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Radšej Holíč! 
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Akú celoživotnú vášeň 
má Braňo Rapáč
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Rozhovor s Marianom Studeničom

o vianočných zvykoch v Litve
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Milí priatelia, fanúšikovia HC SLOVAN Bratislava,
Slovan je len jeden. Je to veľkoklub, ktorý je zbožňovaný, ale zároveň nenávidený. Veľa 
hráčov by za Slovan chcelo hrať, ale iba niektorým sa to podarí. Slovan je tiež 
rešpektovaná značka, ktorá zaväzuje. Práca od najmenších až po seniorské 
mužstvo by mala byť korektná, na vysokej odbornej úrovni a v súlade s 
trendmi moderného hokeja. Potom budú v Slovane opäť vyrastať hráči, 
ktorí sa uplatnia na draftovom trhu a budú tiež nositeľmi kvality v 
národnom tíme.

V novom Slovane chceme navodiť atmosféru veľkej hokejovej rodiny. 
Mali by ju cítiť všetci bývalí skvelí hráči, ktorí pre klub odviedli kus 
poctivej a kvalitnej roboty. Noví majitelia sa od prevzatia klubu snažia, 
aby prostredníctvom serióznosti, otvorenosti a korektnosti hokejový 
Slovan ľudí spájal a bol vzorom aj pre ostatné kluby na Slovensku. Žiaden 
z hráčov, trénerov, manažérov, ktorí v Slovane v minulosti pracovali, by 
nemal mať pocit, že je na vedľajšej koľaji. Každý z nich svojou mierou prispel 
k budovaniu značky Slovana napriek mnohým turbulenciám, nárazovým vetrom, 
či nekorektným krokom. Slovan to nikdy nemal ľahké a vonkoncom ani na ružiach 
ustlané. O to je dnes krajšie, že sa môže pozerať s perspektívou a optimizmom do budúcnosti. 

Prvoradou úlohou súčasnosti je klub stabilizovať, dať šancu najperspektívnejším mladým hráčom 
kontinuálne prechádzať do prvého mužstva. Popri tom Slovan by mal hrať neustále na špici. 
Každý sa proti nemu bude chcieť vytiahnuť, čo je dobré aj pre ligu, pretože tým sa zdvíha jej 
celková úroveň. Už v najbližšej dobe je pre A mužstvo plánovaný bohatý medzinárodný program. 
Chceme do Bratislavy priniesť lahôdkové zápasy so zahraničnými klubmi, ktoré potešia fanúšikov 
a zároveň ukážu, čo musíme zlepšiť, aby sme sa zaradili medzi špičkové tímy v Európe. 

Ťažké časy netrvajú večne. Nádej je to, čo nás drží pri živote. Bez nádeje sa žiť nedá. V kontexte 
blížiacich sa najkrajších sviatkov v roku som presvedčený, že všetci fanúšikovia Slovana túto 
zložitú situáciu chápu. O to viac sa budeme spolu tešiť, keď to všetko skončí a život sa vráti do 
normálu. 

Všetkým fanúšikom Slovana želám požehnané Vianoce. Verím, že si z prežitia nadchádzajúcich 
sviatkov zoberieme to najlepšie a prenesieme aj do bežného života. Aby sme si vážili blízku 
prítomnosť druhého, pridali úsmev navyše a aby sme sa v zdraví čo najskôr v novom roku stretli 
na hokeji v plnom dome.

Marian BEZÁK,

predseda dozornej rady HC SLOVAN Bratislava

bývalý hráč Slovana 1975-1987
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ALIŠAUSKAS 
NERIJUS

LEE 
CAM

SERSEN 
MICHAL

BEKE 
ÁDAM

MAKAROV 
ANDREJ

BAČÍK 
PATRIK

MAIER 
PATRIK

ŠTAJNOCH 
MARTIN

 TYLER 
PARKS

NOSKOVIČ 
RICHARD

BEŇO 
MICHAL

MESZÁROŠ 
ANDREJ

VALACH 
JURAJ

NARODENÝ 
06. 06. 1991

ELEKTRENAI, LTU
VÝŠKA: 184 CM

VÁHA.: 84 KG

NARODENÝ 
18. 02. 1997

FERGUSON’S COVE, 
NS, CAN

VÝŠKA: 183 CM
HMOT.: 86 KG

NARODENÝ 
28. 12. 1985

GELNICA
VÝŠKA: 186 CM

HMOT.: 101 KG

NARODENÝ: 
07. 09. 2002

BRATISLAVA
VÝŠKA: 185 CM

HMOT.: 83 KG

NARODENÝ 
20. 04. 1993

KAZAŇ, RUS
VÝŠKA: 188 CM

HMOT.: 88 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: 
09.05.1992

IMPERIAL, MO, USA
VÝŠKA: 198 CM

HMOT.: 98 KG

NARODENÝ 
25. 11. 2002
BRATISLAVA

VÝŠKA: 182 CM
HMOT.: 73 KG

NARODENÝ 
15. 11. 2001
BRATISLAVA

VÝŠKA: 188 CM
HMOT.: 75 KG

NARODENÝ 
23. 10. 1985

POVAZ. BYSTRICA
VÝŠKA: 188 CM

HMOT.: 98 KG

NARODENÝ 
01. 02. 1989

TOPOLCANY
VÝŠKA: 202 CM

HMOT.: 103 KG
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BORTŇÁK
DALIBOR

HARRIS 
BRANT

KYTNÁR
MILAN

RANFORD
BRENDAN

SUKEĽ
JAKUB

BUČEK
SAMUEL

JENDEK
DOMINIK

O’DONNELL
BRENDAN

RAPÁČ
BRANISLAV

URBÁNEK
JAKUB

GAŠPAR
RASTISLAV

KUNDRÍK
PETER

PETRÁŠ
SAMUEL

STUDENIČ 
MARIÁN

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 
23. 01. 1996

LIPT. MIKULÁŠ
VÝŠKA: 176 CM

HMOT.: 78 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 
11. 05. 1995
BRATISLAVA

VÝŠKA: 187 CM
HMOT.: 83 KG

NARODENÝ 
28. 10. 1998

HOLÍČ
VÝŠKA: 185 CM

HMOT.: 82 KG

NARODENÝ 
14. 03. 1992

BAN. BYSTRICA
VÝŠKA: 186 CM

HMOT.: 85 KG
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MANAŽMENT
NÁKLADOV

INŽINIERSKA 
ČINNOSŤ

NEZÁVISLÝ
TECHNICKÝ AUDIT

TECHNICKÝ A STAVEBNÝ 
DOZOR INVESTORA

PROJEKTOVÝ 
MANAŽMENT

PORADENSTVO

Prajeme Vám Vianočné sviatky plné 
radosti, pohody, zdravia, osobných 
aj ľadových úspechov 

UŽ 18 ROKOV RIADIME VAŠE PROJEKTY. POCTIVÁ SPOLUPRÁCA S NAŠIMI 
PARTNERMI NÁS DOVIEDLA DO DOSPELOSTI. A IDEME ĎALEJ.

