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P O W E R P L AY  0 2  /  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

Parafrázujúc americký oscarový film „No Country for Old Men“ viacerí fanúšikovia, ale aj odborníci zvyknú o hokejovom Slovane 

hovoriť: „Tento klub nie je pre mladých hráčov“. Najčastejšie pritom spomínajú argument, že Slovan pre draft NHL nevychoval 

od čias Mariána Cisára (1996, 37. miesto, Los Angeles Kings) ani jediného hráča. Viacerí úspešní bratislavskí chlapci – Martin 

Feherváry, Adam Ružička, Adam Liška – sa síce mihli v štruktúrach Slovana, ale o žiadnom z nich sa nedá objektívne povedať, že 

je odchovancom klubu.

Slovan má v extralige vždy najvyššie ciele. Zatiaľ čo vo všetkých ostatných 

kluboch svoj prípadný apetít na zisk majstrovského titulu na začiatku 

sezóny zakrývajú za rôzne eufemizmy typu „chceme hrať v popredí 

tabuľky“, alebo „uvidí sa, ako budeme na tom v playoff“, Slovan nemusí 

svoje majstrovské ambície ani nahlas vysloviť. Titul sa od neho očakáva 

automaticky vzhľadom na tradície, zázemie a ekonomické možnosti, a 

to od fanúšikov, sponzorov i samotného vedenia klubu. Hráči v Slovane 

sa musia naučiť hrať pod neustálym tlakom a okrem toho sa vyrovnať 

s prirodzenými nástrahami hlavného mesta. Trpezlivosť a čas na 

postupný rozvoj nie sú v Slovane práve bežné pojmy. Ruku na srdce, 

dokázali by fanúšikovia a sponzori dať povedzme tvoriacemu sa tímu 

štyri roky na to, aby z neho vyrástol majstrovský mančaft, ako sa to 

podarilo Trenčínu v roku 2004? Ťažko predstaviteľné. Mimochodom, 

Trenčín odvtedy na ďalší titul márne čaká, kým Slovan získal štyri 

a okrem toho zažil sedem vzrušujúcich sezón v nadnárodnej KHL.

Vlaňajší príchod nových majiteľov Slovana však sprevádzala jemná, ale zreteľná zmena rétoriky. Okrem prísľubu, že A mužstvo 

sa bude snažiť extralige dominovať, noví akcionári za jednoznačný cieľ klubu definovali postupné zlepšenie práce s mládežou, 

ktorého výsledkami nemajú nevyhnutne byť popredné umiestnenia, ale postupné pravidelné zásobovanie mladých hráčov pre 

seniorsky hokej, reprezentačné výbery Slovenska, či dokonca draft NHL. 

Koronakríza negatívne zasiahla aj do fungovania mládeže v Slovane. Klub sa však od svojich dlhodobých cieľov zatiaľ neodchýlil 

ani o milimeter. Do mládežníckych súťaží postavil maximálny možný počet svojich družstiev. Realizačné tímy a manažment 

vystužil klubovými ikonami, akými sú Zdeno Cíger, Miroslav Miklošovič, Richard Kapuš, Martin Štrbák, či Miroslav Lažo. Pred 

touto sezónou sa majiteľom podaril husársky kúsok: získali licenciu pre B mužstvo. Po prvý raz v novodobej histórii storočného 

klubu hrá jeho rezerva zápasy druhej najvyššej seniorskej súťaže v rovnakej aréne. V Tipos SHL pravidelne nastupuje za Modré 

krídla Slovan 18 hráčov mladších ako 20 rokov, z ktorých je väčšina odchovancov! V bránke A mužstva statočne bojuje so silnou 

legionárskou konkurenciou dvadsaťročný Samo Hlavaj, v prvých dvoch obranách pravidelne nastupujú rovnako mladí Michal Beňo 

a Andrej Golian, z ktorého sa za štyri mesiace v Slovane stal člen širšieho reprezentačného kádra. V dvoch sedemnásťročných 

mladíkoch Alexovi Šotekovi a Lucovi Krakovskom má Slovan reálne prospekty pre budúcoročný draft NHL.

Slovan síce neprekonáva bradaté rekordy extraligy v nasadzovaní najmladších hráčov, či strelcov gólov.

