále play off s Košicami 
15. marca 2002, vyhrali sme 2:1. 

NA KTORÝ ZÁPAS SI NAJRADŠEJ SPOMÍNATE?

Pamätným bol zápas s Trenčínom, kedy skóroval brankár Sasu Hovi.

MÁTE NEJAKÚ RUTINU ALEBO ZVYK PRED ZÁPASOM?

Od roku 2011 chodíme pravidelne na dobrú Plzeň do „Budíku“, dnes „Na Zimáku“. 

MÁTE NEJAKÝ KLUBOVÝ SUVENÍR, KTORÝ SI CENÍTE NAJVIAC?

Bol som v lotyšskej Rige. Myslím, že to bolo v prvej sezóne Slovana v KHL vo februári 
roku 2013.

MÁTE NEJAKÝ KLUBOVÝ SUVENÍR, KTORÝ SI CENÍTE NAJVIAC?

Mám podpísanú hokejku a kartičku od Mira Šatana. 

ČO SI ZVYČAJNE OBLEČIETE NA ZÁPAS SLOVANA?

Momentálne sú to veci k storočnici klubu. 

KTORÉ ČÍSLO BY STE NOSILI NA SVOJOM DRESE SLOVANA?

89.

KTO JE VÁŠ NAJOBĽÚBENEJŠÍ HRÁČ SLOVANA VŠETKÝCH ČIAS?

Richard Kapuš. 

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

To je dlhý zoznam. Z rokov 2011 až 2013 so všetkými. Ale najradšej spomínam na Miška 
Sersena, Mira Šatana a Ľuba Višňovského.

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

So Samom Takáčom.

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

Určite to bol Hoviho gól do siete Trenčína v prvom semifinálovom zápase play off série 
v marci 2008.

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

Gól Žigmunda Pálffyho v predĺžení rozhodujúceho siedmeho zápasu semifinálovej série 
play off so Skalicou na 2009. Bol to zároveň historicky posledný gól na starom zimáku, 
pár dní po tomto zápase začala veľká rekonštrukcia.



Do play off pôjde s najvyššími ambíciami z jednej z dvoch najlepších 
východiskových pozícií. Mužstvo je na čele súťaže prakticky od jej 
začiatku. Má najviac výhier, najmenej prehier v riadnom hracom 
čase, inkasovalo najmenej gólov. Produktívnym lídrom tímu je Maxim 
Mamonov, ktorý vedie klubové štatistiky v počte bodov (45), gólov 
(21), asistencií (24), aj plus/mínus bodov (31). Osemnásťročný 
odchovanec Slovana si už zahral aj medzi seniormi v tíme Modré krídla 
Slovan. V bránke celej lige kraľuje Šichabutdin Gadžijev, ktorý má 
najvyššiu úspešnosť zásahov (95%), najnižší priemer inkasovaných 
gólov na zápas (1,4) a vychytal 5 čistých kont. Aj viacerí ďalší juniori 
si už v tejto sezóne zahrali seniorsky hokej v druhej najvyššej súťaži 
(Marossy, Jendek, Volkov, Kurty, Adamčík, Bubica, Trubač, 
Bíly), pričom juniorom môže vo finále sezóny pomôcť aj dvojica Dej, 
Kukumberg, ktorá sa už naplno etablovala v seniorskych krídlach.

S rovnakými ambíciami ako juniori vstúpia do záverečnej fázy sezóny 
aj dorastenci. Tých vedie trénerská dvojica Michal Macho – Jaroslav 
Obšut. V základnej časti skončili po 30 zápasoch o jediný bod za 
Baranmi Banská Bystrica. V nadstavbe top 10 tímov majú pred 
Stredoslovákmi už deväťbodový náskok na čele. V mužstve je viacero 
talentovaných hráčov ročníkov 2006 a 2007, ktorí už reprezentovali 
Slovensko vo výberoch do 16 a 17 rokov. Najproduktívnejším v tejto 
sezóne je Adam Saloň so 40 bodmi a 20 gólmi. Nasleduje Dominik 
Bacigál, Samuel Slovák, Roman Taliga, Matej Čič. Slávne hokejové 
priezviská nosia Thomas Hurtaj, Patrik Rusznyák a Miroslav Šatan. 
V bránke rastie veľký talent Roberto Henriquez, ktorý má po otcovi 
korene v Dominikánskej republike.