www.eng2.sk





Na prvé skusy zamieril rodák z Holíča už rok pred draftom v roku 2017. Oťukal 
sa v Hamiltone Buldogs, v tíme kanadskej juniorskej súťaže OHL. V drafte po 
ňom siahlo New Jersey v 5. kole zo 143. miesta. Ešte rok pobudol v juniorskom 
hokeji a presunul sa na farmu do AHL. Z prihraničného kanadského mesta 
Hamilton na brehu veľkého Ontárijského jazera ďalej na východ, bližšie k New 
Yorku. Binghamton je od neho vzdialený necelých 300 kilometrov. „Zámorie 
mi trošku chýba, ale štyri roky som nebol poriadne doma. Preto si teraz 
užívam čas s rodinou. A mimoriadne sa teším na pravé domáce Vianoce, 
ak ich teda stihnem tráviť doma. Každopádne dobrá kapustnica, ryba so 
šalátom – to bude paráda“ zalizoval sa Marián Studenič už počas odpovede.
Keď pred vyše štyrmi rokmi prvýkrát zavítal do Hamiltonu ako 17-ročný 
tínedžer, boril sa v neznámom prostredí najmä s jazykovou bariérou. „Myslel 
som si, že anglicky niečo viem, ale keď sa spätne obzriem za svojimi 
začiatkami, zisťujem, že som nevedel vôbec nič. Najčastejšie sa mi stalo, 
keď na mňa niekto spustil anglickú otázku - bez toho, aby som tušil, čo sa 
ma pýta - hovoril som na všetko yes, yes, yes. A zmysel nikde,“ smial sa.   
V oboch kariérnych zámorských zastávkach – Hamiltone i Binghamtone 
– zažil Studenič vysokú školu života. Najskôr vyrastal v náhradnej rodine, 
takzvanej „billet family“, ktorá sa o zahraničného juniora stará ako o 
vlastného. Výhodou týchto rodín nie je len ideálne zázemie, ale aj možnosť 
vycibrenia jazyka. „Bolo o mňa perfektné postarané. Billet rodiny sú skvelé. 
Neviem si predstaviť, že by som v 17-tich musel byť v cudzom meste sám 

niekde v apartmáne, bol by som stratený,“ priznáva Studenič.  
Keď po dvoch rokoch menil kanadský Hamilton za americký Binghamton, veľkú 
zmenu necítil. „Akoby som prešiel zo Slovenska do Česka,“ priznáva pre náš 
magazín. Nenechal si však uniknúť najväčšie turistické skvosty, ktoré mal v 
okolí prechodných bydlísk. Neďaleko Hamiltonu to boli Niagarské vodopády, na 
východ od Binghamtonu zasa hlavné mesto sveta – New York. „Niagary sme 
videli spolu s rodičmi. Bol som tam viackrát, ale zakaždým v zime a vtedy sú 
čarovné. Megalomanské a čarovné. New York tiež dobre poznám. Z kempu 
v New Jersey sme to do mesta mali zhruba 20 minút vlakom. Vždy počas 
voľna sme si ho šli obzrieť. Je to neskutočné mesto, ale príliš obrovské. 
Holíč mi popravde vyhovuje viac,“ dodal s úsmevom spravidla dobre naladený 
Marián Studenič. 
Počas štyroch rokov nebol ani raz na NHL. Otázka preto znie, kedy si ju 
premiérovo vychutná, avšak nie v role diváka, ale priameho aktéra súboja? 
„Hádam čo najskôr. Mal som možnosť zahrať si zopár prípravných zápasov 
a je to zážitok. Na NHL stále myslím, verím si, je to môj cieľ.“
Ak to vyjde, mohlo by to byť práve v drese New Jersey. Tí majú v názve 
prívlastok Devils, čo v slovenčine znamená diabli. Sedí diabolské označenie 
aj na Mariána Studeniča, alebo má bližšie k anjelskej tvári? „Keď ma Devils 
draftovali, mamina mi povedala, že ma draftoval ideálny tím, keďže kedysi 
som bol doma aj trošku problémový. Ale v konečnom dôsledku som pokojný 
človek, žiadny veľký diabol,“ doplnil Studenič. 
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Keď sa Marián Studenič so súhlasom New Jersey rozhodoval, kde otvorí sezónu 
2020/21 z dôvodu posunu začiatku zámorských hokejových súťaží, voľba padla 
na Slovan. „Pretože je to najlepší slovenský klub a ja som chcel hrať blízko do-
mova. Ideálna kombinácia,“ vraví 22-ročný krídelník belasých. Priznáva však, že 
zámorský život mu po netradične dlhej odmlke predsa len chýba.

NEW YORK?  
RADŠEJ HOLÍČ



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

ANKETA: KEBY BOLO KEBY
S MARIÁNOM STUDENIČOM

KEBY SOM NEBOL HOKEJISTA, ŽIVIL BY SOM SA AKO...
„Ty kokos... Nad tým som neuvažoval. Asi by ma bavilo byť policajtom v zásahovej 
jednotke. Odmalička som behal doma s guličkovými pištoľami a rád strieľal.“ 

KEBY SOM MAL MOŽNOSŤ VYTVORIŤ NOVÉ HOKEJOVÉ PRAVIDLO, 
ZAVIEDOL BY SOM...
„Zrušenie komerčných prestávok. Dúfam, že sa naši partneri nenahnevajú, ale 
tieto pauzy nenávidím. Človek sa dostane do tempa a zrazu bum, komerčná 
prestávka. Na šľaktrafenie! Ale rozumiem, že sú potrebné.“

KEBY SOM BOL TRÉNER, V TÍME BY SOM ROZHODNE CHCEL MAŤ...
„Konkretizovať nebudem, aby sa nenahnevali tí, ktorých by som zabudol 
povedať (smiech). Ale chcel by som mať vyvážený tím. Rýchli korčuliari, 
strelci, tvrdší hráči. A samozrejme, kvalitný brankár.“

KEBY SOM MOHOL VKUSE JESŤ IBA JEDNO JEDLO, BOLO/BOLA/BOLI BY TO...
„V Amerike som vkuse jedával chipotle (udené jalapeňo papričky s 
intenzívnou dymovou príchuťou v paradajkovom náleve), to by som dokázal 
jesť každý deň.“

KEBY SOM VYHRAL V LOTÉRII 100 MILIÓNOV EUR, KÚPIL BY SOM SI...
„Jachtu a plavil by som sa okolo sveta.“

KEBY SOM SI MOHOL ZAHRAŤ VO FILME SO ZNÁMOU HEREČKOU, 
VYBRAL BY SOM SI...
„Ale veď žiadnu nepoznám! Počkaj, ako sa volá tá... Aniston? Hej,  
Jennifer Aniston. Stále vyzerá pohľadne, vždy som po nej po očku 
pokukoval. Sympatická žena.“

KEBY SOM SA MOHOL VRÁTIŤ DO ŠKOLY, ZLEPŠIL BY SOM SI 
ZNÁMKY...
„Viac by som sa venoval ruštine. Teraz mám aj rusky hovoriacich 
spoluhráčov, navyše v Binghamtone bývam s Bielorusom. Aspoň 
by som sa s nimi dokázal lepšie porozprávať.“ 

KEBY MA OSUD ZAVIAL DO POLITIKY, KANDIDAL BY SOM ZA...
„V politike by som to asi nedal. Mám chrbtovú kosť, tak tam by 
som nešiel (smiech). Alebo ak, tak jedine za primátora Holíča!“

KEBY SOM MOHOL VRÁTIŤ ČAS, ZMENIL BY SOM...
„Asi nič. V živote som na ceste, ktorej verím. Všetko sa deje 
pre niečo a preto verím, že aj zlé veci ma formovali k lepšej 
osobnosti.“

KEBY SOM MAL MOŽNOSŤ TELEPORTOVAŤ SA DO 
BUDÚCNOSTI, CHCEL BY SOM...
„Lepšiu dobu, dobu po víruse. Nech je všetko také ako 
predtým, v starých dobrých koľajách.“

Ak by Marián Studenič 
nebol hokejista, pracoval by 

ako policajt v zásahovke.



