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Najväčšou trofejou bola
hlavátka z Hrona

Otvorenosť, vzdelávanie 
a kvalitný rozvojový plán

ČÍSLO 05

Rozhovor s Tomášom Zigom

Rozhovor s Martinom Štrbákom

Rozhovor s kanadským útočníkom 
Brantom Harrisom

Od NHL ho 
odviala smola
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HOKEJ BOLÍ, PLAY OFF LIEČI
V Bratislave sa po piatich rokoch opäť bude hrať hokejové play off. Slovan si 
účasť vo vyraďovacích bojoch zabezpečil v predstihu. Pred záverom základnej 
časti extraligy mal ešte reálnu šancu zabojovať o prvé miesto, čo sa mu 
naposledy podarilo v sezóne 2009/2010, keď z dôvodu modernizácie 
Zimného štadióna Ondreja Nepelu musel svoje domáce zápasy hrávať v 
Ružinove.

Play off sa na Slovensku hrá nepretržite od sezóny 1985/1986, keď sa 
v trojkolovej vyraďovačke rozhodovalo o federálnom československom 
majstrovi. Z dvadsiatich sezón slovenskej extraligy sa Slovan 
neprebojoval do play off jediný raz, v sezóne 1996/1997 skončil po 
nadstavbe piaty a play off hrali iba prví štyria. Vlani si Slovan taktiež 
v predstihu zabezpečil účasť vo vyraďovacích bojoch. Tie sa však 
napokon ani nezačali z dôvodu predčasne zrušenej sezóny kvôli pandémii 
koronavírusu.

A tak zatiaľ posledný play off zápas najvyššej súťaže mohli fanúšikovia v Bratislave 
sledovať v sobotu 27. februára 2016, teda pred vyše piatimi rokmi. Slovan vtedy pred 
vypredanou desaťtisícovou arénou podľahol vo štvrtom štvrťfinále Západnej konferencie 
Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) favorizovanému CSKA Moskva 1:3, keď ešte na začiatku 
poslednej tretiny vyhrával 1:0. 

Keďže Slovanu sa vo svojich dvoch účastiach v play off počas pôsobenia v KHL nepodarilo 
zvíťaziť ani v jednom zápase, nateraz posledným víťazným play off zápasom je pamätné siedme 
finále extraligy v apríli 2012 v košickej Steel Arene, v ktorom Slovan zvíťazil 2:1 v predĺžení 
gólom Libora Hudáčka a mohol tak oslavovať svoj ôsmy slovenský majstrovský titul.
Tohtoročné play off Tipos Extraligy sa začne v dňoch 31. marca a 1. apríla, Prípadny siedmy 
rozhodujúci finálový zápas je naplánovaný na 13. mája. Vzhľadom na aktuálny vývoj pandemickej 
situácie je žiaľ iba minimálna šanca, že by zápasy play off najvyššej hokejovej súťaže mohli 
sledovať fanúšikovia priamo v hľadiskách zimných štadiónov.

Aj napriek tomu sa určite máme na čo tešiť. Hokej bolí, Slovanisti by v tejto sezóne o tom vedeli 
rozprávať, ale play off lieči. Veľké momenty sa rodia z veľkých príležitostí. Tá prichádza pre 
Slovan opäť po rokoch. “Play off je skrátka play off, hráš jednoducho proti tomu, kto sa Ti postaví 
do cesty,” zvykol hovoriť bývalý skvelý basketbalista Steve Nash. Určite prídu do cesty prekážky. 
Objavia sa pochybovači, vyskytnú sa chyby. Ale chlapci s orlom na hrudi sú pripravení tvrdo 
pracovať a vtedy neexistujú žiadne limity.

HC SLOVAN Bratislava
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ALIŠAUSKAS 
NERIJUS

