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P O W E R P L AY  0 1  /  O F I C I Á L N Y  Z Á P A S O V Ý  B U L L E T I N

Extraligový hokej sa viacmenej úspešne dostal do prvej reprezentačnej prestávky. Väčšina mužstiev 
má odohraných po pätnásť zápasov, čo je takmer tretina základnej časti, s výnimkou Banskej Bystrice 
a Spišskej Novej Vsi, kde boli zatiaľ problémy s COVIDom najvýraznejšie. 

Slovan je na čele priebežnej tabuľky o skóre pred Michalovcami. Náskok 
mohol byť o čosi väčší, ale belasým výsledkovo nevyšli posledné dva 
zápasy dlhej domácej série, pričom najmä ten prvý proti majstrovi zo 
Zvolena bol poznačený tragickými udalosťami prvého novembrového 
týždňa, počas ktorého sa športová verejnosť na Slovensku musela 
vyrovnať so stratou Borisa Sádeckého a Dušana Pašeka ml. O oboch 
bolo známe, že majú silné osobné i profesionálne väzby na náš klub, 
obaja v ňom istý čas pôsobili. O to ťažšie sa chlapcom koncentrovalo 
na hokej, ten musel ísť pochopiteľne do úzadia.

Pre Slovan nebude jubilejná sezóna vôbec jednoduchá. Ktorá však bola? O cieli nemá zmysel ani hovoriť, 
ten je každému jasný ešte pred položením takejto otázky. Slovan však vzhľadom na konanie Majstrovstiev 
Európy v hádzanej mužov príde v januári na celý mesiac o domáce prostredie. Preto jeho herný kalendár je 
úplne iný, aký majú ostatné kluby. Zatiaľ čo do Silvestra musí potiahnuť niekoľko sérií domácich zápasov 
za sebou a podľa možností nestrácať body, po Novom roku odíde z Bratislavy na dlhých jedenásť zápasov, 
počas ktorých tiež bude musieť pravidelne bodovať, ak chce ísť do play off z čo najvýhodnejšej pozície.

Hlavný tréner Robert Döme oceňuje partiu hráčov, ktorá sa v kabíne v tejto sezóne zišla, čo viackrát zdôraznil 
aj v rozhovore pre náš magazín. Nebol by proti doplneniu kádra aspoň o jedného obrancu a útočníka, hoci 
sám priznáva, že hokejový hráčsky trh je aktuálne vybrakovaný a rozdielových hráčov pre našu extraligu je 
veľmi ťažké získať. Môže však pracovať so solídnym mužstvom, pochvaľuje si jeho pracovitosť a verí, že do 
Vianoc pôjde jeho výkonnosť ešte hore. Už teraz sa môže spoľahnúť na Samuela Takáča, Matta MacKenzieho, 
Daniela Gachulinca, či Williama Rapuzziho. So všetkými sa prostredníctvom prvého tohtoročného čísla 
„Powerplay“ môžu bližšie zoznámiť aj fanúšikovia Slovana.

Tých bolo v prvých desiatich domácich zápasoch sezóny v aréne Ondreja Nepelu menej ako zvyčajne. 
Napriek tomu Slovan s priemerom 2 450 divákov na zápas suverénne vedie extraligovú tabuľku 
návštevnosti. Vďaka zaočkovanosti Bratislavy a zvolenému režimu organizácie zápasov má zároveň 
– na rozdiel od niektorých iných miest – istotu, že podporu svojich fanúšikov nestratí ani v prípade ďalšieho 
zhoršenia zdravotnej situácie.
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GACHULINEC
DANIEL

NARODENÝ 
16. 02. 1994

POVAŽ. BYSTRICA
VÝŠKA: 177 CM

VÁHA.: 74 KG

O B R A N C A

#48

SERSEN 
MICHAL

NARODENÝ 
28. 12. 1985

GELNICA
VÝŠKA: 186 CM

HMOT.: 101 KG

O B R A N C A

#8

BEKE 
ÁDAM

NARODENÝ: 
07. 09. 2002

BRATISLAVA
VÝŠKA: 185 CM

HMOT.: 83 KG

B R A N K Á R

#32

GUDLEVSKIS 
KRISTERS

NARODENÝ 
20. 04. 1993

AIZKRAUKLE, LAT 
VÝŠKA: 188 CM

HMOT.: 88 KG

B R A N K Á R

#37

WINDSOR 
CLINTON 

NARODENÝ 
02.11.1993

HAMILTON, ON, CAN 
VÝŠKA: 193 CM

HMOT.: 98 KG

B R A N K Á R

#50

BAČÍK 
PATRIK

NARODENÝ 
07. 02. 1995
BRATISLAVA

VÝŠKA: 185 CM
HMOT.: 85 KG

O B R A N C A

#5

MAIER 
PATRIK

NARODENÝ 
06. 11. 1996
BRATISLAVA

VÝŠKA: 182 CM
HMOT.: 87 KG

O B R A N C A

#43

ŠTAJNOCH 
MARTIN

NARODENÝ 
15. 09. 1990

BOJNICE
VÝŠKA: 180 CM

HMOT.: 90 KG

O B R A N C A

#3

HLAVAJ
SAMUEL

NARODENÝ:
29. 05. 2001

MARTIN
VÝŠKA: 193 CM

HMOT.: 99 KG

B R A N K Á R

#31

NOSKOVIČ 
RICHARD

NARODENÝ 
25. 11. 2002
BRATISLAVA

VÝŠKA: 182 CM
HMOT.: 73 KG

B R A N K Á R

#33

BEŇO 
MICHAL

NARODENÝ 
15. 11. 2001
BRATISLAVA

VÝŠKA: 188 CM
HMOT.: 75 KG

O B R A N C A

#73

MACKENZIE
MATT

NARODENÝ 
15. 10. 1991

N. WESTMINSTER, CAN
VÝŠKA: 185 CM

HMOT.: 85 KG

O B R A N C A

#55

GOLIAN 
MICHAEL

NARODENÝ 
07. 03. 2001

BANSKA BYSTRICA 
VÝŠKA: 192 CM

HMOT.: 82 KG

O B R A N C A

#98

VALACH 
JURAJ

NARODENÝ 
01. 02. 1989

TOPOLCANY
VÝŠKA: 202 CM

HMOT.: 103 KG

O B R A N C A

#44

H C  S L O VA N  B RAT I S L AVA
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JÄÄSKELÄINEN
 JOONA