AUTORIZOVANÝ PREDAJ A SERVIS VOZIDIEL
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HC SLOVAN BRATISLAVA
SEZÓNA 2020/2021

www.hcslovan.sk

Horný rad: Adam Jarábek (masér), Michal Nemček (fyzioterapeut), Antonio Ožvald, Jakub Sukeľ, Michal Jasenec, Peter Kundrík, Michal Beňo, Jakub Urbánek, Samuel Buček, Tomáš Zigo, Dominik Jendek, Samuel Petráš, Patrik Maier, Richard Petráš, Robert Bereš (kondičný tréner), Samuel Petráš (tech. manažér).
Stredný rad: Peter Skrabelj (tréner brankárov), Richard Noskovič, Cam Lee, Patrik Bačik, Brant Harris, Branislav Rapáč, Dalibor Bortňák, Juraj Valach, Rastislav Gašpar, Brendan O’Donnell, Marián Studenič, Nerijus Ališauskas, Brendan Ranford, Ádam Beke, Vladimir Čavojec (fyzioterapeut).

Dolný rad: Andrej Makarov, Milan Kytnár, Roman Stantien (hlavný tréner), Andrej Meszároš, Maroš Krajči (generálny manažér), Michal Sersen, Rudolf Jendek (asistent trénera), Martin Štajnoch, Tyler Parks.



S  Ú T O Č N Í K O M  B R A N I S L A V O M  R A P Á Č O M  N A  T É M U  B A S K E T B A L U  -  J E H O  C E L O Ž I V O T N E J  V Á Š N E

Branislav Rapáč sa netají skutočnosťou, že hokej je jeho zamestnaním, nie 
však športovým koníčkom. Viackrát deklaroval, že bližší mu je basketbal. Ako sa 
napriek vášni k športu s loptou pod košmi dostal na ľadovú plochu a kto bol jeho 
inšpiráciou? Čím by chcel byť po konci profesionálnej kariéry a prečo?

NÁDEJNÝ KOMENTÁTOR 

Pri dedení vlôh z pokolenia na pokolenie v rodine často platí úslovie, že 
jablko nepadá ďaleko od stromu. Platilo to aj u Rapáčovcov. Otec útočníka 
belasých bol basketbalista doma v Spišskej Novej Vsi. A hoci mladší syn 
po ňom zdedil vášeň k halovej naháňačke za bodmi, jeho športová kariéra 
začala naberať jasnejšie kontúry v priestoroch zimného štadióna. Veľkou 
inšpiráciou pre Braňa bol brat Richard, ktorý má o šesť rokov viac. „Keď 
bol malý, mal určité zdravotné problémy, na ktoré mu lekári odporučili 
pobyt v chladnom prostredí. A keďže bol športovo aktívny, bolo jasné, 
že má vykonávať šport v chlade, tak to bude hokej. Rodičia ho naň 
prihlásil. Ja ako mladší brat som, prirodzene, napodobňoval jeho kroky,“ 
priznáva Branislav Rapáč. 
Paradoxom je, že zimu a chlad napriek tomu nemá príliš v láske. Radšej 
volí príjemné teplé letné počasie. Možno aj preto zvykne tvrdiť, že ak by sa 

mal vrátiť v čase o dvadsať rokov, ako dieťa by si vybral radšej basketbal. 
Aj preto, že je dominantný v južanských európskych krajinách, kde panuje 
nielen v lete príjemné počasie. „Vždy som z tohto dôvodu závidel 
chlapcom-kamarátom, ktorých basketbalové kariéry doviedli napríklad 
do Španielska. Keď mi vraveli, že bývali na pláži a športovali v teple, čo 
sa mi páči, aj som im trošku závidel,“ pokračuje v zaujímavom rozprávaní 
27-ročný krídelník. 

CHARIZMATICKÝ PRACANT  
Jeho celoživotná vášeň k basketbalu však neovplyvnila hokejové 
napredovanie. Branislav Rapáč sa vždy vyznačoval neúmornou 
pracovitosťou. Uvedomoval si, že len tvrdá drina z neho urobí úspešného 
športovca. A dodnes platí, že ak niečo robí, robí to naplno. Samostatnosťou 
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a vzorovým individuálnym prístupom sa vypracoval na hokejistu, ktorý hrá 
so srdcom a nespornou dávkou obety pre tím. Už v Martine sa koncom 
sezóny 2016/17 vyznačoval sympatickým vystupovaním. Spolu s partiou 
kamarátov bojoval za záchranu martinského hokeja v médiách. Spolu so 
spoluhráčmi sa dokonca vzdal časti nevyplatených miezd, aby extraligový 
hokej v Turci pokračoval. A hoci v konečnom dôsledku neuspel, ukázalo sa, 
že v Branislavovi Rapáčovi rastie charizmatická hokejová osobnosť. Jeho 
prednosti využilo neskôr aj vedenie Nitry. V náročnom play-off sezóny 
2018/19 bojoval za ňu napriek početným zraneniam, pre ktoré by mnoho 
hráčov zdravie neriskovalo. A svoju osobnosť formuje ďalej aj v drese 
Slovana. V lete vystupoval po boku Michala Sersena a Ivana Švarného, 
s ktorými zastupoval početnú hráčsku enklávu s cieľom vyjednať pre 
hokejistov pôsobiacich na Slovensku také podmienky v kontraktoch, ktoré 
by zjemnili ich znevýhodnenie v porovnaní s klubmi. 

RUTINA 
Popri všetkých aktivitách si dokáže umne rozložiť vlastný čas a nielen 
medzi basketbalové záujmy. Branislav Rapáč sa zaujíma aj o verejné 
dianie. Aj preto má svoju dennú rutinu. „Keď sa ráno zobudím, zvyknem 
si vypočuť podcast o tom, čo sa aktuálne deje. Prelistujem si stránky 
našich mienkotvorných médií, aby som bol v obraze, čo sa deje. Počas 
basketbalovej sezóny nasledujú výsledky NBA,“ priznáva Rapáč. A 
priznáva sa aj k tomu, že NHL vôbec nesleduje. Netuší, ktorému sa klubu ako 
darí. Dokonca vraví, že mnoho hráčov ani nepozná. Basketbal je jednoducho 
nad všetkým. „Pretože je dynamický, vkuse sa v ňom niečo deje, koše 
padajú veľmi rýchlo. Aj preto ma baví ho sledovať. Basketbal je moja 
vášeň, hokej práca. Aj preto k nemu pristupujem zodpovedne, pretože 
ma živí. Svoje deti však pravdepodobne budem viesť k basketbalu,“ 
dodáva rodák zo Spiša. 
Vo svete NBA patrí srdce Branislava Rapáča kalifornskému klubu Los Angeles 
Lakers. Odmalička. Keď bol mladší, ovplyvnili ho najmä Allen Iverson či Kobe 
Bryant, ktorý začiatkom roka 2020 tragicky zahynul pri nehode vrtuľníka. Aj 
táto udalosť Rapáča poriadne zasiahla. „V tú noc som nemohol poriadne 
spať. Veľmi ma to trápilo. Pamätám si časy jeho najväčšej slávy. Kobe 
bol veľká osobnosť, jeden z mojich vzorov a hrdinov. Dodnes ma jeho 
odchod veľmi mrzí,“ vraví Rapáč.

STRACH Z LIETANIA
Dnes obdivuje – ako inak – LeBrona Jamesa, ale tiež fantastického Európana 
v NBA Luku Dončíča či Giannisa Antetokounmpa. Chýbať nesmie ani Russell 
Westbrook. Platí však, že ak sa raz Branislav Rapáč vydá na dobrodružnú 
výpravu do zámoria, prvý zrejme navštívi zápas spomínaných LA Lakers. 
Má to však háčik. Musí odbúrať enormný strach z lietania. „Už som začal 
pracovať na tejto fóbii. Začal som krátkymi a strednými letmi, tie už 
zvládam. A keď to príde, už bude zostávať zvládnuť ten ďaleký,“ dodáva 
útočník belasých. 