SERSEN 
MICHAL

BEKE 
ÁDAM

BAČÍK 
PATRIK

MAIER 
PATRIK

ŠTAJNOCH 
MARTIN

BEŇO 
MICHAL

MESZÁROŠ 
ANDREJ

NARODENÝ 
06. 06. 1991

ELEKTRENAI, LTU
VÝŠKA: 184 CM

VÁHA.: 84 KG

NARODENÝ 
28. 12. 1985

GELNICA
VÝŠKA: 186 CM

HMOT.: 101 KG

NARODENÝ: 
07. 09. 2002

BRATISLAVA
VÝŠKA: 185 CM

HMOT.: 83 KG

NARODENÝ 
07. 02. 1995
BRATISLAVA

VÝŠKA: 185 CM
HMOT.: 85 KG

NARODENÝ 
06. 11. 1996
BRATISLAVA

VÝŠKA: 182 CM
HMOT.: 87 KG

NARODENÝ 
15. 09. 1990

BOJNICE
VÝŠKA: 180 CM

HMOT.: 90 KG

NARODENÝ 
15. 11. 2001
BRATISLAVA

VÝŠKA: 188 CM
HMOT.: 75 KG

NARODENÝ 
23. 10. 1985

POVAZ. BYSTRICA
VÝŠKA: 188 CM

HMOT.: 98 KG

O B R A N C A

O B R A N C A

B R A N K Á R

O B R A N C A

O B R A N C A

O B R A N C A

O B R A N C A

O B R A N C A

#4

#8

#32

GUDLEVSKIS 
KRISTERS

NARODENÝ 
20. 04. 1993

AIZKRAUKLE, LAT 
VÝŠKA: 188 CM

HMOT.: 88 KG

B R A N K Á R

#37

#5

#43

#3

 TYLER 
PARKS

NARODENÝ: 
09.05.1992

IMPERIAL, MO, USA
VÝŠKA: 198 CM

HMOT.: 98 KG

B R A N K Á R

#41

NOSKOVIČ 
RICHARD

NARODENÝ 
25. 11. 2002
BRATISLAVA

VÝŠKA: 182 CM
HMOT.: 73 KG

B R A N K Á R

#31

#73

#16

BRODZINSKI 
MICHAEL

NARODENÝ 
28. 05. 1995 

HAM LAKE, MN, USA
VÝŠKA: 180 CM

HMOT.: 88 KG

O B R A N C A

#29

VALACH 
JURAJ

NARODENÝ 
01. 02. 1989

TOPOLCANY
VÝŠKA: 202 CM

HMOT.: 103 KG

O B R A N C A

#44
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BORTŇÁK
DALIBOR

HARRIS 
BRANT

KYTNÁR
MILAN

RANFORD
BRENDAN

ŠIŠOVSKÝ
PETER

BUČEK
SAMUEL

JENDEK
DOMINIK

O’DONNELL
BRENDAN

RAPÁČ
BRANISLAV

URBÁNEK
JAKUB

GAŠPAR
RASTISLAV

KUNDRÍK
PETER

ZIGO
TOMÁŠ

NARODENÝ 
17. 02. 1991

PREŠOV
VÝŠKA: 194 CM

HMOT.: 92 KG

NARODENÝ 
08. 10. 1989

ESTEVAN, SK, CAN
VÝŠKA: 185 CM

HMOT.: 93 KG

NARODENÝ 
19. 05. 1989

TOPOLČANY
VÝŠKA: 187 CM

HMOT.: 86 KG

NARODENÝ 
03. 05. 1992

EDMONTON, AB, CAN
VÝŠKA: 178 CM

HMOT.: 93 KG

NARODENÝ 
15. 08. 1991

DUBNICA/VÁHOM
VÝŠKA: 185 CM

HMOT.: 83 KG

NARODENÝ 
19. 12. 1998

NITRA
VÝŠKA: 190 CM

HMOT.: 87 KG

NARODENÝ 
25. 04. 2001

BRATISLAVA
VÝŠKA: 182 CM

HMOT.: 82 KG

NARODENÝ 
25. 06. 1992

WINNIPEG, MB, CAN
VÝŠKA: 183 CM

HMOT.: 84 KG

NARODENÝ 
 04. 06. 1993

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
VÝŠKA: 189 CM

HMOT.: 84 KG

NARODENÝ 
22. 06. 1999

MARTIN
VÝŠKA: 193 CM

HMOT.: 91 KG

NARODENÝ 
13. 10. 1994

BAN. BYSTRICA
VÝŠKA: 190 CM

HMOT.: 89 KG

NARODENÝ 
03. 12. 1998

POPRAD
VÝŠKA: 184 CM

HMOT.: 81 KG

NARODENÝ 
14. 03. 1992

BAN. BYSTRICA
VÝŠKA: 186 CM

HMOT.: 85 KG

Ú T O Č N Í K

Ú T O Č N Í K

Ú T O Č N Í K

Ú T O Č N Í K

Ú T O Č N Í K

Ú T O Č N Í K

Ú T O Č N Í K

Ú T O Č N Í K

Ú T O Č N Í K

Ú T O Č N Í K

Ú T O Č N Í K

Ú T O Č N Í K

Ú T O Č N Í K

#88

#23

#19

#39

#89

#25

#47

#27

#91

#12

#40

#20

PETRÁŠ
SAMUEL

NARODENÝ 
11. 05. 1995
BRATISLAVA

VÝŠKA: 187 CM
HMOT.: 83 KG

Ú T O Č N Í K

#28

MATOUŠEK 
TOMÁŠ

NARODENÝ 
15. 06. 1992

BANSKÁ BYSTRICA
VÝŠKA: 190 CM

HMOT.: 87 KG

Ú T O Č N Í K

#27

#24



MICHAL 
JASENEC

MIKHAIL 
LEPSKIY

ADAM 
ONDRIŠ

JAKUB 
URAM

ADAM 
LUKOŠÍK

NARODENÝ 
8.3. 2002

BRATISLAVA
VÝŠKA: 191 CM

HMOT.: 85 KG

NARODENÝ 
30.11. 2000

KALININGRAD, RUS
VÝŠKA: 193 CM

HMOT.: 93 KG

NARODENÝ 
7.7. 2004

BRATISLAVA
VÝŠKA: 173 CM

HMOT.: 66 KG

NARODENÝ 
2.7. 2000

NITRA
VÝŠKA: 188 CM

HMOT.: 85 KG

NARODENÝ 
6.2. 2002

PREŠOV
VÝŠKA: 183 CM

HMOT.: 78 KG

Ú T O Č N Í K Ú T O Č N Í K Ú T O Č N Í K

Ú T O Č N Í K Ú T O Č N Í K

#97 #96

ANTONIO
OŽVALD

NARODENÝ 
2.6. 2003

BRATISLAVA
VÝŠKA: 175 CM

HMOT.: 75 KG

Ú T O Č N Í K

#13

#59

#61 #70

OFICIÁLNY KLUBOVÝ 
KALENDÁR HC SLOVAN 
NA ROK 2021

KALENDÁR SI MÔŽEŠ OBJEDNAŤ NA WWW.FOTOLAB.SK

Všetci fanúšikovia HC SLOVAN 
pozor! Prinášame Vám oficiálny 
klubový kalendár na rok 2021 
a v ňom vybraných 12 hráčov 
nášho klubu.

H C  S L O V A N  B R AT I S L A V A



S KAUFLAND CARD 
JE ZA HVIEZDU KAŽDÝ!

AJ VY!
Viac informácií nájdete na

kaufl and.sk/kaufl andcard



„Už sa teším na leto, keď si pri love opäť budem môcť oddýchnuť niekde na 
vode. Teraz nejde rybárčenie bohvieako. Nie je naň čas, ani počasie mu nepraje,“ 
vraví pre náš magazín čochvíľa 29-ročný útočník. „Ale spýtajte sa niekde aj Ďura 
Valacha, ako sa mu darí. Bol so mnou párkrát v okolí Bratislavy. No keďže sme 
nepoznali miestne vody, extra úspešné výkony sme nepodali. Tu nám to príliš 
nejde,“ dodáva Tomáš Zigo.  
K rybárčeniu ho doviedol ujo, s ktorým ešte ako dieťa chodil trpezlivo vysedávať 
na vodu a učil sa zákonitostiam rybolovu. „A keďže veľmi sa mi to páčilo, pred 
asi štyrmi-piatimi rokmi som sa k rybám opäť vrátil. Je to pre mňa ideálna 
forma oddychu. Aj keď nie som na rybách sám, prídem na iné myšlienky. S 
kamarátom či kamarátmi sa aspoň v tichu porozprávam. Všetko okolo rýb ma 
baví a napĺňa,“ hovorí hokejista, ktorý hrá v Slovane tretiu sezónu. Prvú zažil ešte 
v sezóne 2016/17 počas pôsobenia klubu v KHL. Presne v čase, keď ho rybolov 
opäť začal fascinovať. Bratislavské vody – ako sám spomína – mu zatiaľ neprajú. 
Oveľa úspešnejší je Tomáš Zigo počas leta doma v okolí Banskej Bystrice. „Tam 
aj najčastejšie chytám, keďže doma absolvujem letnú prípravu. Nechodím 
však vždy len na rybníky. Niekedy si sadnem aj k potokom a čakám na pstruhy. 
Niekedy chodím úplne sám, inokedy v partii s kamarátmi.“
A práve kamaráti si Tomáša Ziga radi doberajú. Keď s ním hokejový zväz nahrával 
podcast pred približne jeden a polrokom, položili mu otázku, kedy si už kúpi nové, 
poriadne udice. „Haha, na kapre dávam stále staré, pri ich love nepotrebujem 
extra kvalitné. Na pstruhy alebo zubáče už potrebujem niečo lepšie. Tak som 
si nejaké udice prikúpil, nejaké som aj dostal od ocina či kamarátov. Zbierka 
sa postupne zväčšuje, momentálne mám asi šesť udíc,“ priznáva Tomáš Zigo.  
Hoci od starších a skúsenejších rybárov už pozná fígle, ako a za akých okolností 
sa môže nazbierať pekné úlovky, pre Tomáša je rybárčenie prioritne o pokoji 

a oddychu. Každá chytená ryba je bonus navyše. „Doteraz najväčším úlovkom je 
zrejme hlavátka, ktorú som chytil na Hrone. Je to vzácna a chránená ryba. Ale už 
som dostal aj zubáča, samozrejme kapre, ktoré mali cez 10 kilogramov a pre mňa 
boli cenné. Chalani v mojom okolí však chytajú aj väčšie ryby.“
Keď už bola reč o rybách, nedalo nám nespýtať sa vášnivého rybára v belasej 
hokejovej rodine, ako si výdatný úlovok najradšej vychutná. Teda v stave, ak už 
nepláva v sladkovodných slovenských vodách a rybníkoch, ale nehybne leží 
na tanieri. V akej forme je dobrá ryba pre Tomáša Ziga najväčšou delikatesou? 
„Väčšinou ju stačí pripraviť na masle, aby bola chuť ryby cítiť. Žiadne výrazné 
koreniny, stačí trochu soli. Ako prílohu by som odporučil varený zemiak, prípadne 
zeleninový šalát. Je to vynikajúce. Musím povedať, že aj zubáč či hlavátka, 
moje vlastné úlovky, chytili vynikajúco. Keďže sú to dravé ryby, majú kvalitné 
mäso. Teraz som trochu znel ako hovoriaca kuchárka. Paráda, že už aj recepty a 
kulinárske rady rozdávam,“ dodal v smiechu Tomáš Zigo. Tak dobrú chuť!

P R E  T O M Á Š A  Z I G A  N I E  J E  R Y B O L O V  O  P R E T E K A N Í ,  A L E  P R E D O V Š E T K Ý M  O  O D D Y C H U
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V náročných pandemických časoch, ktoré neponúkajú veľa otvorených možností 
na trávenie voľného času, si Tomáš Zigo najradšej oddýchne, poprípade zahrá 
PlayStation po sieti so spoluhráčmi. Keď však bude vonku teplejšie, dozaista vymení  
hraciu konzolu za udice a do obľúbených rybníkov – nielen v banskobystrickom okolí – 
bude utešene nahadzovať rôznorodé návnady. Rybárčenie je totiž jeho obľúbené hobby.

NAJVÄČŠOU 
TROFEJOU 
HLAVÁTKA 
Z HRONA
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ANKETA: KEBY BOLO KEBY
S TOMÁŠOM ZIGOM

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

„Kozmonaut, pilot stíhačky. Strašne ma fascinujú vesmírne veci a objekty.“

KEBY SOM MAL MOŽNOSŤ VYTVORIŤ NOVÉ HOKEJOVÉ PRAVIDLO, 

ZAVIEDOL BY SOM... 
„Nech čiaroví hádžu buly bez okolkov a neriešia zbytočné postavenie. 

Nech to hodia na prvý raz a vybavené.“ 

KEBY SOM BOL TRÉNER, V TÍME BY SOM ROZHODNE CHCEL MAŤ... 

„Tomáša Matouška. Jednoznačne. To je srdciar ako víno.“

KEBY SOM MOHOL VKUSE JESŤ IBA JEDNO JEDLO, BOLO/BOLA/BOLI BY TO... 
„Som slovenský klasik, takže halušky s bryndzou.“

KEBY SOM VYHRAL V LOTÉRII 100 MILIÓNOV EUR, KÚPIL BY SOM SI... 
„Dom v Bystrici.“

KEBY SOM SI MOHOL ZAHRAŤ VO FILME SO ZNÁMOU HEREČKOU, 

VYBRAL BY SOM SI... 
„Fúha. Tak toto neviem... Tak asi Milan Kunis. Celkom dobré, nie?“

KEBY SOM SA MOHOL VRÁTIŤ DO ŠKOLY, ZLEPŠIL BY SOM SI 

ZNÁMKY... 
„Z telesnej výchovy (smiech). Ale nie, z matematiky. Dajte z matiky.“ 

KEBY MA OSUD ZAVIAL DO POLITIKY, KANDIDAL BY SOM ZA.. 