NARODENÝ 
05. 09. 1996

IMATRA, FIN
VÝŠKA: 178 CM

HMOT.: 80 KG

Ú T O Č N Í K

#84

HARRIS 
BRANT

NARODENÝ 
08. 10. 1989

ESTEVAN, SK, CAN
VÝŠKA: 185 CM

HMOT.: 93 KG

Ú T O Č N Í K

#23

HAŠČÁK 
MARCEL

NARODENÝ 
03. 02. 1987

POPRAD
VÝŠKA: 183 CM

HMOT.: 87 KG

Ú T O Č N Í K

#17

KYTNÁR
MILAN

NARODENÝ 
19. 05. 1989

TOPOLČANY
VÝŠKA: 187 CM

HMOT.: 86 KG

Ú T O Č N Í K

#19

BEZÁK
ADAM

NARODENÝ 
04. 07. 1989
BRATISLAVA

VÝŠKA: 179 CM
HMOT.: 86 KG

Ú T O Č N Í K

#89

FOMINYKH
DANIIL

NARODENÝ 
12. 03. 1998

UFA, RUS
VÝŠKA: 185 CM

HMOT.: 75 KG

Ú T O Č N Í K

#88

RAPUZZI
WILLIAM

NARODENÝ 
05. 02. 1990

ANCHORAGE, AK, USA
VÝŠKA: 180 CM

HMOT.: 87 KG

Ú T O Č N Í K

#25

LUKOŠÍK 
ADAM

NARODENÝ 
06. 02. 2002

PREŠOV
VÝŠKA: 183 CM

HMOT.: 80 KG

Ú T O Č N Í K

#70

TAKÁČ
SAMUEL

NARODENÝ 
03. 12. 1991

POPRAD
VÝŠKA: 184 CM

HMOT.: 92 KG

Ú T O Č N Í K

#49

SUKEĽ
JAKUB

NARODENÝ 
 23. 01. 1996

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
VÝŠKA: 176 CM

HMOT.: 78 KG

Ú T O Č N Í K

#81

URBÁNEK
JAKUB

NARODENÝ 
22. 06. 1999

MARTIN
VÝŠKA: 193 CM

HMOT.: 91 KG

Ú T O Č N Í K

#12

GAŠPAR
RASTISLAV

NARODENÝ 
13. 10. 1994

BAN. BYSTRICA
VÝŠKA: 190 CM

HMOT.: 89 KG

Ú T O Č N Í K

#40

YOGAN
ANDREW

NARODENÝ 
04. 12. 1991

COCONUT CREEK, USA
VÝŠKA: 191 CM

HMOT.: 93 KG

Ú T O Č N Í K

#16

MATOUŠEK 
TOMÁŠ

NARODENÝ 
15. 06. 1992

BANSKÁ BYSTRICA
VÝŠKA: 190 CM

HMOT.: 87 KG

Ú T O Č N Í K

#27

ZIGO
TOMÁŠ

NARODENÝ 
14. 03. 1992

BAN. BYSTRICA
VÝŠKA: 186 CM

HMOT.: 85 KG

Ú T O Č N Í K

#24



Z  P O Z N Á M K O V É H O  B L O K U  H L A V N É H O  T R É N E R A  R O B E R TA  D Ö M E H O

Mužstvo prevzal v polovici januára uprostred rozbehnutej sezóny. Pred 
sezónou 2021/22 už mal s mužstvom možnosť absolvovať kompletnú 
predsezónnu prípravu a so športovým manažmentom riešiť optimálne 
zloženie a skladbu mužstva, aspoň vzhľadom na finančné možnosti 
slovenského klubu a aktuálnu ponuku na trhu. Mužstvo sa rýchlo 
otriaslo zo šiestich prehier v skupinovej fáze hokejovej ligy majstrov 
a po prvej štvrtine základnej časti Tipos extraligy sa usadilo na prvom 
mieste.

„Doteraz sa mi naše mužstvo najviac páčilo v zápase v Košiciach 
(3:6),“ prezradil R. Döme. „Tam sme hrali skutočne dobre. Nešlo ani tak 
o ten veľký obrat z trojgólového manka po pätnástich minútach. Boli 
sme tam silní na puku a naša hra mala zreteľnú štruktúru a systém. 
Dobre sme hrali aj väčšinu úvodného zápasu Ligy majstrov v Leksande. 
Celkove sme v prvej fáze sezóny nehrali zle. Je však pravda, že po lige 
majstrov sme mali obdobie, kedy sa na mužstve trochu prejavila únava 
z cestovania. Verím, že do Vianoc sa sila a trénovanosť mužstva prejaví 
ešte výraznejšie.“

Tréner je zatiaľ spokojný s celkovou štruktúrou a dodržiavaním systému 
hry mužstva. „Dobre  bránime presilovky súperov. Musíme popracovať 
na zvýšení intenzity streľby. Musíme sa naučiť strieľať na bránu takmer 
z každej pozície a nesnažiť sa za každú cenu dávať gól do prázdnej 
bránky. Niektorí súperi by nás za to mohli vytrestať. Keď to vyjde, ako 
naposledy proti Trenčínu, ľuďom sa to páči, ale väčšina gólov dnes padá 
zo striel a následných dorážok. Máme mužstvo a hráčov na tento štýl 
hry, ale musíme ešte zvýšiť dôraz.“

Hlavný kouč uznáva, že v mužstve má kvalitu, ale nezabúda na situáciu 
z vlaňajšej sezóny, keď sa v istom momente musel zaobísť bez 
desiatich zranených a chorých hráčov. „Aj preto by som ešte v mužstve 
privítal jedného útočníka, centra a jedného obrancu. Ak chceme hrať 
o najvyššie méty, musíme mať za zranených okamžitú náhradu. 
Akonáhle nám totiž vypadne kľúčový hráč, je veľmi ťažké ho v dnešnej 
situácii nahradiť.“

MÁME PRACOVITÝ A SLUŠNÝ 
TÍM, KTORÝ FUNGUJE, AKO MÁ
Robert Döme (42) zdvihol na jar 2008 nad hlavu majstrovskú trofej za víťazstvo 
v extralige ako kapitán mužstva. Po štrnástich rokoch túži tento pocit zopakovať 
v pozícii hlavného trénera. Napodobnil by tak legendárneho Zdena Cígera, ktorému 
sa doteraz ako jedinému podarilo získať v Slovane titul ako hráčovi a tiež ako hlav-
nému trénerovi.



Slovan mal vďaka účasti v Champions Hockey League podstatne 
náročnejší vstup do sezóny ako ostatní extraligisti. V základnej 
skupine prehral všetky zápasy. „To určite nepomôže žiadnemu tímu, 
obzvlášť ak vo viacerých zápasoch sme neboli ďaleko od zisku bodov. 
Ale celková kvalita každého z troch súperov bola o tie dva-tri góly 
vyššia ako naša. Všetci naši súperi aktuálne vedú svoje národné 
ligy. Majú veľké rozpočty, z ktorých si môžu dovoliť štyri rovnocenné 
formácie. My momentálne ešte nedokážeme mať štyri päťky na takej 
úrovni, aby sme tieto mužstvá dokázali porážať. Vďaka tomu, že sme 
mali dobrú prípravnú fázu s kvalitným tréningovým procesom, boli sme 
schopní s nimi držať po väčšinu zápasu krok a v niektorých zápasoch 
sme boli blízko bodom. Z tohto pohľadu zápasy v CHL mohli byť pre 
chlapcov trochu frustrujúce. Zistili, že ani ich súčasná výkonnosť 
na tieto mužstvá z vyspelých líg nestačila. Pozitívom je, že hráči 
sa môžu predať, vidia ich ľudia aj inde ako na Slovensku. Takýmito 
konfrontáciami, ktoré sú na úrovni zápasov majstrovstiev sveta, 
sa môžu uchádzať o reprezentáciu. Hráči spoznali, kde je skutočná 
úroveň medzinárodného hokeja a čo im ešte chýba, aby sa k nej reálne 
priblížili.“