Na záver sa žiada dodať, že Braňo má po hokejovej kariére aj plán B. 
Keďže sa venuje aktuálnemu dianiu v športe či v spoločnosti, rád by ho 
v budúcnosti trefne komentoval. Vášeň k žurnalistike, ktorú mimochodom 
vyštudovala jeho priateľka, je čoraz väčšia...

VIZITKA BRANISLAVA RAPÁČA

NARODENÝ: 
4. júna 1993 v Spišskej Novej Vsi.

KLUBY V KARIÉRE: 
HK Poprad,
Des Moines Buccaneers (USHL), 
HK Orange 20, 
MHC Martin, 
HK Nitra, Brooking Blizzard (NAHL), 
ŠHK 37 Piešťany, 
HC Dynamo Pardubice (ČR), 
MHK 32 Liptovský Mikuláš, 
HC Košice.

ŠTATISTIKY V SEZÓNE 2019/20: 
v drese HC Košice 52 zápasov, 16 gólov, 
15 asistencií, 31 bodov, +9, 52 trestných minút.

NAJVÄČŠIE ÚSPECHY: 
vicemajster SR s HK Nitra 2018/19, 
4. miesto s MHC Martin 2016/17.



Počas sedemročného pôsobenia belasých v KHL dlhoročný extraligový rival 
z Trenčína takmer vypadol z najvyššej slovenskej hokejovej súťaže. V roku 
2017 ho v baráži zachránilo víťazstvo 4:0 v poslednom súboji s Detvou. Od 
nasledujúcej sezóny sa postavenie Dukly návratom odchovanca Branka 
Radivojeviča otočilo o stoosemdesiat stupňov. V posledných troch rokoch 
bolo na Považí často skloňované aj slovo titul.
Od jeho zisku delilo Trenčanov v roku 2018 – v zostave aj s dnešným 
obrancom Slovana Patrikom Bačikom – jediné víťazstvo v sérii s Banskou 
Bystricou. Vlani zohrali „krvavú“ štvrťfinálovú sériu s Nitrou, v ktorej 
ťahali za kratší koniec povrazu. Branko Radivojevič ukončil hráčsku kariéru, 
posunul sa na stoličku asistenta trénera i športového riaditeľa a pokračoval 
v obrodnom procese klubu. Po výmene loga nastali zmeny aj vo vedení. 
Začiatkom septembra 2020 vystriedal dlhoročného funkcionára Viliama 
Ružičku na riadiacej stoličke Miloš Radosa, ktorý sa v posledných rokoch 
pohyboval v klubových štruktúrach a zaslúžil sa napríklad o vybudovani 
e múzea s mnohými vzácnymi artefaktmi priamo v priestoroch Zimného 
štadióna Pavla Demitru.

Športové ambície klubu v sezóne 2020/21 mierne brzdí nižší rozpočet 
na A-mužstvo v porovnaní s minulými rokmi. Dukla zažila v novembri 
obrovský výkonnostný i výsledkový prepad, na ktorý tréneri reagovali 
prílevom legionárov. Z Mladej Boleslavi prišiel na hosťovanie najlepší 
strelec Dukly z minulej sezóny Brandon Alderson, no oveľa zaujímavejší 
sú bratia Nick a Drew Shoreovci, ktorí dovedna nazbierali tri stovky 
štartov v NHL. Do Trenčína ich dotiahol Marián Gáborík, ktorý s Nickom 
Shoreom kedysi hrával v LA. Bratia sa prezentujú jednoduchým hokejom, 
na ľade sú veľmi nebezpeční a produktívni. A Trenčín nestáli veľa. Hrajú 
za letenky a náklady spojené s pobytom na Slovensku. Pod Čákovým 
hradom by mali pôsobiť do konca kalendárneho roka. 

V decembri, predovšetkým v období Vianoc, čaká hokejistov Slovana poriadna 
zápasová porcia. Čo majú nové ich oponenti z Trenčína, Nitry a Nových Zámkov, 
ktorí pricestujú na bratislavský ľad? 

Č O  Č A K Á  Z V E R E N C O V  T R É N E R A  R O M A N A  S TA N T I E N A  V  D E C E M B R I  N A  D O M Á C O M  Ľ A D E ?

NEBEZPEČNÍ SHOREOVCI  
I STAVJAŇOVA OMLADINA 

RIVAL V OBRODNOM 
PROCESE



STAVJAŇA - SYNONYMUM 
ÚSPEŠNEJ NITRY
Nitra a Antonín Stavjaňa akoby patrili k sebe. Kedykoľvek sa skúsený český 
tréner angažuje pod Zoborom, tímu sa darí. Iné to nie je ani v úvode sezóny 
2020/21. Antonín Stavjaňa to s Nitrou jednoducho vie. 
Úspech do klubu doniesol už počas pilotného pôsobenia v ňom v ročníku 
2005/06. Vtedy ho vedenie klubu odvolalo počas play-off za údajné 
koketovanie o novom angažmáne práve s bratislavským Slovanom. Nitra to 
však dotiahla k bronzovým medailám. Počas druhej anabázy v rokoch 2012 
až 2016 z toho boli dva bronzy, striebro a napokon i zlato s majstrovským 
titulom v roku 2016. Tretia kapitola trvala od konca októbra 2017 do apríla 
2019. Výsledok? Ďalší bronz a ďalšie striebro. Uplynulý ročník začal 
Stavjaňa ako tréner Zlína v českej extralige, ale neuspel a v polovici októbri 
skončil. Nemohlo to teda v lete 2020 dopadnúť inak ako návratom pod 
Zobor. Aj za skromnejšie podmienky v porovnaní s minulosťou. 
A Antonín Stavjaňa opäť raz potvrdil, že s Nitrou to vie. Podieľal sa na zložení 
zaujímavého kádra, ktorý v úvode ročníka vyhral sedem extraligových 
zápasov za sebou aj napriek dvojtýždňovej karanténe pre pandémiu 
koronavírusu. Päťdesiatsedemročný tréner sa v doterajšom priebehu ligy 
nebál dať priestor aj talentovaným mladíkom, a to nielen v prvom súboji 
superpohára proti belasým. Bodák, Knižka, Nemec, Vitaloš, Stümpel ml., 
Škvarek či Sýkora ml. sa v tíme môžu učiť od viacerých harcovníkov na čele 
s obrancom Ivanom Švarným. Skúsený zadák, ktorý nedávno oslávil 36. 
narodeniny, sa vrátil do materského klubu po trinástich rokoch. Za Slovan 
v extraligovej majstrovskej sezóne 2011/12 odohral 68 zápasov s bilanciou 
12+27. V KHL za päť sezón dovedna 261 stretnutí s bilanciou 10 gólov, 31 
asistencií. 