Nová vlna sa však v klube postupne presadzuje. A pritom hrá o titul.
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URBÁNEK
JAKUB

NARODENÝ 
22. 06. 1999

MARTIN
VÝŠKA: 193 CM

HMOT.: 91 KG

Ú T O Č N Í K

#12

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

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

T I P O S  E X T R A L I G A  2 0 2 1 / 2 2



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

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

ŠOTEK 
ALEX

NARODENÝ 
09. 02. 2004

POPRAD
VÝŠKA: 182 CM

HMOT.: 80 KG

Ú T O Č N Í K

#28

ZIGO
TOMÁŠ

NARODENÝ 
14. 03. 1992

BAN. BYSTRICA
VÝŠKA: 186 CM

HMOT.: 85 KG

Ú T O Č N Í K

#24



Z  P O Z N Á M K O V É H O  B L O K U  T R É N E R A  A N D R E J A  P O D K O N I C K É H O

„S Marošom Krajčim sa poznáme dlhé roky, vždy sa ma snažil podpísať 
ako hráča, ale ja som vždy dostal aj lukratívnejšie ponuky, pre ktoré 
som sa napokon rozhodol. Táto ponuka na trénera prišla ešte pred 
MS v Rige, povedal som mu, že si to rozmyslím. Ale potom som počas 
MS dostal ponuku viesť aj reprezentačnú dvadsiatku, takže sa to 
zamotalo,“ začal rozprávanie Podkonický.

Vlani spolu so svojimi kolegami Petrom Oremusom a Andrejom Kmečom 
získal titul vo Zvolene, v semifinále vyradili práve náš klub 4:1 na zápasy. 
„Mne dal Zvolen veľa, neodchádzalo sa mi ľahko. S Peťom Oremusom 
a Andrejom Kmečom sme vyhrali titul, mal som aj myšlienky na to, 
že tam zostanem. Ale prišla ponuka od zväzu, chcel som byť k nemu 
bližšie. Na druhej strane ponuku Slovana by som prijal, aj keby ponuka 
od zväzu neprišla. Ja som bol vo Zvolene najskôr hlavný tréner, potom 
prišiel Kanaďan Don Nachbaur a na ďalší rok Peťo Oremus. Tak som 
sa chcel posunúť ďalej. V Slovane by chcel trénovať každý, je to náš 
najúspešnejší klub, pre mňa to bola výzva,“ dodal Podkonický. 

Štyridsaťtriročný bývalý skvelý hokejista našiel v Slovane dobrú partiu, 
pochvaľuje si najmä spoluprácu s hlavným trénerom Róbertom Dömem. 

„Som veľmi rád, že Robo nás spolu s Janom Lipianskym berie ako súčasť 
tímu. Tieto vzťahy musia fungovať správne. Robo je hlavný tréner, ale 
aj ja a aj Janko sme tam na to, aby sme mu pomohli. Robo je otvorený 
všetkému, veľa sa o hokeji rozprávame a čo si z toho vezme, je len na 
ňom. Ale táto spolupráca funguje na výbornej úrovni. A preto som do 
Slovana prišiel, aby som mu pomohol k čo najlepšiemu výsledku.“

Podkonický má v tíme na starosti počas zápasu oslabenia, ale je 
nápomocný aj v tréningovom procese. „Okrem oslabení sa rozprávame 
aj o hre 5 na 5, kde pracujem s obrancami. A venujem sa aj tréningom, 
takže nerobí ich len hlavný tréner, spolupracujeme aj takto. Hrať 
oslabenie nie je jednoduché, všetky mužstvá majú šikovných hráčov na 
presilovku. V oslabení je najdôležitejší brankár, ktorý musí pomôcť. Ja 
som niektoré veci zmenil a kým to začali chápať, chvíľu to trvalo. Ale už 
to začali chápať a hrajú to veľmi dobre. Všetko môže byť ešte lepšie, 
ale zatiaľ som spokojný. V oslabení treba tvrdo makať, blokovať strely a 
nedať hráčom súpera priestor na to, aby si vytvorili tlak. V uplynulých 
zápasoch nám to išlo dobre. Musíme v tom pokračovať,“ uviedol Andrej. 