MLÁDEŽNÍCKE KATEGÓRIE SLOVANA MAJÚ V TEJTO SEZÓNE MAJSTROVSKÉ AMBÍCIE

Mládežnícke kategórie Slovana majú v tejto sezóne majstrovské 
ambície. Juniorka Slovana pod vedením trénerského tandemu 
Michal Hreus – Marek Babič je niekoľko kôl pred koncom základnej 
časti na čele tabuľky s menším náskokom pred Popradom. 

JUNIORKA A DORAST 
PRED VYVRCHOLENÍM 
SEZÓNY



DVE PERCENTÁ Z VAŠICH DANÍ 

Opätovne sa blíži obdobie podávania daňových priznaní a s tým aj možnosť poskytnutia 2 % z týchto daní na 
registrované organizácie. Jednou z týchto registrovaných organizácii je aj občianske združenie HC SLOVAN Bratislava 
– mládež, ktoré vychováva mladých adeptov ľadového hokeja vo veku 6 až 16 rokov. Keďže priame príspevky verejného 
sektoru (štátu, či obce) pokrývajú náklady na prípravu detí venujúcich sa športu, vrátane ľadového hokeja, iba v 
obmedzenej miere, kluby sa snažia zabezpečiť aj iné spôsoby financovania športovej prípravy detí. 

•  tréningové dresy pre hokejové prípravky
•  hokejové výstroje pre začínajúce deti
•  prenájom ľadových plôch na domáce prípravné zápasy
•  tréningové pomôcky 

•  doprava mládežníckych kategórií na stretnutia na klziskách 
súperov

•  príspevok na tímové oblečenie pre hokejové triedy

PRE OBČIANSKE ZDRUŽENIE HC SLOVAN BRATISLAVA - MLÁDEŽ 
POMÔŽE MLADÝM HOKEJISTOM VO VEKU 6-16 ROKOV.

AK STE ZAMESTNANEC:

• do 15. 2. 2023 treba požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania 
zaplatených preddavkov na daň, v ktorom zároveň požiadate o vystavenie tlačiva 
„Potvrdenie o zaplatení dane“

• na tlačive „Potvrdenie o zaplatení dane“ Vám zamestnávateľ uvedie dátum a výšku 
zaplatenej dane

• tento dátum uvediete v tlačive „Vyhlásenie“  a  2% z Vašej zaplatenej dane, t.j. 
maximálnu sumu, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však 
musí byť minimálne 3,- €. Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 
40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z 
Vašej zaplatenej dane.

• zároveň treba uviesť údaje prijímateľa: IČO: 30846773, Obchodné meno: 
HC SLOVAN Bratislava – mládež

• do kolónky ROK (v záhlaví) sa píše 2022
• Obe tlačivá - Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte najneskôr do 30.4. 2023 na 

daňový úrad podľa miestnej príslušnosti (Vášho trvalého bydliska).
• Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite vo 

Vyhlásení príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov – meno a adresa (Finančná 
správa neposkytuje informáciu o výške poukázanej dani, len Vaše meno a adresu).

AK STE PRÁVNICKÁ ALEBO FYZICKÁ OSOBA:

•  V daňovom priznaní v oddiele určenom pre poukázanie 2% dane uvediete údaje 
prijímateľa 
IČO: 30846773, Obchodné meno: HC SLOVAN Bratislava – mládež 

•  Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoj podiel z dani z príjmov, 
zaškrtnite príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (Finančná správa neposkytuje 
informáciu o výške poukázanej dani, len Vaše meno/názov a adresu)

Všetky formuláre, informácie a poučenie o ich vyplnení nájdete 
aj na špecializovanej internetovej stránke www.rozhodni.sk.

Ďakujeme Vám vopred za podporu našich najmenších hokejistov. 
Viac informácií o darcovstve, individuálnej filantropii a neziskových 
organizáciách nájdete na stránkach www.dvepercenta.sk.