PREČO FÍNI?
Od vstupu Nových Zámkov do extraligovej spoločnosti v roku 2016 do konca 
sezóny 2019/2020 hrali v klube len dvaja fínski hokejisti. Obaja v premiérovom 
ročníku v najvyššej súťaži. Obranca Konsta Mäkinen dnes pôsobí v Nórsku, 
šikovný krídelník Ossi Saarinen v druhej nemeckej lige. Od sezóny 2020/21 
sa však s Fínmi na juhu Slovenska roztrhlo vrece.
Riaditeľ klubu Imre Valášek pomenoval dôvody angažovanie hráčov z krajiny 
tisícich jazier vo viacerých rovinách. Prvou bola finančná otázka. „Namiesto 
jedného top slovenského hokejistu, pôsobiaceho aj v našej lige, zaplatíme 
štyroch či piatich Fínov,“ prezradil Valášek. 
Druhým dôvodom bol herný štýl, ktorým sa Nové Zámky chcú prezentovať v 
tejto sezóne. Fíni sú známi kvalitnými korčuliarskymi prednosťami. Vďaka nim 
dokážu hrať dynamický hokej vo vysokom tempe. „Chceme hrať celoplošný 
hokej, založený na dobrom korčuľovaní. A keďže Fíni v ňom vynikajúci, 
rozhodli sme sa zamerať práve na nich,“ pokračoval Imre Valášek. 
S výberom pomáhal vedeniu novozámockého klubu bývalý útočník Adam 
Zbořil, v sezóne 2018/19 vo veku 23 rokov jeden z najmladších kapitánov 
tímu v histórii extraligy. Zbořil hral pred príchodom do Zámkov štyri roky vo 
Fínsku. Koho bývalému zamestnávateľovi odporučil?
Obrancu Markusa Västilu, pôsobiaceho predtým v prevažne druhej najvyššej 
fínskej súťaži Mestis. Následne Rasmusa Hämäläinena, s 32 gólmi 
najlepšieho strelca tej istej súťaže v minulom ročníku. Ten však medzičasom 
novozámocký tím opustil. Šancu presadiť sa dostal aj ďalší útočník Erik 
Embrich, ktorý si v minulosti zahral jeden zápas aj za Jokerit Helsinki v KHL. 
Výraznou oporou Novozámčanov je brankár Henri Kiviaho. V najvyššej fínskej 
lige odchytal vyše 70 zápasov s úspešnosťou 89 percent, v zámorskej ECHL 
22 s takmer 90-percentnou. Čerstvým prírastkom je Tomi Iso-Mustajärvi so 
126 štartmi v Liige. Za Nové Zámky mal pôvodne hrať aj Janne Väyrynen. 
Do klubu prišiel, s mužstvom trénoval, ale pred štartom súťaže zamieril 
do Trenčína. 



S  N E R I J U S O M  A L I Š A U S K A S O M  O  V I A N O Č N Ý C H  Z V Y K O C H  A  T R A D Í C I Á C H  V  L I T V E

Vianoce v Litve sú mimoriadne štedré. Nie však početnosťou darov 
pod vianočným stromčekom, ale hodnotami, symbolmi a tradíciami, vďaka 
ktorým majú neopakovateľné čaro. Najkrajšie sviatky v roku si napriek 
odlúčeniu od domova užíva aj Nerijus Ališauskas s rodinou.

SU ŠVENTOM KALĖDOM!

Dvadsaťdeväťročný obranca prijal pred sezónou 2020/21 ponuku stať sa belasým 
orlom. Do Bratislavy zamieril z Rigy, kde tri roky hájil bordové farby miestneho 
Dinama v Kontinentálnej hokejovej lige. Slovan dobre poznal. Dva z troch ročníkov 
proti nemu pravidelne nastupoval v nadnárodnej súťaži. V Rige patril k spoľahlivým 
defenzívnym pilierom, čo podčiarkujú jeho štatistiky. V 152 štartoch za Dinamo 
nazbieral 18 bodov (7+11), no len 58 trestných minút, čo je na pravidelne 
vyťažovaného obrancu úctyhodné číslo. 
V Rige sa rodákovi zo susednej Litvy páčilo. „Je to dobré mesto s príjemnými 
reštauráciami. Počul som, že v Bratislave sú tiež veľmi pekné miesta, kde sa 
dá dobre najesť. Bohužiaľ, súčasná situácia nám príliš nedovoľuje spoznať ich. 
Dúfali sme, že do Vianoc stihneme objaviť oveľa viac z tohto krásneho mesta. 
S manželkou sme v Rige obľubovali prechádzky po starom meste. Doprajeme 
si ich aj v Bratislave, keďže veľa iného robiť nemôžeme,“ vraví pre náš magazín 
litovský reprezentant. 
Kontinentálna hokejová liga bola z hľadiska hokejových zastávok Nerijusa 
Ališauskasa najkvalitnejšia súťaž, v ktorej dosiaľ pôsobil. „Úroveň je síce vysoká, 
ale cestovania priveľa. Teraz, keď máme doma s manželkou malého synčeka, 
som rád, že nemusím lietať na tripy a vidím ho dennodenne vyrastať. Aj úroveň 
slovenskej liga je vysoká. Z prvých skúseností, ktoré som nabral, musím 
povedať, že je náročné zdolať akéhokoľvek súpera, čo signalizuje, že liga je 
kvalitná. Sezóna bude ešte zaujímavá,“ predpovedá charizmatický bek. 

Bratislavu si obľúbila aj jeho manželka Aiste. S Nerijusom sa už polroka tešia z 
narodenia syna Nojusa, v slovenčine Noeho. „Boli sme sa pozrieť už aj na hrade, 
veľmi sa nám tam páčilo. Samozrejme, neobišli sme ani Staré Mesto, hoci 
priveľmi doň nechodíme. Som šťastný, že mám pri sebe dva najväčšie životné 
poklady. Aj tak priznám, že z Litvy mi chýba zvyšok rodiny. Jej blízki členovia sú 
dôležitou súčasťou môjho života.“

VIAC AKO DARČEKY 
Hokejovo vyrástol Nerijus Ališauskas v rodnom mestečku Elektrenai, 
nachádzajúcom sa približne 50 kilometrov západne od metropoly Vilnius. 
Materským klubom 184-centimetrov vysokého obrancu je Energija Elektrenai. Aj 
tí, čo o klube či meste dosiaľ nepočuli, by si z názvu azda dokázali domyslieť, čo 
je jeho dominantou. Nachádza sa tu elektráreň, ktorá dodáva „šťavu“ do celej 
krajiny. „Elektrenai je malé hokejové mesto. Hoci v Litve tento šport nepatrí k 
najpopulárnejším, naše mesto ním žije. Neďaleko od mesta sa nachádza jazero, 
pri ktorom je v lete veľa zábavy. Je to dobré miesto na život. Leží medzi dvomi 
najväčšími mestami v krajine. Zhruba 50 km od Vilniusu a rovnako ďaleko od 
Kaunasu, čo podčiarkuje jeho výbornú polohu,“ uviedol Ališauskas na margo 
rodných končín. 
Aj v nich je populárne dodržiavanie tradícií, predovšetkým vianočných. „Tento čas 
je pre litovské rodiny veľmi špeciálny,“ otvorí Nerijus debatu na vianočnú tému a 
spustí: „Vianočný stromček sa u nás kedysi zvykol stavať až na Štedrý deň, 
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ale v dnešnej dobe si už ľudia zvykli zdobiť ho oveľa skôr. Musím povedať, že 
pre mňa majú Vianoce hlbší zmysel. Nie sú o dobrom jedle či darčekoch, ale 
predovšetkým o čase strávenom s rodinou po boku najbližších. Potvrdzuje 
to nasledovná skutočnosť. Napriek tomu, že som si ako dieťa našiel pod 
stromčekom veľa pekných hračiek i vecí, pri zmienke o Vianociach sa mi v 
spomienkach najčastejšie vybaví najmä neopakovateľná čarovná atmosféra, 
ktorá v tomto období vždy panuje a procesy, ktoré sú s Vianocami spojené,“ 
referoval precítene litovský obranca.

AŽ DO RÁNA...
K tradičným litovským Vianociam patrí 

chutné jedlo. Ľudia v krajine rovnako ako 
na Slovensku nezvyknú štedro hodovať 

počas dňa, ale čakajú na večerný čas. V Litve 
majú počas neho na stole až dvanásť rôznych 

pokrmov. „A tradíciou je ochutnať z každého 
jedného,“ upozorňuje Ališauskas. „Na Štedrý deň nezvykneme jesť mäso, medzi 
hlavné chody patrí jeho náhrada v podobe rôznych druhov rýb. Ako dezert máme 
Kučiukai, ale to vám teda do slovenčiny nedokážem preložiť. Skúste nájsť cez 
Google a nájsť vhodné pomenovanie,“ pousmial sa Nerijus. 
Našli sme. Ide o tradičné litovské vianočné pečivo, vyrábané z domácich 
ingrediencií. Hladkej múky, teplého mlieka, kvasníc, cukru, štipky soli, maku a 
oleja. Po upečení vznikne tradičná špecialita, ktorá nechýba azda na žiadnom 
štedrovečernom stole v krajine. A spomedzi sladkých dobrôt nemusí byť jediná. „U 
nás si doprajeme ešte aj pirôžky s rôznymi plnkami vo vnútri,“ doplnil Ališauskas.   
Keďže Litva je rovnako ako Slovenská nábožensky kresťanská, na Štedrý deň, 
respektíve na Prvý sviatok vianočný 25. decembra je zvykom ísť do kostola. 
Jediným rozdielom je, že kým na Slovensku je zvykom rozbaľovať darčeky hneď po 
večeri, v Litve musia nedočkavé deti počkať do nasledujúceho rána...