PONUKA, KTORÁ SA 
NEODMIETA
Andrej Podkonický začal sezónu na troch frontoch. Už nejaký čas pôsobí pri reprez-
entačnom áčku Slovenska ako asistent trénera Craiga Ramsayho, po MS v Rige 
prišla od SZĽH ponuka viesť reprezentáciu do 20 rokov. Do toho prišla ďalšia ponuka 
od Slovana, ktorú s radosťou prijal.



JEŠITNOSŤ NEMÁ MIESTO
Dôležitosť spolupráce celého realizačného tímu, kam patria ešte aj 
Peter Skrabelj a Pavol Rybár, zdôraznil Podkonický aj v nasledujúcich 
vetách: „Poznal som veľa trénerov, ktorí si išli vlastnou cestou a nedali 
si poradiť. V NHL to teraz funguje tak, že tréneri v NHL sa o svojich 
systémoch rozprávajú aj s ostatnými, odovzdávajú si skúsenosti. Ide 
to veľmi dopredu a to sa mi páči. Takto by to malo fungovať aj u nás 
na Slovensku, ale nie je to tak. Niektorí tréneri sú ješitní. Ja som za 
to, aby sme spolupracovali, a aby sme dostali slovenský hokej niekam 
inam a pomáhali si navzájom. Teraz je tu trend zahraničných trénerov, 
naposledy jeden z nich nahradil v Trenčíne Jana Pardavého. Jano je 
mladý tréner, ktorý navyše pôsobí aj pri reprezentácii a teraz ho poslali 
preč. Nový kouč Dukly určite dostane do tímu aj nejakých nových 
hráčov, ktorých chcel aj jeho predchodca, ale klub mu nevyhovel. A to 
je také zvláštne, povedal by som, že typické slovenské. V našej lige je 
momentálne osem zahraničných trénerov a pre mňa je to veľa. My si 
naozaj musíme viac pomáhať.“

SLOVAN JE ŠPECIFICKÝ V RÔZNYCH OBLASTIACH
Roky sa na Slovensku traduje, že Slovan je klub, ktorý to má v lige ľahšie. 
Najmä na náklonnosť rozhodcov poukazujú fanúšikovia iných klubov. Už 
neraz sa však stalo, že hráč, ktorý prišiel do Slovana z iného slovenského 
klubu, musel konštatovať opak. Andrej Podkonický to mohol porovnať z 
pohľadu hráča i trénera. „Myslím si, že tlak vo Zvolene smerom k hráčom 
i trénerom je taký istý. A ani vo Zvolene nemajú na ružiach ustlané, čo 
sa týka rozhodcov, je to skôr naopak. Ale čo je na Slovane špecifické, 
je samotný klub. Keď Slovan niekam príde, každý sa chce vytiahnuť 
a zdolať ho. Zažil som to aj ako hráč v Slovane a teraz tiež. Mužstvá 
chcú vyhrať aj proti iným súperom, ale Slovan je vždy niečo extra. To 
samozrejme nie je ospravedlnenie pre hráčov. Hráči musia byť nastavení 
na 100 percent vždy, ale aj slabšie tímy dajú do zápasu proti Slovanu 
úplne všetko. Stalo sa veľakrát, že mužstvo zdolalo Slovan s vypätím 
všetkých síl a v ďalšom zápase utrpelo debakel. A takých zápasov je aj 
niekoľko po sebe. Takže nie je to jednoduché hrať v Slovane a niektorí 
hráči neunesú tlak toho, že musia hrať najlepšie ako vedia v každom 
jednom zápase.“
Vrátime sa ešte k vymenovaniu Andreja Podkonického za trénera SR 
do 20 rokov. Túto funkciu zastával len od leta tohto roka a s tímom 
absolvoval prípravný kemp a dva turnaje. V októbri sa po vzájomnej 
dohode so SZĽH rozišli, no Andrej zostal aj naďalej pri reprezentačnom 
áčku. „K ukončeniu spolupráce s dvadsiatkou sa vyjadrím až po sezóne. 
A čo sa týka práce pri reprezentácii mužov, mňa to posúva a aj keď som 
doma, venujem sa hokeju. Sledujem a sťahujem videá, pozerám zápasy 
iných líg. Do reprezentácie sa vždy teším, Craig Ramsay ma veľa naučil. 
Je to práca ktorú milujem. Ja som aj po MS v tomto roku oddychoval 
iba chvíľku, hneď som sa musel venovať dvadsiatke. Neoddychoval 
som ani po minulej sezóne. Mňa to veľmi baví a želám si len to, aby 
mi slúžilo zdravie. Lebo tlak je obrovský. A tu sa ešte vrátim k Peťovi 
Oremusovi, ktorý ma naučil brať tlak trochu inak. Ale je to šport a my 
do toho dávame všetko.“