„Ministra financií, určite. Aby som mal prístup ku kasičke (smiech).“

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

„Lepšie by som sa učil.“

KEBY SOM MAL MOŽNOSŤ TELEPORTOVAŤ SA DO 

BUDÚCNOSTI, CHCEL BY SOM... 

„Do času, keď by sa dalo bežnejšie a dostupnejšie lietať 

do vesmíru. Keby to bolo prístupnejšie, hneď by som letel. 

Kozmonauta v sebe nezapriem. To musí byť.“

Tomáš Zigo ako tréner, 
by chcel v tíme určite 

srdciara Tomáša Matouška
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Brant Harris vraví, že v hokeji ako dieťa vôbec nevynikal. Bol ako kvet, 
ktorý na oživenie potreboval vhodnú prímes, aby začal kvitnúť. Tou správnou 
v prípade 31-ročného útočníka napokon bola skúsenosť s prestížnou americkou 
univerzitou súťažou NCAA. Druhou kľúčovou ingredienciou zasa švédsky 
velikán Peter Forsberg. Prečítajte si rozhovor, v ktorom jeden zo zámorských 
ofenzívnych lídrov Slovana detailne popisuje svoj zaujímavý športový príbeh.

„NAJVIAC SOM OBDIVOVAL 
PETRA FORSBERGA“ BRANT HARRIS



S  KTORÝM BRENDANOM BY  BRANT  HARRIS  RADŠEJ  Ž IL  NA  OPUSTENOM OSTROV E  –  RA NFORDOM A LEBO  O´DONNELLOM?

Brant, na Slovensku ste strávili niekoľko mesiacov? Aké boli?
„Ešte som nemohol spoznať Bratislava v plnej kráse. Odkedy som prišiel, stále 
platia nejaké obmedzenia. Čas na Slovensku si však užívam. Dosiaľ som nemal 
žiadny problém. Z domova mi veľmi chýba rodina. Ale aj bežný život, na aký sme boli 
zvyknutí bez koronavírusu. Túžim aj z Bratislavy vidieť viac, objaviť veľa skrytých 
vecí. Nielen dominanty, ktoré poznajú všetci. Na túto možnosť si ešte budeme 
musieť chvíľu počkať. Momentálne som rád, že mám pri sebe manželku a maličkého 
syna Oaklanda, s ktorými chodíme často do parku.“

Oakland má len zopár mesiacov, hokej ešte nevníma. Chcete, aby kráčal vo vašich 
stopách?
„Dúfam, že bude. Prial by som si to. Je to prirodzené pre každého hokejového otca. 
Ale nebudem mu hokej vnucovať. Chcem, aby si vytvoril vzťah k športu, nech si 
vyberie akýkoľvek. A ešte si prajem, aby sme sa spolu veľa zabávali a hrali. Prežili 
skvelé najbližšie roky. To je moja priorita. Užiť si otcovstvo. A ak Oakland bude 
chcieť byť hokejista, rád mu poradím, čosi ho priučím.“

Skúste nám bližšie predstaviť váš hokejový príbeh. Vyvíja sa podľa predstáv?
„Neviem, či máte toľko priestoru, keď sa rozrozprávam (smiech). Ale aby som to 
skrátil. V hokeji som na začiatku nijako nevynikal. Nemal som črty charakterizujúce 
lídra tímu. Možno aj preto som neskôr išiel na univerzitu, aby som si zabezpečil 
vzdelanie. Tento krok výrazne ovplyvnil moju kariéru. Najmä tréneri, ktorí ma viedli. 
Ukázali mi, presvedčili ma, že po vysokej škole môže byť zo mňa profesionálny 
hráč. A pozitívne ovplyvnili aj mojich rodičov, ktorí mi prízvukovali, že budú za 
mnou stáť, nech sa rozhodnem akokoľvek. Inak, viete ešte, čo je zaujímavé? Že do 
sedemnástich rokov som hral na poste obrancu. Až môj neskorší švagor, ktorý ma 
v tom čase trénoval, ma posunul do útoku. Zdá sa, že urobil dobre.“

V časoch rozhodovania, či s hokejom pokračovať alebo nepokračovať – a z vášho 
rozprávania cítiť, že ste si podobným uvažovaním prešli – dokážu tínedžera pozitívne 
inšpirovať ich hokejové vzory. Možno im dokonca zachrániť kariéru. Bol to váš prípad?
„Nikdy som nad tým takto neuvažoval. Čo sa týka vzorov, najviac som obdivoval 
Petra Forsberga. Zbožňoval som jeho kreativitu, zručnosti, ktoré mal. Ako sa 
pohyboval, ako vynikal. Ako dokázal využiť svoj fyzický fond, zdravo pritvrdiť. 
Práve Foppa mi ukázal, že to ide. Snažil som sa mu podobať. Veľmi som si užíval, 

keď som ho pozoroval na ľade v najlepších časoch v drese Colorada. Bol ten vzor, 
ktorý som potreboval mať stále pred sebou.“
Hokej a vzdelanie sú v zámorí prepojené nádoby. Univerzitná liga dosahuje v juniorskej 
štruktúre mimoriadne kvalitné parametre, vyrástlo v nej mnoho hviezdnych korčuliarov 
NHL. Vašou Alma mater bola Univerzita Connecticut v rokoch 2010 až 2014. Odporučili 
by ste tento smer svojim nasledovníkom? 
 „Bez debaty. Od roku 2010 to bol skutočne skvelý zážitok, perfektná jazda na 
uznávanej škole. Ako som už povedal, v začiatkoch som bol taký nepopísaný kvet, 
ktorý až časom začal pekne rozkvitať. A vďaka univerzite kvitol ešte viac. Hral som 
kvalitný juniorský hokej so všetkými aspektmi, ktoré k nemu patria. Štúdium však 
ponúka niečo navyše. Zocelí vás nielen z hokejovej stránky, ale aj osobnostnej. Zo 
mňa sa stala vyrovnanejšia osobnosť. Užíval som si kombináciu štúdia so športom. 
A využíval som pritom aj ďalšie výhody študentského života. Ale vďaka poznaniu 
a učeniu som sa naučil lepšie manažovať svoj vlastný čas. Najmä preto, aby ma 
nevyhodili zo školy, keď bolo hokeja veľa či naopak nevyradili z hokejového tímu, keď 
bolo veľa učenia. Človek sa jednoducho zatne a naučí sa nájsť si čas na veci, ktoré 
potrebuje skĺbiť a zvládnuť. V tomto smere mi univerzita veľmi pomohla. To, čo som 
sa naučil, využívam dodnes.“

OD NHL HO 
ODVIALA SMOLA



R Ó B E R T  D Ö M E  P R I J A L  P O S T  Š É F T R É N E R A  B E L A S E J  M L Á D E Ž E ,  A B Y  S L O V A N U  I   S L O V E N S K É M U  H O K E J U  N I E Č O  V R ÁT I L
A čo ste študovali? 
„Ekonomické zdroje, čo je trošku špecifický odbor.  Momentálne je ťažké 
predstaviť si, či ho využijem po konci kariéry. Isté však je, že ak to raz príde, mám 
istotu, že sa k niečomu môžem vrátiť.“

Po štyroch rokoch v univerzitnej NCAA ste putovali do Bridgeportu v AHL. Vcelku veľký 
krok vymeniť zrazu juniorský hokej za mužský v atraktívnej súťaži, nemyslíte?
„Súhlasím. Bol obrovský a dodnes si spomínam, že aj mimoriadne náročný. Po 
univerzitnej sezóne som čakal takmer mesiac na povolanie do AHL. Veľa som v tom 
čase nenahral. Ale napokon to prišlo. Zrazu som sa v rýchlom slede musel naučiť 
veľa nových vecí. Celá skúsenosť bola nezaplatiteľná. Odohral som síce len pár 
zápasov za Bridgeport, ale stáli za to. Skvelý zážitok.“

Doplníme len, že štartov v AHL v sezóne 2013/14 bolo osem. V najbližších troch rokoch 
ste pridali ešte 29. V NHL tíme vás však neevidujeme. Mali ste niekedy možnosť 
vyskúšať si profiligový kemp?
„Bohužiaľ, fyzicky nie. Ale keby ste vedeli, ako som bol blízko. Bolo to hneď po 
poslednej univerzitnej sezóne a pár dueloch za Bridgeport. Mal ísť som do kempu 
Caroliny. Počas letného tréningu som sa ale zranil. Bohužiaľ. Nebol som ani 
dostatočne zdravý na to, aby som mohol zabojovať o miesto v kempe farmárskeho 
tímu v Charlotte. Bolo to zranenie, pri ktorom bolo náročné odhadnúť možný 
návrat do tréningového procesu. Napokon som skončil v tíme Florida Everblades 
v ECHL, kde mi tréneri dali príležitosť ukázať sa, za čo som im dodnes vďačný. 
Lenže viete, ECHL je liga prioritne pre mladých chlapcov. Cítil som, že po čase 
nie je pre mňa úplne výhodné zostať v tejto súťaži. Tak som sa vybral do Európy.“ 