Podľa Roberta Dömeho sa rýchlosť a dynamika zo zápasov v lige 
majstrov nedá dlhodobo udržať v domácej súťaži. Dôležité však je, že 
mužstvo má nastavený veľmi dobrý tréningový proces. Výbornú prácu 
odvádza aj mimo ľadu vďaka kondičnému trénerovi Robo Berešovi. 
Tréningy sú krátke, rýchle, chlapcov baví chodiť do kabíny a aj to je 
dôvod, prečo sa mužstvu v poslednom období podarila víťazná séria. 
„Máme veľmi pracovitý a slušný tím. Tá skupina ľudí, ktorá sa tu zišla, 
momentálne funguje tak, ako má.“

Po prvej štvrtine základnej časti je ešte predčasné hovoriť, kto bude 
najvážnejším konkurentom Slovana v boji o titul. Roberta Dömeho 
zaujalo niekoľko mužstiev.
„Mne osobne sa páčia Košice, akým štýlom hrajú. Zvolen má aj tohto 
roku výborné mužstvo. Po zraneniach a chorobách sa určite ešte 
zdvihne Poprad. Michalovce vyzerajú veľmi dobre. Ak by som mal teraz 
natipovať jedného finalistu, stavil by som na Košice.“

Od začiatku tejto sezóny funguje popri A mužstve aj rezervný tím pod 
názvom Modré krídla Slovan, ktorý pôsobí v druhej najvyššej súťaži 
Tipos SHL. Kým však bude Slovan zbierať ovocie z tohto projektu, ešte 
ubehne niekoľko rokov. „Je to fantastická vec, že Slovan má prvý raz 
v histórii vlastnú rezervu, ale musíme byť trpezliví. Keď sa pozrieme na 
kluby ako Liberec alebo Třinec v českej lige, alebo AIK Stockholm, kde 
som mal možnosť istú dobu pôsobiť, všade trénujú a dlhodobo mladých 
hráčov rozvíjajú špičkoví tréneri a development koučovia. Ak spoločne 
v klube vytrváme – akcionári i tréneri – som presvedčený, že takúto 
úroveň do pár rokov dosiahneme.“

Tréner je už teraz vďačný za pomoc, ktorá sa A mužstvu v niektorých 
zápasoch dostala od hráčov ako Preisinger, Klučiar, či Danišovský. „Sú 
to slušní pracovití chlapci, ktorí už majú skúsenosti s extraligovým 
hokejom. Nemôžeme však od nich chcieť, aby trebárs v prípade 
zranenia okamžite nahradili najproduktívnejších Harrisa, Gašpara, 
či Takáča. Musíme pre krídla ďalej vyhľadávať talentovaných chlapcov 
a nechať ich rozvíjať a vyhrať sa v rezervnom tíme.“





Kanadský obranca Matt Mackenzie sa okamžite po svojom príchode 
do HC SLOVAN usadil v prvej obrannej dvojici a stal sa kľučovým bekom nášho 
tímu. Tréneri ho využívajú často v rovnovážnom stave a tiež pri špeciálnych 
herných činnostiach. Mimo ľadu je Matt otcom dvoch živých chlapcov, s ktorými 
si aj s manželkou vychutnáva život v Bratislave.

Predstavujeme 
predsezónnu posilu 
obranných radov 
Matta MacKenzieho

BRATISLAVA JE MOJOU 
EURÓPSKOU JEDNOTKOU



P R EDSTAVU JEME  PREDSEZÓNNU  POS ILU  OBRANNÝCH  RADOV  MATTA  MA CKENZ IEHO

Matt Mackenzie na rozdiel od ostatných hráčov, ktorí často prichádzajú do Európy 
samostatne, pricestoval v závere júla na Slovensko s celou rodinou. 

„Je mojim zvykom, že do Európy cestujem hneď v úvode ročníka s manželkou a 
deťmi. Nebolo tomu inak ani v lete. Prvý týždeň sme boli na hoteli, neskôr sme 
sa presťahovali do bytu bývalého hráča Slovana Radovana Puliša. Páči sa nám, 
že blízko je detské ihrisko, kde manželka trávi voľný čas s ročným Isaiahom. 
Bowen navštevuje anglickú škôlku, kde sa mu veľmi páči. Deti majú veľa energie, 
naposledy sa o tom presvedčili zamestnanci cudzineckej polície, kde nás mali po 
15 minútach dosť (smiech),“ hovorí 30–ročný obranca.

Do Európy sa Matt rozhodol odísť pred sezónou 2018/19, kedy zvážil, že s hokejom 
môže viac preraziť na starom kontinete ako v Severnej Amerike. 

„Čím je hráč starší, je ťažšie sa v Severnej Amerike presadiť. Priestor sa 
dáva mladším a pre ostatných zostáva bojovať v nižších ligách. Mal som dobré 
referencie na Európu od agentov i spoluhráčov. Vyskúšal som to a neľutujem. 
Verím, že zažijem dobrú sezónu v Slovane, či už individuálnu alebo zakončenú 
tímovým úspechom,“ vysvetľuje MacKenzie. 

Pre MacKenzieho je Bratislava štvrtým európskym pôsobiskom. Po príchode zo 
Severnej Ameriky hrával v Bolzane, tiež v nemeckom Bad Tölzi a naposledy v rakúskom 
Dornbirne. 

„Môžem povedať, že sme si mesto skutočne obľúbili. Ide o moju štvrtú sezónu 
v Európe, no nikde sa nám nepáčilo tak ako v Bratislave. Nejde len o mesto, 
ale tiež skvelá organizácia s veľkou históriou a tradíciou, podmienky v kabíne 
a starostlivosť. Všetko funguje na vysokej úrovni,“ vyznal sa kanadský hokejista 
Matt MacKenzie.

Voľného času v hokejovej sezóne veľa nie je. Rodina Matta MacKenzieho však už má 
niekoľko obľúbených lokalít v meste, kde sa vždy radi vracajú. 

„Ak máme voľno, navštevujeme často s deťmi zoologickú záhradu, boli sme tiež 
na neďalekej biofarme, kde je veľa zvierat a chlapci sa tam dokonale zabavia. 
Máme radi prechádzky v Starom Meste, pri Dunaji či v okolí Bratislavského hradu. 
Rád si sadnem na obľúbenú kávu do miestnych kaviarní,“ priblížil Matt MacKenzie.

MacKenzie hráva za Slovan skutočne veľa, tréneri ho využívajú v presilovkách, 
oslabeniach, veľa icetimu mu dožičia aj v hre piatich proti piatim. Kanadský bek sa 
však nesťažuje.

„Som rád, keď hrám veľa a som v tempe. Tím máme dobrý a verím, že naša forma 
bude gradovať. Aktuálne sme na prvej priečke, no herne to môže byť aj lepšie. 
Musíme na tréningoch tvrdo pracovať a zlepšovať sa. Titul je pre nás veľký cieľ v 
sezóne, kedy klub oslavuje 100. výročie vzniku.“

A ako sa vlastne zrodil Mattov príchod do Slovana, kam prišiel z rakúskeho Dornibirnu, 
pôsobiaceho v rakúskej nadnárodnej ICE HL?