POSTUP POUKÁZANIA 2 % Z DANE Z PRÍJMU ZA ROK 2022

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

NAJBLIŽŠIE DOMÁCE ZÁPASY PLAYOFF HC SLOVAN BRATISLAVA

BUĎTE V OBRAZE - SLEDUJTE NAŠE SOCIÁLNE SIETE @HCSLOVAN

PIATOK, 17. MAREC 2023 

PRVÉ KOLO PLAY OFF

PRÍPADNÝ PIATY ZÁPAS

SOBOTA, 18. MAREC 2023 

PRVÉ KOLO PLAY OFF
PIATOK, 24. MAREC 2023 

PRVÉ KOLO PLAY OFF
UTOROK, 28. MAREC 2023 

PRVÉ KOLO PLAY OFF
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PRÍPADNÝ SIEDMY ZÁPAS



JAN SRDÍNKO 
(*22. 2. 1974, 49 rokov) 
Rodák z Benešova, držiteľ dvoch majstrovských titulov so Slovanom (2007, 

2008) a až siedmich českých (Vsetín, Sparta). Zahral si aj v Rusku (Sibir 

Novosibirsk) a Švédsku (Leksand). Po skončení kariéry sa dal na trénerstvo.

ŠTEFAN KORDIAK 
(*23. 2. 1941 - +22. 1. 2019) 
Člen pamätného útoku „sršňov“ zo 60. rokov 20. storočia spolu s Pavlom 

Michalecom a Ivanom Grandtnerom. V drese Slovana sa podieľal na piatich 

tituloch vicemajstra Československa, ale majstrovský titul sa mu vybojovať 

nepodarilo. V najvyššej súťaži odohral 522 stretnutí.

MARIÁN CISÁR 
(*25. 2. 1978, 45 rokov) 
Veľký talent slovenského hokeja, prvý zmluvne zaviazaný hráč v histórii 

Nashville Predators. Odchovanec Slovana stihol v áčku odohrať 19 stretnutí. 

V roku 1996 ho draftovalo Los Angeles, v NHL dostal šancu v Nashville v 73 

zápasoch. Po návrate do Európy hral ešte v Znojme, Raume a Norimbergu. 

MICHAL HREUS 
(*9. 3. 1973, 50 rokov) 
Vicemajster sveta z Petrohradu 2000. So Slovanom získal tri majstrovské 

tituly (2000, 2007, 2008). V roku 2006 dopomohol k titulu aj rodnej Žiline. 

Počas svojej kariéry hrával tiež za Spartu Praha, Mníchov, Mannheim, Krefeld, 

Skalicu, Lukko Rauma a Litvínov. V súčasnosti tréner juniorky Slovana.

 

SLOVAN 
BLAHOŽELÁ 
A SPOMÍNA VÁCLAV NEDOMANSKÝ

(*14. 3. 1944, 79 rokov)
Legenda Slovana i československého hokeja, od roku 2019 člen 

torontskej Siene slávy NHL. Rodák z Hodonína odohral za Slovan 12 
sezón, štyrikrát sa stal najlepším strelcom československej ligy. Opora 

československej reprezentácie, v zbierke má dve olympijské medaily 
a osem cenných kovov z MS, vrátane zlata z roku 1972. V národnom 

drese strelil 163 gólov, je najlepším strelcom v histórii československej 
reprezentácie. Prvý športovec z krajín východnej Európy, ktorý sa stal 

profesionálom. V NHL odohral 421 stretnutí s bilanciou 122 gólov a 156 
asistencií. Nastupoval za Detroit, New York Rangers a St. Louis.

JÚLIUS ČERNICKÝ
(*5. 3. 1937, 86 rokov)
Člen Siene slávy Slovana odohral v československej 
lige 15 sezón (z toho 13 v Slovane), nastrieľal 144 
gólov. S Jánom Starším a Karolom Fakom vytvoril 
jeden z najlepších útokov v storočnej histórii klubu. 
V reprezentácii Československa nastúpil do 12 
stretnutí. Neskôr trénoval viac ako dve desaťročia 
na mládežníckej, klubovej aj reprezentačnej úrovni 
doma aj v zahraničí
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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 (756)

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