A tam nie ste nováčik. Dve sezóny ste odkorčuľovali v rakúskom Salzburgu, jednu 
vo švédskej More. Teraz trištvrte ročníka na Slovensku. Aké prieniky ste objavili pri 
porovnávaní troch líg?
„Začal by som osobným pocitom. Bratislava je centrum diania na Slovensku, Mora 
vo Švédsku len drobné mestečko v porovnaní s ňou a Salzburg – povedzme, že 
niečo medzi tým. Ale všetky tri pôsobiská boli krásne. Čo sa týka líg, rakúska so 
slovenskou má viac príbuzných znakov. Vo Švédsku sme hrali viac korčuliarsky 
a technický hokej. Zato v Rakúsku a na Slovensku fyzickejší, čo mi však vôbec 
neprekáža. Čo sa týka kultúrnych rozdielov, my s manželkou sme veľmi otvorení 
a prispôsobiví ľudia. Nebolo pre nás ťažké prispôsobiť sa zvykom a tradíciám v 
Európe. Či v Rakúsku, či na Slovensku. Boli sme radi. Spoznali sme niečo nové a 
páči sa nám to.“
 
V Salzburgu ste si zahrali s obrancom Martinom Štajnochom. Bol on ten, od koho ste 
čerpali najviac informácií o klube pred príchodom doň?
„Samozrejme. Martin mi posunul informácie, povedal, čo som potreboval počuť. 
Ale mal som aj osobnú skúsenosť, pretože v rámci Ligy majstrov som párkrát 
nastúpil proti Banskej Bystrici. Veľa som nepotreboval. Vedel som, do čoho idem.“
 
V Slovane ste sa stretli s Brendanom Ranfordom a Brendanom O´Donnellom, s ktorými 
ste predtým už spolu nastupovali v zámorí. Ako by ste si popísali chémiu, ktorá vás 
zdobí nielen na ľade?
„Presne ako vravíte – priatelia sme boli už predtým. Spája nás veľa vecí, 
jednoducho si rozumieme. To poznáte, keď vám niekto zapasuje. My s chlapcami 
sme si sadli. Navyše s Brendanom O´Donnellom nás spája aj jedna osobná 
záležitosť. Má dcéru približne v rovnakom veku ako my Oaklanda, čo je skvelé. Veľa 
chodíme von, deti sa spolu hrajú. Spoločne si spríjemňujeme pobyt v lockdowne.“
 
Poďme si na záver trošku zavtipkovať. Keby ste si mali vybrať život na opustenom 
ostrove s jedným z týchto dvoch chlapcov, ktorého Brendana by ste si vybrali?
„Haha. No, zaujímavá otázka. Asi – no vlastne nie asi, ale určite – by som si vybral 
O´Donnella. Z Ranforda by ma asi presne po dvoch dňoch začali bolieť uši z toho, 
ako veľa by rozprával. Ak by som s ním zostal na opustenom ostrove, asi by som 
veľmi rýchlo skočil do oceánu a začal plávať, aby som odtiaľ čím skôr vypadol 
(smiech). Takže voľba je jasná. O´Donnell.“

VIZITKA BRANTA HARRISA

NARODENÝ: 
8. októbra 1989 v kanadskom Estevane

 
KARIÉRA: 
Estevan Bruins (SJHL, 2007 – 2010), 

Univerzita Connecticut (NCAA, 2010 – 2014), 

Bridgeport Sound Tigers (AHL, 2014 a 2017), 

Adirondack Flames (AHL, 2015), 

Manitoba Moose (AHL, 2016), 

Florida Everblades (ECHL, 2014 až 2017), 

EC Salzburg (EBEL, 2017 – 2019), 

Mora IK (Šv.-2, 2019/20).
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SÁGA RODINY BRODZINSKÝCH
Hokejovú ságu v rodine Brodzinských ako prvý naštartoval otec 
Mike, ktorý patril medzi solídnych hráčov v univerzitnej súťaži NCAA. 
Na štátnej univerzite St. Cloud ho v sezóne 1986/87 viedol leg-
endárny strojca Zázraku na ľade z Lake Placid 1980 Herb Brooks, 
ktorý ho dokonca spravil kapitánom tímu. Na univerzitných ľadoch sa 
pohyboval aj jeho brat Steve.

Mike Brodzinski má s manželkou Kathy štyroch potomkov, zo všet-
kých vyrástli solídni hokejisti. Najstarší Jonny si pripísal už aj prvé 
štarty v NHL, dvadsaťročný Bryce i o štyri roky starší Easton hrajú 
v univerzitných súťažiach. Paradoxne, z rodiny Brodzinských je je-
dine Michael obranca. „Aj ja som začínal ako útočník, ktorým bol 
aj otec. Po žiackych rokoch ma tréneri poslali do obrany, kde som 
sa našiel. Mám väčší priestor na ľade, aj zozadu môžem tvoriť hru. 
Nerobí mi problémy ani fyzická hra, aj keď nepatrím medzi silových 
obrancov,“ priznal Michael, ktorý ofenzívne rodinné gény na ľade 
nemôže zaprieť.

Talent starších bratov Brodzinských si všimli aj skauti NHL, Jon-
ny a Michael sa stali v jednom z kôl výberu nováčikov historicky 
prvou draftovanou dvojicou bratov, ktorí nie sú dvojičky. V roku 
2013 najskôr siahlo zo 141. miesta San Jose po mladšom Mi-
chaelovi, o sedem priečok neskôr si Los Angeles vybralo Jonnyho.

V tom čase proti sebe nastupovali v univerzitnej NCAA. Prvý hral 
za Minnesotskú univerzitu, druhý za St. Cloud. Na ľade si nič ne-
darovali, aj keď po zápasoch sa vždy objali a rivalita hneď išla 
bokom. Náročné na tribúnach to mali najmä ich rodičia. „Pod-
porovali nás oboch. Mama si dokonca dala urobiť dres, jedna 
jeho polovica bola vo farbách jednej, druhá druhej univerzity. 
Vzadu bolo meno Brodzinski. Dnes ho opäť využíva pri súbojoch 
mladších súrodencov, ktorí si vybrali rovnaké školy ako my s 
Jonnym,“ prezradil s úsmevom zaujímavosť z rodinného života 
dvadsaťpäťročný obranca.

Extraliga ponúkla v tejto sezóne viacero 
zaujímavých mien zo zahraničia 
so zaujímavými príbehmi. Na slovenské 
klziská prišli aj zástupcovia známych 
hokejových rodoch. Známe hokejové 
rodiny reprezentujú Michael 
Brodzinski v HC SLOVAN, 
Matias Lehtonen 
v Michalovciach či 
River Rymsha v Detve. 

E X T R A L I G A  A  N O V É  T R E N D Y

V EXTRALIGE SA OBJAVILI 
AJ ZNÁME HOKEJOVÉ RODY
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VYŠTUDOVANÝ POLITOLÓG 
V DETVE 
Rymshovci sú v zámorí známa hokejová rodina. Otec útočníka Detvy 
Rivera Rymshu Andrew to dotiahol až do NHL, v ktorej si obliekol  
dres Quebec Nordiques. Profesionálom bol i jeho strýko Steve a výborne 
našliapnuté to má aj o dva roky mladší brat Drake, ktorého draftoval v 
roku 2017 klub Los Angeles Kings a momentálne pôsobí už tretiu sezónu 
na farme v AHL. 

Vyrastať v hokejovom prostredí predstavovalo pre Rivera veľkú výho-
du. Podporu totiž vnímal zo všetkých strán. „Celá rodina veľmi dobre 
chápala, čo potrebuje športovec a keď som bol miestami psychicky 
dole, dokázali ma pozdvihnúť. Aj po neúspechoch mi vždy vraveli, že 
ráno vyjde opäť slnko a všetko bude v poriadku,“ spomína detvianska 
opora.
 
Podobne ako otec a brat, aj on pochopiteľne sníval svoj sen o NHL. 
Najbližšie k jeho splneniu bol počas svojho univerzitného pôsobenia 
v NCAA, keď dostal pozvánku do kempu prospektov klubu Detroit 
Red Wings. 
 
„Bola to pre mňa určite zaujímavá skúsenosť. Išlo síce iba o 
letný vývojový kemp, ale boli tam aj hráči NHL. Dylan Larkin bol 
vtedy v profilige rok, Anthony Mantha dva. Bol tam aj Athana-
siou a ďalší hráči Red Wings. Na vlastné oči som teda mohol 
vidieť, čo robia hráči, ktorí sa presadili až do najlepšej ligy 
sveta,“ vraví obranca, ktorý stihol popri hokeji vyštudovať 
a vlastní diplom z politických vied. Dnes sústredí predovš-
etkým na hokej. 