„Po skončení sezóny ma oslovil agent s ponukou hrať v Slovane. Mal som dobré 
referencie na klub. Arénu som poznal, keďže som v nej hral proti Bratislava 
Capitals. V rovnakom čase dostali ponuky aj William Rapuzzi a Andrew Yogan, 
ktorí boli moji spoluhráči v Dornbirne, čo mi uľahčilo rozhodovanie. V hokejovom 
živote nie je príliš časté, že odohráte dve sezóny v dvoch rôznych kluboch s dvoma 
rovnakými spoluhráčmi. Navyše s Andrew Yoganom sme proti sebe nastupovali 
aj v mojom draftovom roku vo Western Hockey League, Vo vzájomnom zápase z 
toho bol aj náš pästný súboj. Vždy sa dobre bavíme, keď si na to spomenieme. 
Kto by vtedy povedal, že dnes budeme dobrí kamaráti aj mimo ľadu,“ vysvetlil 
Matt MacKenzie.

BRATISLAVA JE MOJOU 
EURÓPSKOU JEDNOTKOU



Do známej juniorskej Western Hockey League sa prebíjal cez rôzne tímy v štáte 
Britská Kolumbia, odkiaľ pochádza. K hokeju ho priviedli rodičia, najmä otec, ktorý 
chodil s malým Mattom na verejné korčuľovanie. 

„V štáte Britská Kolumbia je hokej veľmi populárny. Začínal som na verejnom 
korčuľovaní so svojimi rodičmi, ešte bez hokejky, no veľmi ma to chytilo. Aj preto 
ma neskôr prihlásili do tímu Maple Ridge Jets, odkiaľ som sa postupne dostával 
do starších kategórií a lepších súťaží,“ objasňuje svoje začiatky MacKenzie. 

V mladšom veku, tak ako väčšina kanadských chlacov, aj on sledoval dianie v NHL a v 
profilige si našiel aj svoj vzor. 

„V detskom období som veľmi fandil Vancouveru Canucks, asi ako každé hokejové 
dieťa zo štátu Britská Kolumbia. Neskôr, keď som sa začínal profilovať na 
obrancu, sa mi páčil bek New Jersey Devils Scott Stevens. Hral skutočne tvrdo 
a vyvolával rešpekt v rámci súperových tímov. Dnes by však za svoje hity asi 
často sedel pred disciplinárnou komisiou (smiech),“ spomína si robustný pravák.

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

 

KAM BY SI CHCEL ÍSŤ NA DOVOLENKU? 
„Išiel by som na Hawaii.“

 

S AKOU ZNÁMOU OSOBNOSŤOU BY SI SA CHCEL STRETNÚŤ? 

„Pravdepodobne by to bol hráč amerického futbalu Tom Brady.“

 

NA AKOM AUTE BY SI CHCEL JAZDIŤ? 
„Mám rád veľké autá, takže myslím, že Dodge alebo Ram.“

 

AKÉ JEDLO BY SI SI NAJRADŠEJ OBJEDNAL? 
„Nie som náročný, mám rád pizzu.“

 

KTORÚ ŠPORTOVÚ TROFEJ BY SI CHCEL VYHRAŤ? 
„Mimo hokeja by to bol Super Bowl, v hokeji Stanley Cup, 
no v realite najradšej slovenský titul.“

www.hcslovan.sk
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Zo strany oboch trénerov Modrých krídiel Slovan Rudolfa Jendeka a 
Richarda Kapuša zatiaľ panuje maximálna spokojnosť, aký progres urobili 
chlapci od začiatku prípravy. „Naučili sa dodržiavať po väčšinu zápasu 
dohodnutý systém. Pochopili, že táto súťaž už nie je o presadzovaní 
svojich individuálnych schopností a zručností, ale o práci pre tím. Sú to 
väčšinou mladí chlapci, niektorí majú iba 16 rokov, a preto sa stane, že 
ešte niekedy ‚uletia‘, ale ako tréneri sme radi, že tieto veci veľmi rýchlo 
pochopili,“ pochválil svojich zverencov Rudolf Jendek.

V mužstve, ktorého vekový priemer je tesne nad 21 rokov, je aj niekoľko 
starších hráčov. Zámerom športového manažéra tohto projektu Miroslava 
Laža bolo, aby pri nich mohli mladí hráči rýchlejšie napredovať. „Trochu 
ma mrzí, že sme ich zatiaľ nemali dostatok času pokope. Vybrali sme 
si ich, aby mladí videli priamo v zápasoch, ako sa na ľade v herných 
situáciách správajú. Preto je s nami Miro Preisinger, Dušan Klučiar, Patrik 
Danišovský a najnovšie aj Patrik Luža. Všetci odohrali veľa zápasov na 
najvyššej klubovej úrovni a majú dostatok skúseností. Zároveň však aj 
starší hráči sa ešte môžu v tomto mužstve a v tejto súťaži zdokonaľovať,“ 
myslí si R. Jendek. 

P R O J E K T  M O D R Ý C H  K R Í D I E L  C H C E  U Ľ A H Č I Ť  P R E C H O D  D O  S E N I O R S K É H O  H O K E J A

Pridelenie licencie pre pôsobenie B mužstva v druhej najvyššej 
slovenskej súťaži – Tipos SHL – je pre hokejový Slovan dôležitý 
medzník v jeho novodobej histórii. Po prvý raz v modernej ére 
slovenského hokeja má Slovan svoj vlastný rezervný tím.

MODRÉ KRÍDLA VZLIETLI 
DO PREMIÉROVEJ 
SEZÓNY

MODRÉ KRÍDLA MAJÚ 
NA SVOJOM KONTE 
AKTUÁLNE 22 BODOV 
 A SÚ NA 9. PRIEČKE



Od začiatku súťaže Modré krídla Slovan zvíťazili v šiestich z pätnástich 
zápasov. Najlepšie hrali proti najsilnejším súperom, ako bola Žilina alebo 
Topoľčany. Aj keď v týchto zápasoch výsledkovo neuspeli, práve v nich bolo 
vidieť, že najlepšie dodržiavali systémové veci. „Aj preto som po týchto 
zápasoch na prekvapenie niektorých vyslovil svoju spokojnosť. To, že 
nepremieňame šance alebo sme urobili niektoré individuálne chyby, to 
vychádza z neskúsenosti mladších hráčov. V zápasoch s rovnocennejšími 
súpermi sme sa museli presadiť útočným hokejom, a práve v týchto 
zápasoch je dôležitá prítomnosť skúsených hráčov na ľade, aby mladí 
videli, ako si v jednotlivých herných situáciách poradiť,“ vysvetľuje 
R. Jendek. 
Viacerí hráči Modrých krídiel sú vekom ešte juniori alebo dorastenci. Medzi 
seniormi si teda musia zvykať na iný štýl hry. Zatiaľ čo v juniorke je to viac 
o korčuľovaní a individuálnom presadzovaní sa, v druhej lige sa musia naučiť 
spolupracovať všetci piati na ľade, dodržiavať stanovený systém hry a 
zapadnúť do kolektívu. 