SPOMIENKY NA TITUL SI PRIPOMÍNAL ČASTO 
V sezóne 2001/2002 sa kroky rodáka zo Zvolena spojili so Slovanom 
po prvý raz. K titulu v extralige pomohol 11 gólmi a 2 asistenciami v 16 
zápasoch. Sezónu však začal vo fínskom klube HIFK Helsinki. „To boli 
krásne spomienky. Ja som sa vtedy cítil veľmi dobre, vyhrali sme titul a 
veľmi dobre som na to spomínal. Vtedy to bolo poznačené tým, že som 
nešiel do Zvolena, ale nikdy som to neľutoval a vždy som sa do Slovana 
túžil vrátiť. Aj keď som teraz pred sezónou išiel na rokovanie s Marošom 
Krajčim, tak som si myslel, že zostanem vo Zvolene, ale rozmyslel som 
si to. Je dobré, že aj ostatní bývalí hráči Slovana odovzdávajú v klube 
svoje skúsenosti mládeži. Takto by to malo fungovať.“
 
BRADATÝ REKORD DRŽÍ UŽ 28 SEZÓN
Hokejový fanúšik a nielen ten slovanistický pozná Podkonického aj ako 
držiteľa rekordu v slovenskej extralige. V sezóne 1993/1994 nastúpil na 
zápas v extralige mužov vo veku 15 rokov, 4 mesiace a 19 dní, čím sa 
stal najmladším debutantom v najvyššej súťaži. V uplynulej sezóne sa mu 
priblížil Dalibor Dvorský (15 rokov, 6 mesiacov, 24 dní), ale rekord odolal a 
drží už 28. sezónu. „Ja by som bol veľmi rád, keby ma niekto prekonal. 
Ja som na to už zabudol, že som najmladší hráč. Ale treba povedať, že 
mne dal vtedy príležitosť môj otec, ktorý bol aj môj tréner. Takže tomu 
dosť pomohol. On ma vychoval ako človeka, aj ako hráča. Ale vo Zvolene 
mi dali šancu aj potom, čiže to nebolo len o tom. Budem sa tešiť, keď 
bude mladých viac a viac. Musíme na tom pracovať. Myslím si, že keby 
Slafkovský nešiel do Fínska, tak ma prekoná, lebo on na to fyzicky mal. 
Ale dúfam, že príde niekto iný. Aj v reprezentácii dostalo možnosť veľa 
mladých chalanov a myslím si, že slovenský tréner by nešiel na MS s 
takým mladým tímom, ako si dovolil ísť Craig Ramsay. A toto je cesta 
ako si vychovať hráčov. Je skvelé, že Slovan má farmu v 1. lige, chalani 
sa budú zlepšovať a postupne budú dostávať viac priestoru. V Čechách 
majú extraligisti prvoligové tímy, kde hrajú mladí hráči. Videli sme to 
teraz v Lige majstrov proti Třincu, kde nastúpili mladí hráči z farmy a to 
boli hokejisti, ktorí by mohli hrať slovenskú extraligu. Toto je cesta aj 
pre nás, prvá liga je výborný odrazový mostík a mala by pomôcť dostať 
hráča do najvyššej súťaže,“ uzavrel Podkonický.





Málokto vie, že Andrew Yogan drží v zámorí jeden primát. V roku 2010 si ho 
v drafte NHL vybral New York Rangers vo 4. kole celkovo zo 100. miesta. 
A bol to vôbec prvý hokejista na drafte, ktorý sa narodil a vyrástol na Floride. 
Vinou zranení však napokon do profiligy nenazrel.