Americký obranca by veľmi rád preskúmal Slovensko ešte podrobnejšie 
ako doposiaľ. Protipandemické opatrenia mu to však znemožňujú. „Veľmi 
sa mi páči architektúra slovenských miest. Je odlišná od tej našej a 
celkovo sa mi páči slovenská členitosť. Môj Michigan je v podstate 
jedna veľká rovina. Tu je to všade o horách, kopcoch a jazerách. Veľmi 
sa mi to páči a snáď bude príležitosť aj na spoznanie ďalších zau-
jímavých miest,“ dodáva Rymsha.

LEHTONENA ZLÁKAL 
ERKINJUNTTI
 
V hokejovom svete je známe aj meno Lehtonen. V Toronte odvádza 
kvalitné služby Mikko, ktorý je starším bratom Matiasa. Ten na rozdiel 
od súrodenca hrá v útoku. Do Michaloviec prišiel z TUTO Hockey, kde 
hosťoval z Tappary Tampere. Aj zo Zemplína sleduje zámorskú súťaž a 
predovšetkým to, ako sa darí jeho bratovi. 

„S Mikkom sme od malička súťažili vo všetkom, čo sme robili. V hokeji, 
ale aj vo futbale a v iných športoch. Som samozrejme rád, že to dotia-
hol až do NHL a držím mu palce. Máme veľmi blízky vzťah a sme samoz-
rejme v stálom kontakte. Sledujem jeho zápasy a držím mu palce,“ 
prezradil Matias Lehtonen.
 
Odchovanec TPS Turku dlho vábeniu z Dukly Ingema neodolával. Zistil 
si zopár vecí a potom prikývol na ponuku. „O slovenskej extralige som 
počul samé dobré veci a nemal som teda dôvod odmietnuť michalovskú 
ponuku. Komunikoval som s trénerom Valtonenom a výborné referen-
cie mi dodal Antti Erkinjuntti, s ktorým sme hrávali v Tappare. Hovoril 
mi pekné veci o klube i krajine. Musím povedať, že neklamal a cítim sa 
tu veľmi dobre,“ pochvaľoval si 25-ročný útočník.

Rivera Rymshu Andrew

Mikko Lehtonen
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Pred 26 rokmi prišiel Martin Štrbák do Slovana ako talentovaný juniorský 
reprezentant, ktorý pomohol dvadsiatke k posunu z B-kategórie medzi hokejovú 
elitu. Vtedajšiemu koučovi národného tímu juniorov Dušanovi Žiškovi sa zapáčil. 
Ba až natoľko, že po šampionáte ho stiahol k belasým a umožnil mu naštartovať 
bohatú profesionálnu kariéru. Po vyše dvadsiatich rokoch sa niekdajší obranca 
do Slovana vrátil. Ako vyštudovaný hokejový odborník, ktorý má klubovej mládeži 
vdýchnuť punc hokejovej moderny.
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Prešovský rodák si prvýkrát obliekol belasý dres v sezóne 1994/95. 
„V tých časoch som akurát prechádzal z juniorského hokeja k 
mužskému. Dušan Žiška si ma vyhliadol. Nasledoval presun do 
Bratislavy z Prešova, kde som ročník štartoval. Za Slovan medzi 
mužmi som odohral dovedna tri a pol sezóny. Spomínam si ešte 
na starý štadión, na to, ako som tu fungoval. Celé Tehelné pole sa 
odvtedy zmenilo na nepoznanie. Dnes je nielen štadión, ale aj okolie 
iné, moderné. Boli to veru pekné časy,“  rozpamätáva sa nahlas 
Martin Štrbák pre náš magazín.  

Po vyše 21 rokoch sa cesty oboch strán opäť prepojili. Nové vedenie 
Slovana vrátane šéftrénera mládeže Róberta Dömeho siahlo po 
Martinovi Štrbákovi aj preto, že po úspešnej hokejovej kariére sa 
začal vzdelávať. V známom centre fínskeho olympijského športu vo 
Vierumäki absolvoval trojročné štúdium v rámci prestížnej univerzity 
Haaga-Helia v odbore športové trénerstvo a manažment. Dva roky 
navyše pôsobil ako asistent hlavného kouča Róberta Petrovického 
pri slovenskej juniorskej reprezentácii. Po nedávnom šampionáte v 
Kanade definitívne zakotvil v bratislavskom Slovane. 

OTVORENOSŤ, 
VZDELÁVANIE A KVALITNÝ 
ROZVOJOVÝ PLÁN
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„Mojou hlavnou náplňou práce je byť šéftréner mládežníckych 
kategórií, čo zahŕňa prácu s trénermi a dohľad nad kategóriami 
od najmenších detí po starších žiakov. Momentálne sa venujem 
nastavovaniu systému, plánovaniu, práci s tréningovým portálom 
mládeže (TPM) a jeho rozvoju, aby tréneri vedeli pracovať s týmito 
vecami. Moja robota bude zahŕňať komplexnú starostlivosť o dané 
kategórie,“ vysvetľuje Martin Štrbák. 

So šéfom mládeže v Slovane Róbertom Döme, momentálne i jedným 
z dvojice hlavných trénerov A-tíme belasých, našli spoločné prieniky 
napriek tomu, že jeden napredoval vo Švédsku, druhý vo Fínsku. 
„Pretože systémy v rámci rozvoja mládeže sú v oboch krajinách 
podobné. S Robom sme našli spoločné body, na základe ktorých 
detaile vypracujeme rozvojový plán. Chceme, aby tréneri presne 
vedeli, na čo sa majú zamerať v jednotlivých kategóriách počas 
sezóny, resp. v jej konkrétnych obdobiach,“ hovorí 46-ročný bývalý 
obranca i slovenský reprezentant. 

Fínska skúsenosť ho veľa naučila. Okúsil žičlivosť miestnych ľudí, 
pokojný a radostný život, snahu o neustály rozvoj a posun vpred. 
Na prestížnej univerzite zasa ideálne prepojil teoretické poznatky 
s praktickými. Tretí rok štúdia implementoval naučené poznatky do 
praxe ako tréner žiakov Pelicans Lahti. Naučené a na vlastnej koži 
odskúšané know-how by rád preniesol z vyspelého severského 
hokejového sveta aj do mládežníckych štruktúr Slovana. „Chcel by 
som, aby tréneri na sebe neustáli pracovali, vzdelávali sa a posúvali 
vpred seba i svojich kolegov. Aby pracovali inovatívne, využívali 
spomínaný tréningový portál. Rád by som bol aj za vzájomnú 
otvorenosť, aby nedržali cenné informácie len pre seba, ale podelili 
sa s nimi a približovali sa tak k tendencii zdieľania a výmeny 
informácií, ktorú môžeme badať vo vyspelom hokejovom svete. Aby 
sme sa všetci vzájomne učili a posúvali dopredu.“

Osobitou, no mimoriadne dôležitou kategóriou v celom procese je 
vzdelávanie hokejovej rodičov. Dnes si mnoho z nich zamieňa úloha 
podporovateľa a motivátora s úlohou trénera. 

„K vzdelávaniu rodičov sa budeme častejšie dostávať 
v predsezónnych obdobiach, v ktorých s nimi chceme mať 
pravidelné sedenia. Najmä o tom, aká je naša úloha v procese 
výchovy či rozvoja detí a aká by mala byť ich úloha. V tomto 
období sa snažíme pripravovať pre rodičov jedenkrát týždenne 
webinár na rôzne témy. Niektoré z nich sa týkajú práve toho, 
ako majú vnímať malých športovcov, ako by ich mali správe 
podporovať a motivovať. Rodičia sú veľmi dôležití. Sú veľkou 
súčasťou rozvoja a výchovy detí. Potrebujú mať dostatok 
informácií, aby presne vedeli, čo je dôležité pre ich 
ratolesti. Máme k dispozícii vynikajúci materiál – športovú 
príručku pre rodičov – ktorý by mal byť povinným čítaním 
pre každého, kto má doma malého hokejistu,“ hovorí  
s odporúčaním Martin Štrbák. 