Už na predsezónnej tlačovej konferencii tréner Jendek uviedol, že cieľom bude 
vyhrávať každý zápas. Najprv to tak nevyzeralo, mužstvo sa muselo v súťaži 
adaptovať. Potom potiahlo päťzápasovú víťaznú sériu. „Môj výrok znel tak, že 
chceme našich hráčov naučiť vyhrávať, obaja s Rišom Kapušom to máme 
v krvi. Chceme u hráčov dosiahnuť, aby urobili všetko pre víťazstvo, išli za 
ním cez prekážky, nevzdali sa za žiadneho stavu. Samozrejme, boli by sme 
naivní, keby sme v každom zápase očakávali s týmto tímom iba výhry.“

Prioritou tohto projektu je dostať čo najviac mladých hráčov do seniorského 
hokeja, či už v drese Slovana alebo v niektorom inom tíme. Nie každý mladý 
hokejista je v šestnástich rokoch supertalent, ktorého draftujú do NHL. Môže 
sa pokojne stať, že výkonnostne „vystrelí“ vo veku 22 až 25 rokov a môže byť 
veľmi užitočným hráčom pre Slovan a stabilným členom kádra extraligového 
mužstva. „Chceme takým hráčom v projekte umožniť prechod z juniorského 
do seniorského hokeja. Ten bol najmä v rokoch pôsobenia Slovana v KHL 
objektívne trochu pribrzdený a len ťažko sa presadzovali v A mužstve.“

MODRÉ KRÍDLA VZLIETLI 
DO PREMIÉROVEJ 
SEZÓNY

OFICIÁLNY NÁZOV: Modré krídla Slovan

ROK ZALOŽENIA: 2021

ARÉNA: Zimný štadión Ondreja Nepelu

SÚŤAŽ: Tipos Slovenská hokejová liga

HRACIE DNI: streda/piatok/nedeľa

VSTUPENKY: Ticketportal (5 eur, sektory A9, A10, A11)

ŠPORTOVÝ RIADITEĽ: Miroslav Lažo

HLAVNÝ TRÉNER: Rudolf Jendek

KAPITÁN MUŽSTVA: Miroslav Preisinger

POČET ODCHOVANCOV: 17

VIZITKA

KAPITÁN MUŽSTVA: 
Miroslav Preisinger
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OCHUTNAJ A



OCHUTNAJ A
Popradský odchovanec Samuel Takáč sa netají, že hrať za Slovan bolo jeho 
malým snom už v mladosti. Teraz si produktívny útočník užíva pôsobenie 
v hlavnom meste.

Keď sa Samuel Takáč dozvedel 
o ponuke zo Slovana, neváhal 
ani minútu

NA SVOJ PRVÝ HOKEJ SA 
DOSTAL ZADARMO, 
SO SLOVANOM CHCE TITUL



Ako malého chlapca ho k hokeju priviedli rodičia. V Poprade bolo zvykom, že 
fanúšikovia, ktorí prišli na zápas po druhej tretine, nemuseli platiť vstupné. Takto si 
mladý Samo Takáč užíval seniorský hokej na pravidelnej báze. Pri jednom zo zápasov 
vyhlásil domáci hlásateľ, že sa koná nábor mladých hráčov do prípravky. O týždeň už 
stál len 5-ročný Samko na ľade. Na tréningu bol od prvej chvíle neprehliadnuteľný. 
,,Mal som na sebe veľmi staré korčule, ešte staršie rukavice, ktoré mi boli až 
po lakte. Chrániče som mal z kolieskových korčúľ. Vyzeral som dosť smiešne. 
Hokej mi však učaroval od prvého momentu.’’

Svoj prvý dres, ktorý dostal od rodičov bol dres kanadského útočníka Joea Sakica. 
,,Myslím, že aj práve preto môžem označiť tohto útočníka za moj hokejový vzor. 
Celé detstvo som fandil Coloradu Avalanche. Zostalo mi to až doteraz,’’ priznáva 
útočník Slovana. 

Samo v Poprade hokejovo vyrastal. Až na ojedinelú skúšku v Michalovciach a niekoľko 
štartov v projekte slovenskej dvadsiatky pôsobil v drese kamzíkov od prípravky až po 
dovŕšenie 23 rokov. Potom ho jeho hokejová cesta zaviala do Francúzska. ,,Myslím 
si, že ako každý hráč, tak aj ja som chcel vyskúšať zahraničie. Prišla mi ponuka 
z Francúzska, tak som na ňu kývol a šiel som to vyskúšať.“

NAJVÄČŠÍ ÚSPECH PRIŠIEL VO FRANCÚZSKU
Popradský odchovanec vždy vynikal korčuľovaním a pohybom. V každom tíme, v 
ktorom pôsobil, patril k lídrom produktivity. ,,Najdôležitejší gól vo svojej kariére 
som ešte nedal. Vo Francúzsku v tíme Gap som v semifinále rozhodujúcim 
gólom pomohol mužstvu k postupu do finále. Bol to dôležitý gól, ale myslím, že 
ten najdôležitejší v kariére ešte príde.’’ 

Pri spomienkach na úspechy počas kariéry mu najviac utknú hokejové okamihy 
z krajiny galského kohúta. ,,Najviac mi rezonujú v pamäti finálové zápasy vo 
Francúzsku. Vyhrali sme tam ligu aj Francúzsky pohár. Tie finálové zápasy a ich 
atmosféra boli nazabudnutelné.’’ 

Je prekvapujúce, že taký produktívny hráč neokúsil pôsobenie aj v inej zahraničnej 
súťaži. ,,Stále by som chcel skúsiť pôsobenie v zahraničí. Ak sa vyskytne 
zaujímavá ponuka, rád ju zvážim. Momentálne som však veľmi spokojný v 
Slovane.’’

K E Ď  S A  S A M U E L  TA K Á Č  D O Z V E D E L  O  P O N U K E  Z O  S L O V A N A ,  N E V Á H A L  A N I  M I N Ú T U

Popradský odchovanec Samuel Takáč sa netají, že hrať za Slovan bolo jeho malým 
snom už v mladosti. Teraz si produktívny útočník užíva pôsobenie v hlavnom meste.

 

NA SVOJ PRVÝ HOKEJ SA 
DOSTAL ZADARMO, 
SO SLOVANOM CHCE TITUL 



ŠPORTOVEC TELOM AJ DUCHOM
Keď bol Samuel dieťa, hrával hokej aj futbal. Pri rozhovoroch neváha vyzdvihnúť 
svoje športové danosti a rád prezentuje svoj športový talent. Na predzápasovej 
rozcvičke s loptou ho však je vidieť len zriedka.  “Párkrát som bol účastníkom 
klasickej rozcvičky s loptou, vyhral som všetky hry a odišiel. Musím nechať 
chlapcov, nech si zahrajú medzi sebou. Momentálne mi učaroval badminton, 
ktorý si idem častokrát zahrať ako mimohokejovú aktivitu. V minulosti som 
hrával aj basketbal. Zúčastňoval som sa zápasov Old Boys v Poprade. Zhrnul 
by som to tak, že bez športu by som asi nevedel byť.”