NEMECKÉ VIANOCE V NEMOCNICI
Pri debate s Nerijusom na tému tradičný dobrôt spojených s Vianocami sme 
mu priblížili aj slovenské pokrmy na štedrovečernom stole. V mnohých rodinách 
nechýba pravá vianočná kapustnica, iné zvyknú polievky variovať. Netradičnou 
v dnešnej dobe nie je krémová hubová alebo hrachová polievka, ba dokonca ani 
tradičný nedeľný vývar s rezancami. Hlavné jedlo je v mnohých domácnostiach 
rovnaké – ryba s majonézovým šalátom. „Hm, to znie celkom dobre. Zrejme by 
som neodolal o bez problémov ochutnal aj slovenskú vianočnú večeru. Ale ako 
som už povedal, pre mňa nie sú Vianoce o jedle, majú oveľa hlbší význam,“ 
pripomenul člen belasej rodiny.  
Vo svojej bohatej doterajšej kariére pôsobil Ališauskas okrem rodnej Litvy aj 
v Bielorusku, Lotyšsku, Kazachstane či Nemecku. S rozličnými vianočnými 
tradíciami má bohaté skúseností: „V Bielorusku, Kazachstane a Rusku majú 
Vianoce až 6. januára, takže na Štedrý deň som zvykol hrať zápasy, zhodou 
okolností najmä vonku. Na Vianoce v Nemecku zas nemám dobrú spomienku, 
pretože som ich preležal v nemocnici. Musel som absolvovať operáciu ramena. 
Nech som však bol kdekoľvek, vždy som myslel na rodinu. A keď som s nimi 
mohol tráviť Vianoce osobne, bol som najšťastnejší.“ 
S obdobím Vianoc a príchodu nového kalendárneho roka sú spojené aj novoročné 
priania či predsavzatia. Čo má na srdci Nerijus Ališauskas? „Azda len jediné 
prianie. Nech sa nám čím skôr podarí eliminovať koronavírus, aby sme sa mohli 
vrátiť späť k normálnemu životu bez obmedzení. Myslím, že to isté si želajú aj 
mnohí iní ľudia vo svete. Verím, že sa dočkáme.“
A čo zostáva dodať na záver, milá belasá rodina? Azda len tradičné, no úprimné: 
„Šťastné a veselé Vianoce!“ Alebo akoby vám Nerijus po litovsky zaželal: 
„Su šventom Kalėdom!“

VIZITKA NERIJUSA ALIŠAUSKASA

NARODENÝ: 
6. júna 1991 v Elektrenai

KLUBY V KARIÉRE: 
Energija Elektrenai (Litva), 
Metalurg Liepaja (Lotyšsko/Bielorusko), 
EV Füssen (Nemecko 3), HK Almaty, Sarjarka 
Karaganda, HK Temirtau (všetky Kazachstan), 
Dinamo Riga (KHL).

ŠTATISTIKY V SEZÓNE 2019/20: 
53 zápasov za Dinamo Riga, 5 gólov, 
2 asistencie, 7 bodov, 20 trestných minút, -20.

NAJVÄČŠIE ÚSPECHY: 
majster Lotyšska 2010/11 s Metalurgom 
Liepaja, víťaz Lotyšského pohára 2008 
s Liepajou, najlepší strelec kazašskej ligy 
spomedzi obrancov (17 gólov) v sezóne 2014/15, 
víťaz turnaja B-skupiny I. divízie MS 2018 
s Litvou.
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A K O  O S L A V U J Ú  V I A N O C E  K A N A Ď A N I A  V  S L O V A N E

V tejto sezóne siahol Slovan po štyroch hráčoch z kolísky hokeja. Všetci po 
krátkej aklimatizácii potvrdzujú svoje kvality a zaradili sa medzi rozdielových 
hráčov. Väčšina z nich už trávila vianočné sviatky ďaleko od domova v Európe 
počas pôsobenia v iných kluboch. „Powerplay“ sa ich spýtal, aký najkrajší 
darček dostali na Vianoce, čo nemôže chýbať na štedrovečernom stole, 
ale aj ktorý film sa im najviac spája s vianočnými sviatkami.
NAJKRAJŠÍ DARČEK  
Ako sa dalo čakať, pre všetkých bolo vysnívaným darčekom niečo 
z hokejovej výstroje. Bodovala najmä hokejka Easton Synergy. 

„Viaceré deti okolo mňa ju už mali, takže keď som ju dostal 
ja, bol som naozaj celý bez seba od radosti. Vrhol som sa na 
mamu a mocne som ju objal. Potom som ešte dlho „sekal 
dobrotu“, spomína útočník Brendan Ranford. „Na Vianoce 
som kvôli darčekom nezvykol písať list Santa Clausovi, 
ale dodržiaval som iné zvyky: nechával som napríklad pred 
dverami mrkvu pre Santa Clausovych sobov, alebo koláčiky 
pre samotného Santa Clausa.“

„Najlepší darček? Určite hokejka Easton Synergy, keď sa po 
prvý raz objavila na trhu. Veľmi som ju chcel, poprosil som 
o ňu Santu a on mi moje želanie splnil,“ pridáva sa aktuálne 
najlepší strelec Slovana Brendan O’Donnell. „Pokiaľ ide o 
najhorší darček, taký podľa mňa neexistuje. Každý darček je 
dobrý darček. Spomínam si, že som raz na Vianoce dostal 
hru. Bola to hokejová hra, ale vtedy som bol na ňu ešte malý, 
nevedel som, ako sa používa. Po čase som sa k nej vrátil 
a strávil som s ňou dosť veľa času. Pôvodne zlý darček sa 
obrátil na veľmi dobrý.“
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NAJKRAJŠIE VIANOCE SÚ 
VTEDY, KEĎ ICH STRÁVITE 
SO SVOJOU RODINOU



Pre mladého obrancu Cama Leeho bola najlepším darčekom 
iná súčasť hokejovej výstroje. „Nový pár korčúľ, ktoré som 
dostal, keď som mal asi 5 rokov. Pamätám si tiež, že stará 
mama nám vždy zvykla na Vianoce upliesť domáce svetre. 
Boli nesmierne teplé, vlnené a strašne svrbeli. S korčuľami 
sa to veru nedalo ani porovnať,“ smeje sa Cam Lee.

„Okrem hokejovej výstroje si pamätám, že som dostal 
snowboard. Saskatchewan, odkiaľ pochádzam, je však dosť 
rovinatý kraj, takže bolo dosť obtiažne ho využiť. Rodičia 
však boli vždy výborní v kupovaní vianočných darčekov. 
Nepamätám sa, že by som dostal niečo, z čoho som bol 
smutný alebo nešťastný,“ spomína na svoj najkrajší vianočný 
darček center Brant Harris.

NAJLEPŠIE VIANOCE  
S výnimkou Leeho majú už ostatní Kanaďania skúsenosti, ako chutia Vianoce 
v Európe. A veľmi sa im páčilo, podmienkou však musí byť prítomnosť rodiny 
a najbližších. 