Majster sveta z Göteborgu vie, že má pred sebou veľa neľahkej 
práce. Ženie ho však odhodlanie pomôcť nielen hokejovej mládeži na 
klubovej úrovni v Slovane, ale aj slovenskému mládežníckemu hokeju, 
ktorému bude tiež pomáhať z pozície metodika. V Slovane však má 
odhodlaný cieľ: „Pripraviť dobrý rozvojový plán – nielen sezónny, ale 
aj dlhodobý – pre všetky vekové kategórie, aby sme dokázali naplniť 
potenciál všetkých hráčov. Kluby na Slovensku zväčša nemajú 
takéto detailné rozpracované rozvojové plány. Vo svete sú pritom 
bežným štandardom. Aj toto bude súčasť mojej misie. Pripraviť 
manuál, komunikovať s trénermi, rodičmi, ale aj byť na ľade s deťmi, 
na čo sa tiež veľmi teším.“
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Zimný štadión Ondreja Nepelu v bratislavskej štvrti Tehelné pole je domovom 
hokejistov HC SLOVAN už vyše 80 rokov. Sťahovať sa dočasne museli iba 
počas niekoľkých rekonštrukcií, ktorými tento hokejový svätostánok prešiel. 
Tá posledná v rokoch 2009 až 2011 zmenila tvár zimáku na nepoznanie 
a zmenila ho na jednu z najmodernejších arén v Európe. Jej správu má 
od roku 2011 na starosti Milan Mičúch, ktorý v pozícii vedúceho správy 
zimného štadióna riadi 50-členný tím spolupracovníkov mestskej organizácie 
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ).

„K tejto práci ma priviedlo celoživotné nadšenie pre šport, najmä futbal 
a hokej. Páčila sa mi celková myšlienka modernizácie zimného štadióna. 
Sám som aktívne hrával futbal a hokej, som dlhoročným fanúšikom 
Slovana. Mal som veľkú túžbu podieľať sa na chode a správe nového 
zimáku po tom, čo Slovan musel dva roky pôsobiť v Ružinove,“ povedal 
nám na úvod rozhovoru Milan Mičúch.

Jeho tím ľudí sa stará o jednu hlavnú ľadovú plochu, dve vedľajšie 
tréningové plochy, na jednej z nich sa tradične organizuje verejné 
korčuľovanie. Súčasťou objektu štadióna je aj dvojpodlažná podzemná 
garáž. Pracovný deň teda všetkým dá na štadióne riadne zabrať.

TALIANSKE ŠPORTOVÉ 
STANICE AJ 21 CM 
DLHÉ RUŽE F O
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„Ihneď po príchode do práce idem na bežnú obhliadku zimného 
štadióna. Ďalšiu obhliadku absolvujem počas ranného predzápasového 
rozkorčuľovania Slovana. Sústredím sa najmä na kvalitu ľadu, ale aj na 
iné technické detaily, ktoré môžu ovplyvniť celkovú kvalitu služieb a v 
konečnom dôsledku aj celého zápasu,“ popisuje svoj bežný pracovný 
zápasový deň M. Mičúch. „Neskôr pred zápasom mám ešte dve kontrolné 
obhliadky, ktorých cieľom je skontrolovať a presvedčiť sa, že všetko je 
pripravené. V práci samozrejme zostávam aj počas samotného zápasu. 
Popri hre si však musím všímať veci, ktoré bežný fanúšik nevidí. či už 
to je nejaká závada na mantineli, posunuté tvrdené sklo, alebo spôsob 
úpravy ľadovej plochy cez prestávky.“

Od svojej modernizácie sa v aréne konalo viacero veľkých 
medzinárodných podujatí, ktoré manažmentu a prevádzke zimného 
štadióna dali poriadne zabrať. Podľa očakávania najkomplexnejším podujatí 
bol hokejový 
„Počas tohto obdobia sme museli detailne vopred naplánovať, čo sa na 
štadióne bude obstarávať, vymieňať, udržiavať. Samotné podujatie pre 
nás začalo asi tri mesiace pred otváracím zápasom.“

Ďalším významným podujatím boli Majstrovstvá Európy v kraso-korčuľovaní 
v roku 2016. „Tento šampionát bol vložený do bežnej hokejovej sezóny. 
Preto nebol čas na prípravu, museli sme všetko vopred plánovať a 
predpripraviť už 18 mesiacov vopred. Tesne pred majstrovstvami 
sme mali len asi týždeň na to, aby sme všetko stihli a pripravili. Bolo 
to náročné po fyzickej i psychickej stránke,“ spomína na organizáciu 
ďalšieho významného športového sviatku M. Mičúch. V aréne sa tiež 
konali majstrovstvá Európy vo volejbale žien, majstrovstvá sveta v karate, 
vo florbale, hokejbale a inline hokeji. Z ostatných podujatí bol náročný 
freestyle motokros, kvôli ktorému sa do arény navážali tony hliny a piesku, 
a musela sa zabezpečiť čo najnižšia prašnosť v aréne, výmena filtrov vo 
vzduchotechnike a upratovací servis. Bolo tu tiež býčie rodeo. 

„Z koncertov bolo špecifické vystúpenie nemeckej kapely Rammstein, 
ktorá je známa využívaním množstva svetelných, ohňových a 
multimediálnych efektov. Preto sme zakrývali niektoré vybavenia arény, 
napr. multimediálnu kocku, špeciálnou nehorľavou látkou. Náročná bola 
aj príprava koncertov veľkých svetových hviezd ako Robbie Williams, či 
Beyoncé. Hneď po koncerte Beyoncé na druhý deň tu bol medzištátny 
hokej Slovensko – Česko, takže „prerábka“ arény z mega koncertu na 
hokejový štadión kládla na všetkých vysoké nároky,“ spomína M. Mičúch.

Vo všeobecnosti je každé kultúrne podujatie alebo koncert počas hlavnej 
hokejovej sezóny náročné naplánovať. Musí byť dokonale skĺbený kalendár 
hokejových zápasov s kalendárom kultúrnych podujatí. Následne STaRZ 
vypracuje vlastný časový harmonogram, na základe ktorého pripravuje 
arénu. Práce koordinuje so svojimi dobrovoľníkmi, brigádnikmi, ale 
najmä s hlavnými nájomnými partnermi, čiže so Slovanom, Capitals, 
krasokorčuliarskymi oddielmi a slovenskou hokejovou reprezentáciou, 
aby boli v každom okamihu efektívne využité všetky tri ľadové plochy. V 
Bratislave sa počas sezóny ľadová plocha neroztápa. 

Kladie sa na ňu špeciálny materiál, tzv. „ice covertan“. Je to izolačná 
hmota, ktorá izoluje jednak chlad z ľadu, ale aj teplo zo vzduchotechniky, 
takže bežní návštevníci si ani nevšimnú, že sa nachádzajú na ľadovej 
ploche. Na „ice covertan“ stavia organizátor samotné pódium, prípadne 
ďalšie stavby, lávky, ap. Pri halovom športe sa na „ice covertan“ kladie 
palubovka, ktorú má STaRZ vo vlastných skladoch. Na hádzanú ešte pôjde 
najvrchnejšia vrstva, tzv. „taraflex“. „Sme multifunkčná aréna, len všetko 
musí byť dôkladne naplánované. Hokej pre nás predstavuje istú rutinu, 
za sezónu tu máme vyše 30 zápasoch, všetko je predpripravené. Každý 
koncert je však iný, má svoje špecifiká, každý promotér sa snaží plniť 
nároky umelca. Niektoré úlohy prenáša na nás, sme nápomocní pri 
finalizácii arény. Ja si obzvlášť dávam pozor na to, aby bolo všetko v 
súlade s bezpečnostnými normami, požiarnymi predpismi. Prioritou je 
stopercentná bezpečnosť návštevníkov,“ zdôrazňuje M. Mičúch.

Pri otázke, či si spomenie na nejakú špeciálnu alebo až bizarnú požiadavku, 
ktorú na organizátorov mali umelci vystupujúci na štadióne, sa usmeje. 

„Zväčša ich zabezpečujú produkčné tímy alebo organizátori. Pred každým 
koncertom nám pošlú niekoľkostostranový manuál, tzv. „rider“. Elton 
John mal napríklad požiadavku na presne 21 cm dlhé ruže v šatni. Eros 
Ramazzotti chcel prístup k talianskym športovým kanálom, keďže ako 
veľký fanúšik Juventusu Turín chcel sledovať ligový zápas. André Rieux 
mal zase cca dve hodiny pred vystúpením požiadavku, aby bolo v aréne 
absolútne ticho, vrátane vypnutej vzduchotechniky.“ 
Napriek vrcholiacej pandémii koronavírusu sa aréna pripravuje na ďalšie 
vrcholné podujatia. Tým najbližším budú Majstrovstvá Európy v hádzanej 
mužov v januári 2022. Minulý týždeň sa v hale konali dva generálkové 
zápasy Slovenska proti Španielsku a Maďarsku, ktoré organizátorom 
poslúžili na detailnú analýzu a vychytanie všetkých prípadných nedostatkov. 
V letných mesiacoch sú plánované viaceré kultúrne eventy, avšak dnes 
nikto nedokáže povedať, či budú môcť byť s divákmi alebo nie. Je viac ako 
pravdepodobné, že ak nebude možné naplniť plnú kapacitu arény, koncerty 
sa budú opäť presúvať na jeseň alebo až na jar budúceho roku.
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Zimný štadión Ondreja Nepelu bol vždy povestný kvalitným ľadom. 
Vyše 40 rokov bol za neho zodpovedný legendárny ľadár Jožko Brezina, 
ktorý v roku 2009 dostal za svoju celoživotnú prácu Cenu primátora 
Bratislavy. Štafetu od neho prevzal Pavol Remenár, ktorý je akýmsi doyenom 
dvanásťčlenného tímu starajúceho sa o úpravu troch ľadových plôch. 
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Ten pracuje na dve smeny po šesť ľudí, z ktorých sú dvaja rolbári pre 

hlavnú ľadovú plochu, dvaja ľadári a ďalší dvaja pripravujú tréningové 

plochy A a B. K dispozícii majú štyri rolby, tri od známej značky Zamboni 

a najnovšiu Olympiu, ktorá je na elektrický pohon, robí najkvalitnejší 

ľad a využíva sa prevažne na hlavnej ploche. 