Profil jednej 
z predsezónnych posíl, 
amerického útočníka 
Andrewa Yogana

PO BOKU TAYLORA HALLA 
MAL NAKROČENÉ DO NHL, 
ZABRZDILI HO ZRANENIA 



P R O F IL  J EDNEJ  Z  PREDSEZÓNNYCH  POS ÍL ,  AMER ICKÉHO  ÚTOČNÍKA  ANDREWA  Y OGA NA

OSUDNÉ ZRANENIA
Na Floride sa narodili napríklad aj Val James, Dallas Eakins, Dan Hinote, či Blake 
Geoffrion. Všetci hrali NHL, ale na Floride sa len narodili, na rozdiel od Yogana tam 
nevyrastali. Americký krídelník odohral šesť sezón v AHL, počas sezóny 2016/2017 
sa presunul do Bolzana, ktoré vtedy hralo nadnárodnú EBEL ligu. „Áno, naozaj som 
si užil čas v AHL, ale bohužiaľ som nenastúpil ani na jeden zápas v NHL. Mal som 
na začiatku kariéry nejaké zranenia. Preto som sa neskôr rozhodol presunúť sa a 
presadiť v Európe,“ uviedol pre náš magazín 30-ročný útočník.

Yoganova kariéra v zámorí teda nedopadla tak dobre, ako kariéra jeho spoluhráčov, 
ktorí dnes patria k oporám svojich tímov. „Hral som s mnohými chalanmi z NHL. 
Napríklad s J.T Millerom z Vancouveru, ktorý bol istý čas mojím spoluhráčom 
spolu s Taylorom Hallom (jednotka draftu z roku 2010 – pozn.red.)."

Yogan ponuku Bolzana zobral uprostred sezóny, pred prestupom do Slovana  obliekal 
aj dresy Innsbrucku, Fehérváru a Dornbirnu. „Bol som nadšený, že mám príležitosť 
preskúmať inú cestu vo svojej kariére a bol som potešený, že som si to mohol 
vyskúšať. Užil som si všetky miesta, v ktorých som v Európe hral, ale miesto, 
ktoré mi navždy utkvelo v pamäti, musí byť Innsbruck,“ povedal Yogan.

POMALŠÍ ZAČIATOK
Ja paradox, že len rok po drafte odohral Yoganov New York Rangers zápas na štadióne 
Ondreja Nepelu proti našim hráčom. „Jazdci“ triumfovali 4:1. V roku 2008 ešte pred 
rekonštrukciou zimného štadióna sme prehrali s ďalším tímom z NHL Tampou Bay 
Lightning 2:3 po samostatných nájazdoch. „O tomto som vedel. Samozrejme, že 
kedykoľvek by som mal možnosť hrať proti hráčom z NHL, tak by som to prijal. Hrať 

takéto zápasy je veľmi vzrušujúce," potvrdil Američan, ktorý do nášho klubu prišiel 
aj s Williamom Rapuzzim. Obaja predtým hrali spolu v Dornbirne. Na začiatku sezóny 
sa im bodovo veľmi nedarilo, ale teraz patria medzi lídrov nášho tímu. „Áno, mal som 
pomalší začiatok, ktorý súvisel s adaptačným obdobím, kde som si postupne na 
niektoré veci zvykal. Ale som rád, že náš tím hrá dobre a že mu môžem svojou 
hrou pomôcť.“

PO BOKU TAYLORA HALLA 
MAL NAKROČENÉ DO NHL, 
ZABRZDILI HO ZRANENIA 



Zatiaľ čo v nadnárodnej ICE HL sa hrá o poznanie tvrdšie, v slovenskej extralige je to 
niečo iné. Yogan však priznal, že sa našiel v oboch súťažiach: „Nie som prekvapený 
z úrovne slovenskej extraligy. Vedel som, že liga má svoju kvalitu. V porovnaní s 
ICE HL by som povedal, že je to len iný štýl, ale obe ligy ma bavia.“

Americký hokejista po príchode na Slovensko nemal veľa skúseností so slovenskými 
hokejistami, s jedným však odohral niekoľko sezón: „Našiel som tu veľa nových 
tvárí, s ktorými som ešte nemal možnosť hrať. S Marekom Hrivíkom som však 
hral niekoľko rokov."