„Najkrajšie Vianoce sú vždy vtedy, keď ich môžete stráviť 
spolu s rodinou,“ zdôrazňuje Brendan O’Donnell. „Či už doma 
vo Winnipegu, ale pekné Vianoce som zažil aj keď som hrával 
na Floride.“

Cam Lee sa pridáva: „Najkrajšie Vianoce pre mňa sú vždy s 
rodinou doma na polostrove Nova Scotia, odkiaľ pochádzam. 
Je to najkrajšie miesto na svete.“

Naopak, Ranfordovi a Harrisovi sa páčilo v Európe. Obaja zhodou okolností 
pôsobili v mestách, ktoré sú celosvetovo známe svojou vianočnou 
atmosférou.

„Veľmi sa mi páčili moje prvé Vianoce v Európe, keď som 
pôsobil v Berlíne. V meste je niekoľko skutočne krásnych 
vianočných trhov, vrátane trebárs toho na Gendarmenmarkt, 
kde môžete vidieť veľa nádherných vecí,“ chváli Brendan 
Ranford vianočnú atmosféru v metropole Nemecka. 

Brant Harris nedá dopustiť na vianočnú náladu v Mozartovom 
rodisku. „Najkrajšie Vianoce doteraz som prežil v rokoch 
2017 a 2018 v Salzburgu, keď som hrával za tamojší Red 
Bulls. Pricestovala za mnou rodina a samotné mesto je 
naozaj krásne. Boli to zároveň moje prvé Vianoce v Európe 
a všetko bolo tak trochu špeciálne. V Severnej Amerike 
nemáme tradíciu vianočných trhov, v Salzburgu ich bolo 
hneď niekoľko. Navyše sme pochodili aj niektoré ďalšie 
mestá, vrátane Prahy, všade sa nám veľmi páčilo.“

VIANOČNÉ JEDLO  
V otázke vianočného chodu sme sa od Slovanistov z krajiny javorového listu 
nedočkali žiadnych prekvapení. Na štedrovečernom stole dominuje tradičná 
morka.

„Vyrastal som iba s mamou a na Vianoce sme chodievali k 
starým rodičom. Mávali sme tradičné jedlo, čiže morku so 
zemiakovou kašou. Navyše, stará mama robí neskutočne 
chutnú plnku a potom tie jej zákusky a koláčiky,“ rozžiari sa 
pri opisovaní vianočného stola u Ranfordovcov Brendan.

Morka má svoje výsadné postavenie aj v rodine Branta 
Harrisa. Podľa vlastných slov je zjedia naozaj veľa, konkrétne 
číslo radšej neprezradil.

O’Donnell a Lee majú skôr sladký jazýček. „Priznávam, mám 
slabosť na sladkosti, takže vianočné zákusky a koláčiky 
by som dokázal konzumovať po celý rok,“ hovorí Brendan 
O’Donnell.

Cam Lee nedá dopustiť na pekárenské umenie svojej mamy: 
„Moja mama na Vianoce robieva kávový zákusok, ten mám 
najradšej a dokázal by som ho jesť po celý rok. Nedokážem 
ho však pripraviť pre spoluhráčov, lebo v kuchyni práve 
nevynikám.“ 
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N A J K R A J Š I E  V I A N O C E  S Ú  V T E D Y,  K E Ď  I C H  S T R Á V I T E  S O  S V O J O U  R O D I N O U

VIANOČNÝ FILM 
Pomerne vzácna zhoda panovala medzi chlapcami aj pri otázke, ktorý film 
najčastejšie pozerajú počas Vianoc. Suverénnym víťazom sa stal „Sám 
doma“ (Home Alone), ktorí v našej vianočnej ankete okrem O’Donnella a 
Harrisa spomenuli aj viacerí ich slovenskí spoluhráči v Slovane.

U O’Donnellovcov sa tiež radi pozrú „Grinch“ s Jimom 
Carreym. Ten je zároveň najobľúbenejším vianočným filmom 
manželky Brendana Ranforda. „Na každé Vianoce je schopná 
si ho pozrieť aspoň päťkrát,“ prezrádza Brendan.

Vekovo najmladší Cam Lee má však iného favorita. „Na 
Vianoce si vždy rád pozriem film „The Night Before“ so 
Sethom Rogenom a Josephom  Gordon-Levittom v hlavných 
úlohách.“ 

 
Vzhľadom na pandémiu koronavírusu budú pre nás všetkých, vrátane 
slovanistických Kanaďanov, tohtoročné Vianoce o čosi iné. Žiaľ, nespoznajú 
tradičnú atmosféru, ktorá na Vianoce panuje v historickom centre 
Bratislavy. Vianočné trhy i ďalšie aktivity sú zrušené alebo oklieštené. 
Našťastie, O’Donnell aj Harris sú u nás aj so svojimi mladými rodinami, obom 
sa v poslednom roku narodil potomok. Ranford a Lee sú v Bratislave zatiaľ 
sami, slovenskí spoluhráči však pre nich nepochybne už niečo na Vianoce 
chystajú. Všetkým želáme šťastné a pokojné prežitie najkrajších sviatkov 
v roku.

AKO OSLAVUJÚ VIANOCE KANAĎANIA V SLOVANE

F O T O :  C A M  L E E
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DÁRIUS RUSNÁK
Legendárny center (nar. 2. decembra 1959) je strieborný olympijský 
medailista i svetový šampión z MS 1985 v Prahe. Majstrovský titul získal 
ako historicky prvý Slovák v úlohe kapitána. Vycibreného technika preslávil 
góly po obkorčuľovaní bránky a nečakanom zasunutí puku za chrbát 
brankára. Nemal ešte ani dvadsať rokov, keď oslavoval so Slovanom pamätný 
federálny titul v ročníku 1978/79. Dlhoročná opora československej 
reprezentácie, v roku 1985 kapitán majstrov sveta. Z majstrovstiev sveta 
má aj dve striebra (1982, 1983) a bronz (1981), na ZOH 1984 v Sarajeve 
mu na krk zavesili striebornú medailu. Za Československo odohral 156 
stretnutí, v ktorých strelil 68 gólov. Do A-mužstva Slovana sa dostal ako 
tínedžer, prvý gól medzi seniormi strelil Vladimírovi Dzurillovi, v tom čase 
už brankárovi Brna. Za Slovan odohral Dárius Rusnák 12 sezón s výnimkou 
ročníka 1987/1988, keď si obliekal dres Dukly Jihlava. V roku 1989 odišiel 
do fínskeho Kuopia, kde strávil štyri sezóny. Od roku 2009 je člen Siene 
slávy slovenského hokeja.

ALFRÉD BOLLARDT 
Alfréd Bollardt (nar. 8. decembra 1916) bol dlhé roky najstarší žijúci 
slovanista i hokejový reprezentant. Zomrel vo veku 98 rokov 6. februára 
2015. Narodil sa na rakúsko-talianskom pohraničí v meste Podlanig, 
detstvo a prežil mladosť v Malackách, hokejovú kariéru v Bratislave a 
zvyšok života trávil v Modre. Bol výraznou hokejovou osobnosťou svojej 
doby. Ľadový hokej hral na špičkovej úrovni neuveriteľných 22 sezón, najmä 
vďaka obrovskému zanieteniu pre svoj šport a zdravému patriotizmu. So 
starším bratom Walterom si obliekal dres 1. ČsŠK Bratislava už v sezóne 
1933/1934. V Malackách, kde sa ich rodina po vzniku Československej 
republiky usadila, v tom istom roku založili hokejový oddiel a Alfréd Bollardt 
sa stal jeho oporou. Do Slovana sa vrátil neskôr ako 32-ročný pred sezónou 
1948/49 a na ďalších sedem rokov sa stal platným obrancom. So svojou 
dvojičkou Rudolfom Horským vytvorili spoľahlivú obrannú dvojicu, ktorá pred 
brankármi Kuchárom či Jendekom vzbudzovala rešpekt. Bollardta preslávil 
najmä víťazný gól v súboji s Prostějovom, ktorým pred 65 rokmi zariadil 
postup Slovana do celoštátnej ligy.