Pavol Remenár nastúpil do práce na zimáku presne 3. mája 1986, 

takže onedlho oslávi malé jubileum – 35 rokov. Za jeho príchodom stál 

práve Jožko Brezina. „V doraste som hrával za Slovan a Jožko tu 
od polovice šesťdesiatych rokov robil ľadára. Inak som vyučený 
mäsiar, ale Brezina ma z mäsokombinátu dotiahol k sebe. Tak 
dobrého človeka a zároveň výborného odborníka ako je Brezina som 
ešte nestretol,“ hovorí P. Remenár.

Traduje sa, že Brezina dával v lete pred prvým mrazením ľadovej plochy 

do stredu mincu – päťkorunáčku – pre šťastie Slovanu a tiež aby ľad 

vydržal v dobrom stave po celú sezónu. Remenár nemá podobný zvyk. 

„Po 35 rokoch mi už stačí pozrieť sa na ľad, aby som vedel, či je 
dobre zamrazený, alebo či je mäkký. Ideálna hrúbka musí byť 3 až 5 
cm. Pred začiatkom sezóny nám prvá príprava ľadovej plochy trvá 
4 až 5 dní.“

ĽAD S MINCOU PRE ŠŤASTIE
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Pri príprave ľadu sa naďalej používa čpavok. Freón by pri troch 

ľadových plochách nedokázal ľad dostatočne zamraziť. „Od roku 2011 

používame osmózovú vodu, ktorá je prefiltrovaná. Pre prípravu ľadu 

je ideálne, keď má teplotu 60 °C. V teplej vode je totiž menej kyslíku, 

roztopí nám ryhy a rýchlejšie mrzne. Hlavná nádrž rolby Olympia má 

vyše 820 litrov a bočná, s ktorou sa ľad umýva, má 370 litrov. Na 

jednu úpravu hlavnej ľadovej plochy spotrebujeme 450 až 500 litrov 

vody,“ prezrádza „pikošky“ o príprave ľadovej plochy P. Remenár.

Pavol Remenár chodí často za trénermi a pýta sa ich, či im ľad 

vyhovuje. Na zimáku zažil troje majstrovstiev sveta v hokeji (1992, 

2011, 2019), jeden šampionát B skupiny v roku 1995, z ktorého sa 

Slovensko prebojovalo do A kategórie, a tiež dva európske šampionáty 

v krasokorčuľovaní. Na kvalitu ľadu sa mu ušlo viacero pochvál.

„Najväčším frflošom čo sa týka kvality ľadu bol bývalý skvelý 
tréner Jaroslav Walter. Zažil som ho ešte ako svojho trénera a 
potom neskôr, keď som už pracoval pri ľade. Keď Slovan prehral, 
podľa Jardu Waltera bol vždy na vine ľad alebo niečo iné, nikdy nie 
mužstvo. Naopak, človek, ktorý nezabudol pochváliť a poďakovať 
za kvalitný ľad, bol Miloš Říha. Bol to veľmi dobrý človek a úžasný 
tréner. Našu prácu si úprimne vážil.“
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JÚLIUS 
ČERNICKÝ
(5. 3. 1937)

Počas svojho života výlučne spätého s hokejom odohral Július Černický 

šestnásť sezón ako hráč, ďalších šestnásť bol aktívny tréner a ďalších 

23 rokov sa venoval práci s hokejovou mládežou. Chlapec z hôr vyrastal 

do pätnástich rokov v Tatranskej Lomnici, ako pätnásťročný sa vo Svite 

zoznámil s hokejom. Za štúdiom odišiel do Brna, kde ho vytiahol do ligového 

mužstva Eduard Farda. V roku 1956 ho Michal Polóni vzal do Slovana, kde 

vytvoril spolu s Jánom Starším a Karolom Fakom jeden z najlegendárnejších 

útokov. Keď sa im darilo, fanúšikovia zvykli vyvolávať rýmovačku: Starší, 

Fako Černický - tí to hrajú technicky. O účasť na MS 1959 ho obral zlomený 

palec na ruke, o ZOH 1960 zasa žltačka. V Slovane strávil trinásť rokov. 

V roku 1970 ukončil kariéru v EV Viedeň. V československej lige počas 15 

sezón nastrieľal 144 gólov. V reprezentačnom drese odohral 12 stretnutí, 

radoval sa zo šiestich zásahov. Neskôr trénoval v Slovane, Nitre, Trenčíne, 

Esbjergu, Vojense, pracoval pri reprezentáciách ČSSR do 20 rokov i Dánska.

MICHAL 
HREUS
(9. 3. 1973)  
Keď strelil Michal Hreus gól, diváci na tribúnach Zimného štadióna Ondreja 

Nepelu sa okrem ošiaľu z presného zásahu mohli vždy tešiť aj z netradičnej 

oslavy rodáka zo Žiliny. Vicemajster sveta z Petrohradu 2000 po každom 

strelenom góle prstami pravej ruky začal ukazovať na ľudí okolo seba a 

symbolicky naznačoval, že má každého rád. Počas svojej kariéry hrával aj za 

Spartu Praha, Mníchov, Mannheim, Krefeld, Skalicu, Slovan Bratislava, Lukko 

Rauma, Žilinu a Litvínov. So Slovanom získal tri majstrovské tituly (2000, 

2007, 2008), za tím hral aj v úvode majstrovskej sezóny 2001/02. V roku 

2006 pomohol Žiline k historickému prvenstvu v slovenskej lige. Kariéru 

ukončil v roku 2013. V slovenskej reprezentácii nastúpil na 43 zápasov, strelil 

v nich deväť gólov. V jeho zbierke sa vyčnieva petrohradské striebro z MS, na 

ktorom sa v siedmich stretnutiach podieľal troma kanadskými bodmi (2+1). 

V posledných sezónach pracoval ako tréner mládežníckych družstiev Slovana.

 
VÁCLAV 
NEDOMANSKÝ
(14. 3. 1944)  
Legenda Slovana i československého hokeja, od roku 2019 člen torontskej 

Siene slávy NHL. Pri tej príležitosti vtedy povedal, že trénoval sovietskym 

štýlom – jedenásť a pol mesiaca do roka, pauzu mal len dva týždne. Aj vďaka 

tomu sa vypracoval na výborného útočníka. Rodák z moravského Hodonína 

odohral za Slovan dvanásť sezón, štyrikrát sa stal najlepším strelcom 

československej ligy. Patril medzi opory československej reprezentácie, v 

zbierke má dve olympijské medaily - striebornú z Grenoblu 1968 a bronzovú zo 

Sappora 1972. Má svoj podiel na zisku ôsmich medailí z MS, vrátane zlata na 

domácich MS 1972. V národnom drese strelil 163 gólov a je najlepší strelec v 

histórii československej reprezentácie. Po emigrácii cez Švajčiarsko do Toronta 

sa stal prvým športovcom z krajín „komunistickej" Východnej Európy, ktorý sa 

vydal v zámorí na  profesionálnu kariéru. Cez WHA sa dostal ako 33-ročný do 

Detroitu Red Wings. V NHL odohral 421 stretnutí s bilanciou 122 gólov a 156 

asistencií. Okrem Detroitu nastupoval aj za New York Rangers a St. Louis.