K TITULU MÁ POMÔCŤ AJ SKVELÁ PARTIA 
Náš klub v tomto roku oslavuje sto rokov a v tejto sezóne má jasný cieľ, získať titul. Aj 
preto sa pred sezónou posilnil o niekoľkých zámorských hokejistov, ktorí mužstvu dali 
svoje skúsenosti, no najmä povestný zámorský štýl založený na viacerých herných 
činnostiach. „Verím, že tento tím má všetko potrebné na to, aby to zvládol. Máme 
skvelú partiu v šatni a všetci hráme jeden za druhého,“ uzavrel Andrew Yogan.

KEBY SI ŽIL 
V IDEÁLNOM 
SVETE...
ČO BY BOLA TVOJA NAJBLIŽŠIA KÚPA? 
„Nie som si istý, ale možno nové auto..“

 

KAM BY SI CHCEL ÍSŤ NA DOVOLENKU? 
„Rád by som išiel do Thajska.“

 

S AKOU ZNÁMOU OSOBNOSŤOU BY SI SA CHCEL STRETNÚŤ? 

„Som obrovský fanúšik Tigera Woodsa, preto by to bol on.“

 

NA AKOM AUTE BY SI CHCEL JAZDIŤ? 
„Pre mňa je auto snov Ferrari, ale úplne mi vyhovuje každý 
kamión (smiech).“

 

AKÉ JEDLO BY SI SI NAJRADŠEJ OBJEDNAL? 
„Niečo mexické, je to moja obľúbená kuchyňa.“

 

KTORÚ ŠPORTOVÚ TROFEJ BY SI CHCEL VYHRAŤ? 
„Samozrejme Stanley Cup, to je jednoduchá odpoveď. 
V rámci zábavy by som chcel vyhrať trofej z golfového 
turnaja The Masters.

www.hcslovan.sk
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ŽIVOT JE JAZDA
S NAŠÍM POISTENÍM MÔŽE BYŤ BEZSTAROSTNÁ

Vieme, aký je život. Preto sme tu 
pre vás už viac ako 30 rokov.

www.kooperativa.sk
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NA VIANOCE NAJRADŠEJ DOMA
Pre všetkých hráčov Slovana sú Vianoce časom, ktorý najradšej trávia doma 
v rodinnom kruhu. Povolanie hokejistu je však v tomto smere dosť kruté.

„Vianoce mám veľmi rád. Je to čas, ktorý môžem stráviť s rodinou a blízkymi. 
Pri mojom povolaní nie je takých chvíľ v roku príliš veľa,“ hovorí fínsky útočník 
belasých Joona Jääskeläinen. „Štedrý večer trávime tradične u mojich 
starých rodičov a tam si aj otvárame niektoré darčeky. Potom ideme spolu 
na cintorín zapáliť sviečky za všetkých blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. 
Na záver večera ideme domov a tam si rozbalíme zvyšné darčeky.“ To je 
ideálna predstava Vianoc pre Joonu, ale posledné dve sezóny bol na Vianoce 
s ostatnými zahraničnými hráčmi v mužstve. Ani tohto roku sa na Vianoce do 
Fínska nedostane, počas sviatkov má Slovan nabitý program, domáci zápas 
každý druhý deň.

Lotyšský brankár Kristers Gudlevskis oslávil v máji tohto roku prírastok 
do rodiny. Posledných šesť rokov strávili spoločne s manželkou Vianoce 
v šiestich rôznych krajinách. Aj jeho najobľúbenejším miestom je domov.

V I A N O C E  V  K A B Í N E  H C  S L O V A N

Vďaka medzinárodnému obsadeniu kabíny Slovana sme dostali skvelú príležitosť  zoznámiť 
sa s vianočnými zvykmi a tradíciami v Kanade, Fínsku, Rusku, Lotyšsku a Slovinsku.

AKO SLÁVIA VIANOCE 
ZAHRANIČNÍ HRÁČI 
SLOVANA?

DANIIL FOMINYKH 
S PRIATEĽKOU TRÁVIA 
VIANOCE NAJRADŠEJ
NA HORÁCH.



„Stretneme sa celá rodina, priatelia, moja milovaná manželka. To je čas, kedy 
sa cítim najlepšie. Tento rok strávime Vianoce v Bratislave. Budeme variť 
nejaké dobré jedlo, oddychovať a pozerať vianočné filmy. Oproti vlaňajšku 
nastala obrovská zmena: už nebudeme dvaja, ale traja, spoločne s naším 
polročným synom,” pripomína Kristers. Jediný zvyk, ktorý Gudlevskisovci 
na Vianoce dodržiavajú, nech sú kdekoľvek, je, že celý deň spoločne varia 
vianočné pochutiny. Pozerajú pritom vianočné filmy – najlepší je „Sám doma“ 
-  popíjajú varené víno a večer spoločne rozbaľujú darčeky.