JINDŘICH REITMAYER
Góly rodák z Prahy (nar. 8. decembra 1924, zomrel 19. januára 1993), ktorý 
takmer celý život prežil vo Vysokých Tatrách, nestrieľal len z ideálnych 
prihrávok svojich spoluhráčov, vedel vydrieť puk z vlastnej tretiny, no 
najčastejšie zasahoval v neprehľadnej situácii pred súperovou bránou. 
S hokejom začínal ako desaťročný v drese Starého Smokovca, neskôr 
nastupoval za TJ Kežmarok, HC Tatry-Poprad, od roku 1944 vytvoril s 
Teodorom Reimanom a Jurajom Kočanom obávaný útok predchodcu Slovana 
ŠK Bratislava, v Bratislave pôsobil počas štúdia medicíny do roku 1951, 
potom sa vrátil pod Tatry a 32-ročnú kariéru ukončil 1. januára 1966 v drese 
Starého Smokovca proti Košiciam. V reprezentačnom drese odohral zápasy 
proti Švajčiarsku, Švédsku, Kanade i USA. Pri športe zostal ako lekár aj po 
skončení kariéry, pomáhal aj pri pamätných majstrovstvách sveta 1970 v 
klasickom lyžovaní vo Vysokých Tatrách.

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

DECEMBROVÍ 
OSLÁVENCI



FRANTIŠEK GREGOR
Niekdajší výborný obranca (nar. 8. 12. 1938, zomrel 10. 3. 2013). Fanulo, ako 
legendárneho zadáka prezývali, odohral za Slovan trinásť sezón. Počas nich 
vytvoril nezabudnuteľnú obrannú dvojicu s Jozefom Čaplom, ktorých ešte 
z pozície brankára podporoval famózny Vladimír Dzurilla. Napriek výborným 
výkonom nezískal Gregor nikdy majstrovský titul. Na klubovej úrovni má 
na konte šesť strieborných medailí, ku ktorým pridal tri bronzové. Celkom 
odohral obranca s tvrdou strelou vo federálnej lige za Slovan 480 zápasov, 
v ktorých dal 77 gólov. O niečo viac sa skvelému korčuliarovi s dobrým 
fyzickým fondom darilo v reprezentácii. V roku 1961 sa Gregor tešil zo zisku 
titulu majstra Európy a zo striebornej medaily na svetovom šampionáte. Na 
ZOH 1964 v Innsbrucku získal až tri bronzy, pretože olympijský hokejový 
turnaj bol zároveň aj svetovým a európskym šampionátom. S bronzovými 
„úlovkami“ z MS a ME sa vracal aj v roku 1963 zo Švédska. V čs. 
reprezentácii nastúpil celkovo na 40 zápasov a gólovo sa v nich presadil 
sedemkrát. V roku 2004 sa stal členom Siene slávy slovenského hokeja.

JOZEF BUKOVINSKÝ
Ligové i medzištátne zápasy hral v okuliaroch, čo nepovažoval Jozef 
Bukovinský (nar. 8. decembra 1949) za hendikep. Občas síce do nich 
dostal hokejkou či pukom, sám však viackrát tvrdil, že práve okuliare ho 
zachránili pred vážnejším zranením. Majster Československa 1979 prišiel 
do Bratislavy ako dorastenec zo Spiša, najskôr hral za BEZ, od devätnástich 
rokov bol v Slovane. V majstrovskej sezóne bojoval v obrannej dvojici s 
Ľubomírom Ujvárym za elitným útokom bratov Šťastných. V roku 1979 okúsil 
aj ľad majstrovstiev sveta, odkiaľ si doviezol striebro. Na rozdiel od väčšiny 
spoluhráčov nemusel nastúpiť na základnú vojenskú službu a celú kariéru 
strávil v belasom drese. Kariéru v Slovane ukončil v roku 1984, neskôr 
hral ešte nižšie súťaže za Sláviu Ekonóm, Nové Zámky a Piešťany. Počas 
štrnástich ligových sezón odohral 525 stretnutí, v ktorých strelil 43 gólov.

PETER PODHRADSKÝ 
Ofenzívny obranca s tvrdou strelou (nar. 10. decembra 1979) sa môže 
pochváliť striebrom z majstrovstiev sveta, bronzom zo svetového 
šampionátu do 20 rokov i dvoma slovenskými titulmi. Bratislavský rodák, 
ktorý vyrastal v Ružinove, sa už ako tínedžer objavil v prvom tíme Slovana. 
V roku 2000 po strieborných MS v Petrohrade si ho v piatom kole vybral 
Anaheim, na jeho farme v Cincinnati strávil tri sezóny. Do Slovana sa už 
po pôsobení v zámorí nevrátil. Neskôr hral za Pardubice, Liberec, Třinec, 
Žilinu, Košice, Frankfurt, Novokuzneck, Nižnij Novgorod, Astana, Minsk, 
Magnitogorsk, Doneck, Ladu Togliatti, Nitru a naposledy v sezóne 2017/18 za 
HC Bratislava. V KHL nastúpil v 381 stretnutiach, hral na štyroch svetových 
šampionátoch. Slovenské tituly získal so Slovanom (2000) i Nitrou (2016).

VLADIMÍR LUKSCHEIDER 
„Lukši“, ako mu hovoria priatelia a ako sa aj sám predstavuje, sa narodil 
16. decembra 1943. Pozične výborne hrajúci obranca nastupoval v drese 
Slovana najčastejšie s Jozefom Čaplom. Za prvé mužstvo Slovana začal 
stabilne hrávať od sezóny 1963/64, v závere kariéry dve sezóny hájil 
farby VSŽ Košice. Takmer hneď po skončení kariéry začal trénovať béčko 
Slovana, aby sa na dlhé roky venoval najmä slovanistickej mládeži. Po boku 
trénera Miroslava Nitku získal titul česko-slovenského majstra. Trénerské 
skúsenosti ďalej naberal vo Švajčiarsku a Nemecku, bol aj vysokoškolským 
pedagógom na FTVŠ i na Telovýchovnej škole v Bratislave, kde sa podieľal na 
výchove desiatok trénerov ľadového hokeja. Záber jeho trénerskej činnosti 
je naozaj široký, nechýba v ňom pôsobenie pre slovenských mládežníckych 
výberoch, dva roky dokonca viedol reprezentáciu Slovenska v inline hokeji. 
Neskôr manažoval hokejových veteránov Slovenska i Slovana Bratislava.

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



 ŠŤASTNÉ A ŠTÝLOVÉ!



ĎAKUJEME PARTNEROM ZA PODPORU
GENERÁLNY PARTNER

ZLATÍ PARTNERI

TECHNOLOGICKÝ PARTNER

VÝHRADNÝ PREPRAVCA

MEDIÁLNI PATNERI

PARTNERI TIPOS EXTRALIGY

STRIEBORNÍ PARTNERI

International Travel Services
ITS Express

www.provino.sk
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„Pomáhajte rodinám s deťmi, 
ktoré zákerná  choroba dostala 
do finančnej tiesne. Zašlite SMS 
s textom Anjel A na tel.č. 840   
a budete mesačne prispievať 
sumou 3,32 EUR (paušál), resp.    
1 EUR (predplatená karta).

Vaše príspevky odovzdáme do Vaše príspevky odovzdáme do 
posledného centu a vy budete 
presne vedieť komu.“ 

AKO DOBRÝ ANJEL PRESNE 
VIETE, KOMU POMÁHETE