KAMARÁTSTVA NA CELÝ ŽIVOT
Samo Takáč je sympatický muž, s ktorým len málokto nemôže vychádzať priateľsky. 
V hokeji sú však dlhodobé priateľstvá skôr výnimočné, keďže hráči počas svojej 
kariéry často pôsobia vo viacerých kluboch a ligách. Samo hral v sezóne 2018/2019 
v drese kamzíkov aj s neskorším obľúbencom bratislavských tribún Jindrom 
Abdulom.  ,,S Jindrom mám vynikajúci vzťah. Bol aj na mojej nedávnej svadbe. 
Spolu s Marekom Zagrapanom, ktorý bol taktiež náš spoluhráč v Poprade, sme 
vytvorili dobrú partiu. Sme doteraz v úzkom kontakte. Spomenul by som aj 
Matúša Paločka, Sama Mlynaroviča, Dana Brejčáka, Patrika Svitanu, Dominika 
Kramára a Mária Kuráliho. To sú hráči, s ktorými som doteraz priateľ aj mimo 
ľadu.’’

NAJLEPŠIE OBDOBIE V KARIÉRE
Vo svojej kariére prežíva možno najlepšie obdobie, čoho dôkazom je aj nominácia 
Craiga Ramseyho na blížiaci sa Nemecký pohár. Pre slovanistického útočníka to 
bude premiéra v slovenskej reprezentácii. ,,Cítim sa teraz vo výbornej forme. Darí 
sa mi na ľade, ale aj v súkromnom živote. Mám krásnu manželku a ani nie ročnú 
dcérku. Prežívam teraz šťastné obdobie.’’ 

Na otázku, kde sa mu hralo v kariére najlepšie, produktívny útočník spozornel.  
“Veľmi dobre sa mi hralo v Poprade, keďže tam som doma.  Slovan je však 
niečím výnimočný. Tu sa mi hrá asi zo všetkých arén a miest najlepšie.”

Ciele klubu boli známe už pred začiatkom historickej storočnicovej sezóny. 
Podobne ako klub to vidí aj Samuel:

,,Toto spokojné obdobie v rodine a moju monentálnu formu by som najradšej 
pretavil na majstrovský titul v Slovane.  Urobíme s chlapcami maximum. Verím, 
že sa nám to podarí.’’

NA SVOJ PRVÝ HOKEJ SA 
DOSTAL ZADARMO, 
SO SLOVANOM CHCE TITUL 

VIZITKA SAMUEL TAKÁČ

NARODENÝ: 
3. decembra 1991 (Poprad)

KARIÉRA: 
HK Poprad (2010-2015)
Gap (2015-2016)
Lyon (2016-2018)
HK Poprad (2018-2020)
HK Dukla Ingema Michalovce (2020-2021)
HC SLOVAN Bratislava (2021- 





KEBY BOLO 
KEBY S...
DANIELOM GACHULINCOM
O B R A N C A  # 4 8

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

KEBY SOM BOL TRÉNEROM, VO SVOJOM TÍME 
BY SOM URČITE CHCEL MAŤ... 
Jozefa Golonku

KEBY SOM MAL TROCHU VIAC ČASU, 
CHCEL BY SOM SA (MIMO HOKEJA) NAUČIŤ... 
efektívnejšie využívať čas

KEBY SOM MOHOL V ŽIVOTE JESŤ IBA JEDNO 
JEDINÉ JEDLO, BOLO BY TO... 
Kačička, červená kapusta a domáci knedlík

KEBY SOM VYHRAL V LOTÉRII 100 MILIÓNOV EUR, 
KÚPIL BY SOM SI... 
poriadnu jachtu

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

KEBY SOM SI VO FILME MOHOL ZAHRAŤ 
SO SLÁVNOU HEREČKOU, BOLA BY TO... 
jednoznačne Zdenka Studenková

KEBY SOM MOHOL VRÁTIŤ ČAS, ZMENIL BY SOM...  
tu opatrne! Zmena minulosti by mohla úplne narušiť 
budúcnosť a možno by sa tento rozhovor nikdy 
neuskutočnil 

KEBY SOM MAL MOŽNOSŤ CESTOVAŤ ČASOM, 
CHCEL BY SOM ÍSŤ DO... budúcnosti pozrieť, 
ako bude fungovať spoločnosť



S P O LU  SME  SLOVAN  -  #VERN ISLOVANU

MÔJ SLOVAN
MENO: RICHARD KOSTOLÁNYI

VEK: 28 ROKOV

BYDLISKO: BRATISLAVA

POVOLANIE: ŠTÁTNA SPRÁVA

NA SLOVANE OD: 1999



PRVÝ ZÁPAS SLOVANA, KTORÝ SI PAMÄTÁŠ A NA KTOROM SI BOL?

Prvý zápas, ktorý si pamätám a to je pravdepodobne aj prvý zápas, 

na ktorom som sa zúčastnil, bol zápas s výsledkom 1:0 pre Slovan, 

mohlo to byť niekedy v sezóne 1999/2000, ale s kým Slovan vtedy 

hral, si už nepamätám.

NA KTORÝ ZÁPAS SI NAJRADŠEJ SPOMÍNAŠ?

Myslím, že úplne najradšej spomínam na zápas, kedy dal Sasu Hovi 

gól. Jednak sa to nestáva pravidelne a jednak to bolo do siete 

Trenčína, čo je jeden z našich veľkých rivalov.

MÁŠ NEJAKÚ RUTINU ALEBO ZVYK PRED ZÁPASOM?

Rutinu pred zápasom nemám, avšak zo zásady nenosím na zápasy 

Slovana na sebe šál, alebo klubový dres, pretože vždy keď som mal 

na sebe jednu z týchto dvoch vecí, tak sme prehrali. Mám ešte jednu 

klubovú mikinu, ktorú si obliekam vždy, keď máme sériu prehier a 

zatiaľ má dobrú úspešnosť. Vždy, keď si ju oblečiem, vyhráme, len 

už mi je malá. 

 

KAM NAJĎALEJ SI CESTOVAL ZA SLOVANOM?

Praha a Zagreb sú asi najvzdialenejšie destinácie, ktoré som 

navštívil so Slovanom.

 

MÁŠ NEJAKÝ KLUBOVÝ SUVENÍR, KTORÝ SI CENÍŠ NAJVIAC?

Mám originálny zápasový dres Miša Sersena s venovaním, čo je 

asi najcennejšia súčasť mojej širokej hokejovej zbierky, čo sa týka 

Slovana.

 

ČO SI ZVYČAJNE OBLEČIEŠ NA ZÁPAS SLOVANA?

Štandardne rifle, tričko a mikinu v klubových farbách. Mikiny 

striedam a ako som už spomenul, tá víťazná je mi už malá, takže 

niekedy vyzerám celkom vtipne.

 

KTORÉ ČÍSLO BY SI NOSIL NA SVOJOM DRESE SLOVANA?

Jednoznačne 18.

 

KTO JE TVOJ NAJOBĽÚBENEJŠÍ HRÁČ SLOVANA VŠETKÝCH ČIAS?

Najobľúbenejším hráčom bol pre mňa vždy Rišo Kapuš.