G R AT U L U J E M E  N A Š I M  O S L Á V E N C O M
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RUDOLF 
VERČÍK
(19. 3. 1976)  
Ako sedemnásťročný dostal prvú šancu v drese A-mužstva Slovana. Svoj 

talent ukazoval v mládežníckych reprezentáciách, s dvadsiatkou postupoval 

z najnižších kategórií do elitnej, v ktorej si tiež zahral. V roku 1994 ho z 52. 

miesta draftoval New York Rangers, v zámorí si však nezahral. So Slovanom sa 

dočkal titulu v roku 2000, o šesť rokov neskôr pomohol k ligovému prvenstvu aj 

Žiline. Pôsobil aj v Poprade, Spišskej Novej Vsi či Trnave, legionárčil v Liberci a 

Jihlave, záver kariéry strávil v Poľsku. Za Slovensko nastúpil sedemkrát, gólovú 

radosť nezažil. V posledných rokoch sa venuje trénovaniu mládeže v Ružinove 

 
MIROSLAV 
NITKA
(28. 3. 1932 - +5. 2. 1982)  
Rodák zo Strážskeho sa po hráčskej kariére v Prešove a Bratislave stal 

uznávaným trénerom, v Slovane úspešne viedol mládežnícke tímy. Začínal pri 

doraste Slovana, ako 28-ročný sa stal na dve sezóny trénerom bulharskej 

reprezentácie. V rokoch 1962 až 1965 dokázal posunúť Košice z tretej ligy 

do najvyššej celoštátnej súťaže a po jej udržaní zamieril do Švajčiarska. Po 

návrate pracoval v SNHL v Žiline a Prešove, v roku 1971 prijal na jednu ponuku 

z Medveščaku Záhreb, aby sa opäť vrátil k dorastu Slovana. Popritom bol aj 

asistent v reprezentácii do 18 rokov. Neskôr ešte viedol VSŽ Košice a počas 

sezóny 1981/82, počas ktorej bol na striedačke Popradu v SNHL, nečakane 

zomrel.

DANIEL 
BABKA
(30. 3. 1972)  
Bývalý spoľahlivý robustný obranca s kvalitnou strelou. Na modrej čiare bol 

často ako žula. Rodák z Martina pôsobil na všetkých kvalitných slovenských 

adresách – v Slovane, Trenčíne, Košiciach, Zvolene. So Slovanom získal 

dva majstrovské tituly (2000, 2002), s Košicami jeden (1999). V Bratislave 

si zahral Európsku hokejovú ligu, so Zvolenom, Martinom i Roeunom získal 

Kontinentálny pohár. S Rouenom sa stal dvakrát majstrom Francúzska. 

Pripísal si dve účasti na majstrovstvách sveta v hokeji, šancu obliecť 

si dres Slovenska dostal v 44 dueloch (4 góly). Záver hráčskej kariéry i 

začiatok trénerskej strávil vo Francúzsku, kde pracuje aj dnes ako asistent 

v prvoligovom Nice.

G R AT U L U J E M E  N A Š I M  O S L Á V E N C O M
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D O  K A B Í N Y  S L O V A N A  N E C H O D I A  D O  P R Á C E ,  A L E  P R E T O ,  Ž E  I C H  T O  B A V Í  A  Ž I J Ú  P R E  H O K E J

Ak je Slovan v niečom európskym veľkoklubom, tak je to nepochybne vďaka 
svojej kabíne. Nemyslíme tým jej vybavenie, aj keď aj to je na vysokej úrovni. 
Kabínu Slovana tvoria predovšetkým štyria ľudia, bez ktorých by klub takmer 
nefungoval. Bez prílišného zveličovania sa dá povedať, že v kabíne doslova 
spia, počas sezóny je ich druhým domovom. Majú srdcia pre Slovan a život 
obetovali hokeju. Pre svojich hráčov by zniesli aj modré z neba. Za celú sezónu 
na nich nevidieť, že by boli unavení alebo nahnevaní. Všetko riešia úsmevom a 
príslovečným vtipom.
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Dušou kabíny je technický manažér Samko Petráš. Slovanu je verný 
už vyše tridsať rokov. Bývalý dráhový cyklista – rodák z Myjavy – sa 
zaúčal od charizmatického Jozefa „Dade“ Bogdana, ktorý pred štyrmi 
rokmi zomrel vo veku 78 rokov. Samko sa postupne vypracoval cez 
maséra, kustóda a výstrojára až do súčasnej funkcie technického 
manažéra. Pritom zostal neuveriteľne skromný,  a aj preto je pre médiá 
nočnou morou. Namiesto krátkeho rozhovoru sa iba široko usmeje a 
vzápätí utečie brúsiť korčule alebo nosiť hokejové vaky. 

Ďalšími členmi tímu, ktorý síce nehrá, ale svojou prácou sa podieľa 
na úspechoch klubu, sú fyzioterapeuti Michal Nemček a Vladimír 
Čavojec. Štvrtým do partie je kustód Marek Srnec, ktorý v priebehu 

sezóny nahradil Tomáša Matochu (zakotvil u Capitals). Michal pôsobí 
v Slovane od roku 2007, Vlado prišiel pred vstupom Slovana do KHL 
v lete 2012. Generálny manažér Maroš Krajči chcel mať pri mužstve 
stabilného fyzioterapeuta a tak slovo dalo slovo a Michal sa zo 
športovej kliniky, kam sa chodili hráči liečiť, presunul priamo do ich 
kabíny. Pred vstupom do nadnárodnej súťaže prišli do klubu viacerí 
zahraniční hráči, zvýšili sa nároky a väčšiu starostlivosť si vyžiadalo 
aj časté a dlhé cestovanie. 

TÍM, KTORÝ NEHRÁ
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Aj keď majú svoje úlohy jasne rozdelené, snažia sa fungovať ako 
jednoliaty štvorčlenný tím, ktorý si pomáha vo všetkom. „Na štadión 
prichádzame pred ôsmou hodinou ráno, čiže asi 90 minút pred 
úvodným zrazom,“ opisuje typický zápasový deň Michal Nemček. 
„Pred príchodom hráčov a trénerov prichystáme kabínu so všetkými 
vecami potrebnými na zápas. My fyzioterapeuti sa potom v masérni 
venujeme hráčom, zatiaľ čo Samko s Marekom pripravujú veci na 
ľad. Keď hráme vonku, tak všetko potrebné balíme a nakladáme 
do klubového autobusu. Pred domácim zápasom sa stretávame 
3,5 hodiny pred úvodným buly. Hráči prichádzajú dve hodiny pred 
zápasom, niektorí aj skôr.“ 

Po zápase prichádza na rad sauna, vodoliečba, masáže, veľa 
ľadovania, prípadne konzultácie s lekármi, ak sa v zápase niečo udeje. 
Fyzioterapeuti sa venujú najmä funkčným poruchám pohybového 
aparátu, konzultujú rôzne svalové disbalancie alebo pooperačné 
svaly. Kustódi sa zase venujú praniu dresov a výstroja. Starajú sa 
o základné veci, ako je nitovanie korčúľ, šnúrky, hokejky, tejpovacie 
pásky, nápoje. Na prekvapenie niektorých je súčasťou ich práce aj 
veľa šitia. Často sa im hráči smejú, že sú z nich krajčíri. Do postele 

sa dostanú okolo polnoci, ak sa cestuje domov napríklad 
z Košíc, tak až nadránom.

Zaužívanú deľbu práce si pozorný divák všimne aj počas 
zápasu. Na predných dvierkach striedačky zásadne funguje 

Samo Petráš, vzadu pri náhradnom brankárovi je Vlado 
Čavojec. Marek Srnec pôsobí pri hokejkách, zatiaľ čo Michal 

Nemček pendluje medzi kabínou a hracou plochou, chodí sušiť 
rukavice, asistuje pri lekároch. Samotný zápas vidí najmenej.

Ich prácu a dobrú atmosféru, ktorú dokážu vytvoriť v kabíne, 
ocenilo za tie roky mnoho hokejistov. Je verejným tajomstvom, 

že niektorí hráči, najmä počas pôsobenia klubu v KHL, sa napokon 
rozhodli pre angažmán v Slovane vďaka kvalitným podmienkam na 

život v Bratislave a tiež vďaka výbornému chýru, ktorý predchádzal 
atmosféru v slovanistickej kabíne. A na koho z hráčov naopak 
najradšej spomínajú kustódi a fyzioterapeuti Slovana?

„Na hráčov nám zostalo veľa pozitívnych spomienok. Napríklad 
Jonathan Cheechoo bol nielen skvelý hokejista, ale aj vynikajúci 
človek. Jeho skromnosť bola v ostrom kontraste s jeho hokejovým 
umením. Keď otvoril dvere do masážnej miestnosti a videl, že na 
stole je mladý chlapec, ani sa ďalej nič nespýtal a prišiel radšej 
neskôr. Inak v kabíne v týchto veciach fungujú veci podľa istej 
hierarchie a tiež náročnosti fyzického stavu,“ prezradil Michal 
Nemček.

Najväčší rozdiel v ich práci medzi KHL a extraligou bol v cestovaní, 
presunoch na dlhé vzdialenosti a neustálemu prispôsobovaniu sa 
časovým pásmam. „V sezóne sme strávili 60 dní v Rusku. Čo sa ale 
týka našej práce, veľký rozdiel tam nie je. Snažíme sa naše služby 
robiť pre hráčov, ako najlepšie vieme, bez ohľadu na to, akú ligu klub 
práve hrá.“
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