 

S KÝM ZO SÚČASNÝCH ALEBO BÝVALÝCH HRÁČOV SLOVANA 
SI SA STRETOL OSOBNE?

Tých hráčov bolo veľmi veľa. Môžem spomenúť mená ako Višňovský, 

Kapuš, Lipiansky, Sersen, Kukumberg, Hovi, Brust, Sherbatov, 

Štajnoch, Döme, Meszároš, Boychuk, Murley, Tičar, Jeglič, Barker, 

malý Ceco a veľa ďalších. 

 

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

Určite s Mišom Sersenom, je to legenda Slovana a pre mňa 

momentálne najväčší srdciar.

 

KTORÝ BOL NAJKRAJŠÍ ALEBO NAJPAMÄTNEJŠÍ GÓL SLOVANA, 
AKÝ SI VIDEL NAŽIVO NA ŠTADIÓNE?

Znovu spomeniem gól Sasu Hoviho, pretože taký gól naživo človek 

vidí azda raz za život, alebo ešte si pamätám gól Ruda Jendeka od 

stredovej čiary myslím vtedy Hálovi z Trenčína.

 

KEBY SI MOHOL VYMAZAŤ Z HISTÓRIE SLOVANA JEDEN MOMENT 
ALEBO JEDEN ZÁPAS, KTORÝ BY TO BOL?

Jednoznačne zápas z roku 2007, kedy sme prehrali doma 1:10 

s Trenčínom, to je skutočne zápas, na ktorý veľmi nerád spomínam.



S E L F I E  A L E B O  H I G H  F I V E  S  H R Á Č O M  S L O V A N A  -  S Ú  Z Á Ž I T K Y,  K T O R É  S A  N E D A J Ú  N I K D E  K Ú P I Ť.

SELFIE ALEBO HIGH FIVE 
S HRÁČOM SLOVANA? 
ŽIADNY PROBLÉM!
Súčasťou domácich zápasov Slovana v Aréne Ondreja Nepelu sú zážitky, 
ktoré sa nedajú nikde kúpiť. Stačí mať vstupenku na domáci zápas a trochu 
šťastia pri žrebovaní.

ZA ODMENU NA TRESTNÚ
Chceš zažiť adrenalín ešte pred začiatkom zápasu? Sleduj 
predzápasovú rozcvičku („warm up“) priamo za plexisklom pri ľadovej 
ploche z trestnej lavice Slovana. Možno sa Ti podarí urobiť si jedinečnú 
„selfie“ s niektorým zo Slovanistov alebo Ti prehodia cez plexisklo 
puk ako suvenír.

Hráči sem počas zápasu chodia neradi a za trest, Ty sa sem 
dostaneš za odmenu. Stačí, ak na instagrame zverejníš storku 
so vstupenkou na daný zápas a označíš instagramový účet @
hcslovan. Ak sa na Teba usmeje šťastie a vyberieme Ťa, budeme 
Ťa kontaktovať deň pred zápasom. So sebou si môžeš zobrať 

Sleduj: www.instagram.com/hcslovan



aj troch ďalších priateľov. Jedinou podmienkou je platná vstupenka na 
zápas.HIGH FIVE TUNEL

 
Byť úplne posledným, ktorý si ťukne s hráčmi tesne predtým, ako 
vykorčuľujú na ľad? Teraz to môžeš byť práve Ty a Tvoji kamoši. Pred 
každým domácim zápasom vyberieme niekoho z verných fanúšikov, 
ktorý sa dostane do mixzóny a tunela, kde sa pred zápasom 
zhromažďujú hráči Slovana. Buď naším živým talizmanom a daj si 
High5 s hráčmi s orlom na hrudi.
 
AKO SA DOSTANEŠ DO HRÁČSKEHO TUNELA? 
1. Označ kamaráta, s ktorým by si rád zažil atmosféru tesne 

pred nástupom na ľad.

2. Sleduj instagramové profily @MODREKRIDLA a @HCSLOVAN

3. Kúp si vstupenku na daný zápas

4. Žrebujeme vždy deň pred daným domácim zápasom

VIP UPGRADE
Na každom domácom zápase povýšime dvoch verných fanúšikov medzi VIP hostí. 
Stačí mať zakúpené platné vstupenky alebo permanentky do bežného hľadiska, 
správne zodpovedať na aktuálnu kvízovú otázku z histórie Slovana na klubovom 
webe a odpoveď zaslať emailom na jakub.broz@hcslovan.sk.

 
Zo všetkých správnych odpovedí vyžrebujeme šťastlivca, ktorému darujeme 
dve vstupenky do VIP Clubu. Ak chcete niekoho dôležitého a vzácneho prekvapiť 
alebo mu imponovať, určite sledujte túto našu súťaž. A mimochodom, o večeru 
sa v ten deň nemusíte starať. Vo VIPke Vás čaká bohatý bufet s nápojmi.

ZA ODMENU NA TRESTNÚ 
PREDZÁPASOVÁ 
ROZCVIČKA PRIAMO 
ZA PLEXISKLOM



Dočasná expozícia Siene slávy slovenského hokeja musela na jar 2019 uvoľniť 
priestor tlačovému stredisku IIHF Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. Pred 
začiatkom novej hokejovej sezóny sa vďaka spoločnej iniciatíve Slovenského 
zväzu ľadového hokeja a HC SLOVAN Bratislava vrátila do pôvodných vitrín 
za sektormi A6, A7 a A8, ktoré pri modernizácii zimného štadióna navrhol 
architekt Dušan Fischer.

Podstatná časť expozície je venovaná členom Siene slávy slovenského 
hokeja, ako aj najväčším úspechom reprezentačného mužstva. Okrem 
unikátnych exponátov zo zbierok Slovenského športového a olympijského 
múzea, medzi ktorými nechýbajú autentické dresy, korčule, rukavice alebo 
hokejky, púta na prvý pohľad pozornosť replika víťaznej trofeje za titul 
majstrov sveta z roku 2002.

V dvoch vitrínach za sektorom A8 našli svoje miesto aj vybrané klubové 
exponáty zo zbierok Slovana, resp. konkrétnych hráčov Slovana. Sú upútavkou 
na pripravovanú výročnú výstavu k 100. výročiu založenia klubu, ktorá bude 
sprístupnená začiatkom roku 2022 v historických priestoroch Starej Radnice 
v Múzeu mesta Bratislavy. 

Zatiaľ tu fanúšikovia nájdu 10 autentických dresov Slovana z rôzneho 
obdobia od roku 1982 až po súčasnosť, ku ktorým sa viaže nejaký príbeh 
alebo udalosť. Po prvý raz na jednom mieste sú tiež vystavené zmenšené 
kópie majstrovských pohárov za tituly v slovenskej extralige. Všetky 
exponáty aranžovala Mgr.art. Naďa Salbotová.

Pre divákov, ktorí si na zápasy Slovana v extralige zakúpili vstupenky alebo 
permanentky do B sektorov arény, je počas oboch prestávok k dispozícii 
prechod k sektorom A cez núdzové schodište B5-B6.

S I E Ň  S L Á V Y  S L O V E N S K É H O  H O K E J A  J E  S P ÄŤ

Po vyše dvoch rokoch si môžu návštevníci zápasov na Zimnom štadióne 
Ondreja Nepelu opäť zaspomínať na najslávnejšie okamihy z histórie 
slovenského hokeja.

SIEŇ SLÁVY SLOVENSKÉHO 
HOKEJA SA VRÁTILA 
DO ARÉNY ONDREJA NEPELU



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

SIEŇ SLÁVY SLOVENSKÉHO 
HOKEJA SA VRÁTILA 
DO ARÉNY ONDREJA NEPELU

NAJBLIŽŠIE DOMÁCE 
ZÁPASY BELASÝCH

LÍSTKY NA DOMÁCE ZÁPASY NÁJDEŠ NA WWW.TICKETPORTAL.SK

HC 05 BANSKÁ BYSTRICA / UTOROK - 23. NOVEMBRA - 18:00 H

HC 21 GROTTO PREŠOV / PIATOK - 26. NOVEMBRA - 18:00 H

HK POPRAD / NEDEĽA - 28. NOVEMBRA - 16:00 H

HC NOVÉ ZÁMKY / PIATOK - 3. DECEMBRA - 18:00 H

HC KOŠICE / UTOROK - 7. DECEMBRA - 18:00 H

HKM ZVOLEN / PIATOK - 10. DECEMBRA - 18:00 H



IGOR RATAJ
(*03.11.1973, 48 rokov) 
Útočník, odchovanec popradského hokeja. V Slovane odohral 5 sezón 

(1998-2003) a získal tri majstrovské tituly.

FRANTIŠEK DIBARBORA
(*19.11.1916 – + 4.9.1987) 
Slávny slovenský divadelný a televízny herec, zaslúžilý umelec, v mladosti 

hrával aktívne hokej na poste brankára. Nastúpil na 3 reprezentačné zápasy 

za Slovensko.

KAROL RUSZNYÁK
(*26.11.1967, 54 rokov) 
Bývalý výborný útočník, konštruktívny center. V Slovane odohral 10 sezón, 

získal titul v roku 1998. Pôsobil tiež v Nemecku a Maďarsku (4 tituly).

MARIÁN HORVÁTH
(*28.11.1965, 56 rokov) 
Bývalý útočník, odchovanec Spišskej Novej Vsi. V Slovane pôsobil v 80-tych 

rokoch, odohral 7 sezón a v tej poslednej sa tešil z titulu (1998).

ĽUBOMÍR HURTAJ
(*28.11.1975, 46 rokov) 
Topoľčiansky rodák hrával v Slovane od roku 2001, získal dva tituly, ten druhý 

v sezóne 2006/07 ako kapitán mužstva. Má striebro z MS 2000. Hrával aj 

v Česku, Švajčiarsku, Fínsku a Nemecku.

DÁRIUS RUSNÁK
(*02.12.1959, 62 rokov) 
Člen siene slávy Slovana aj slovenského hokeja (2009), prvý Slovák, ktorý 

ako kapitán získal titul majstrov sveta (1985). V Slovane pôsobil 1977-1989, 

podieľal sa aj na federálnom titule (1979).

JINDŘICH REITMAYER
(*8.12.1924 – +19.1.1993) 
Rodák z Prahy hrával v ŠK Bratislava 1944-1951, nastúpil aj za reprezentáciu 

Československa. Kariéru ukončil ako 41-ročný v Starom Smokovci.

FRANTIŠEK GREGOR 
(*8.12.1938 - +10.3.2013)  

Československý obranca, v lige odohral 480 zápasov, okrem vojenčiny 

v Jihlave všetky za Slovan. Má striebro zo ZOH (1964) a striebro a bronz z 

MS (1961, 1963).

ALFRÉD BOLLARDT
(*8.12.1916 - +6.2.2015) 
Dlhé roky jeden z najstarších žijúcich Slovanistov. Hokej hrával 22 rokov, 

bol jedným z najlepších obrancov svojej doby, spolu s dvojičkou Rudolfom 

Horským.

JOZEF BUKOVINSKÝ
(*10.12.1979, 42 rokov) 
Legendárny obranca, prezývaný „Čočkin“, strávil v Slovane 14 sezón, počas 

ktorých odohral 525 ligových zápasov. V majstrovskej sezóne 1978/79 bol 

v obrane s Ľubomírom Ujvárym za bratmi Šťastnými. Z MS 1979 má striebro.

PETER PODHRADSKÝ
(*10.12.1979, 42 rokov) 
Bratislavský rodák, ofenzívny obranca s tvrdou strelou, získal ako 20-ročný 

mladík so Slovanom titul, potom sa z neho stal hokejový svetobežník. Najviac 

zápasov – 381 – odohral vo viacerých kluboch KHL.

VLADIMÍR LUKSCHEIDER
(*16.12.1943, 78 rokov) 
„Lukši“ nastupoval v 60-tych rokov v obrane Slovana s Jozefom Čaplom. Po 

skončení kariéry sa stal trénerom, získal mládežnícky federálny titul, trénoval 

reprezentácie, inline hokejistov i hokejových „old boys Slovana a Slovenska.

SLOVAN 
BLAHOŽELÁ 
A SPOMÍNA KAROL FAKO

(* 24.11.1931 - + 21.2.2020) 
Jedna z najväčších osobností Slovana, prezývaný aj „Frmol“, 

odohral 14 ligových sezón, 311 zápasov a dal 121 gólov. Má bronz 

z MS 1959.
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Oficiálny názov: HC SLOVAN Bratislava

Rok založenia: 1921

Prezývka: Belasí

Domovská aréna: Zimný štadión Ondreja Nepelu 
 (1940, po rekonštrukcii 2011), 
 10 055 divákov

Klubové farby: tmavomodrá, biela, červená

B mužstvo: Modré krídla Slovan (Tipos SHL)

Mládež: HC SLOVAN Bratislava – mládež, o.z.

Maskot: orol Harvy

Roztlieskavačky: Angels Cheerleaders

Fanshop: fanshop.hcslovan.sk

Web: www.hcslovan.sk

Kontakt: tickets@hcslovan.sk

Prezident klubu: Rudolf Hrubý

Generálny manažér: Maroš Krajči

Hlavný tréner: Robert Döme

Kapitán A mužstva: Michal Sersen

Najviac bodov: Richard Kapuš (564)

Najviac gólov: Václav Nedomanský (370)

Najviac prihrávok: Richard Kapuš (346)

Najviac zápasov: Michal Sersen (662)

Majster Československa: 1x (1979)

Majster Slovenska: 8x (1998, 2000, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2012)

Víťaz IIHF Continental Cup: 1x (2004)

Víťaz Spengler Cup: 3x (1972, 1973, 1974)

Sieň slávy: 2x Hockey Hall of Fame Toronto (Peter Šťastný, Václav Nedomanský)

 6x IIHF Hall of Fame(Václav Nedomanský, Vladimír Dzurilla, Jozef Golonka,  
 Ján Starší, Peter Šťastný, Miroslav Šatan) 

 18x Sieň slávy slovenského hokeja 

SLOVAN V KOCKE

Sledujte HC SLOVAN na sociálnych sietiach

HC SLOVAN HC SLOVAN HC SLOVAN HC SLOVAN