Domácu pohodu na Vianoce si pochvaľuje aj ďalší strážca svätyne 
Slovana Clint Windsor. Čas trávi pozeraním vianočných filmových klasík 
(„Elf“, „Grinch“, „Home Alone“, „National Lampoon’s Christmas Vacation“).

„Ak je vonku zima, ideme si celá rodina zahrať hokej,“ nezaprie si rodák z 
kanadského Hamiltonu. Tohtoročné Vianoce oslávi Clint po prvý raz ďaleko do 
svojho domova. Zatiaľ si nerobil žiadne plány. „Teším sa na zmenu, zrejme sa 
dohodneme spolu s niektorými zahraničnými hráčmi Slovana a ich rodinami a 
spoločne oslávime slovenské Vianoce.“

Na Vianoce najradšej doma v Slovinsku je aj tréner brankárov Peter Skrabelj. 
Hokej je dôvodom, že už 15 rokov žije a pracuje mimo rodnej krajiny, ale na 
Vianoce vždy urobí všetko, aby prišiel domov, hoci aj na otočku. Na rozdiel od 
zahraničných hráčov, vyjde mu to aj tento rok, Slovinsko nie je z Bratislavy 
tak ďaleko.

„Hneď po zápase s Michalovcami 22. decembra sadám do auta smer domov. 
Vo svojej práci nemám veľa voľných dní, preto sa snažím byť doma aspoň na 
Vianoce. Sme veľká rodina, ja som najmladší zo štyroch bratov. Už sa teším, 
ako sa zídeme pri jednom vianočnom stole. Budeme mať spoločnú večeru a 
rozbaľovanie darčekov. O polnoci pôjdeme na vianočnú omšu do kostola.“

Ako úplne posledný bude vianočné sviatky oslavovať šikovný útočník narodený 
v Rusku Daniil Fominykh. Rusi totiž majú Vianoce podľa pravoslávneho 
kalendára až 7. januára. 

„Nie je to však najväčší sviatok v Rusku. Tým je v zime 31. december. Zvyčajne 
do polnoci trávime čas v rodine, potom odchádzame niekam na chatu s 
kamarátmi,“ približuje svoje Vianoce Daniil.

VIANOČNÝ KAPOR? KDEŽE! 
KARELSKÉ PIROHY, RASOLS, ČI PRŠUT
Ako správne očakávate, vyprážaného kapra na štedrovečernom stole u 
slovanistických legionárov nenájdete ani náhodou. To však neznamená, že by 
na ňom chýbali iné vianočné pochúťky. Naše medzinárodné vianočné menu je 
skutočne pestré a bohaté.

Najobľúbenejším sviatočným jedlom Daniila Fominykha je šalát s ananásmi, 
ktorý vie výborne pripraviť jeho priateľka.

Obľúbeným vianočným jedlom Joonu Jääskeläinena sú tzv. „Karelské pirohy“ 
s vianočnou šunkou a ochutené troškou horčice navrchu. Na pitie si určite dá 
„glögi“, čo je fínsky punč alebo varené víno.

„Guddy“ musí mať na Vianoce šalát. „V Amerike ho volajú zemiakový šalát, u 
nás v Lotyšsku je to ‘Rasols’ šalát. Sú v ňom varené zemiaky, mrkva, cibuľa, 
jablko, zelené fazuľky a veľmi veľa majonézy. Dokážem ho jesť ešte aj pár dní 
po Vianociach.”

Clint Windsor a jeho rodina ctia tradície, vianočnému stolu dominuje pečený 
moriak so všetkými nevyhnutnými doplnkami – plnkou, „gravy“ omáčkou a 
mrkvou.

U Skrabeljovcov majú na Štedrý večer každý rok to isté. Je to tatarák a 
prosciutto alebo “pršut”, ako obľúbenú sušenú bravčovú šunku volajú v 
Slovinsku. “Niektorí ľudia jedia aj ryby a šalát, ale väčšina jedáva to, čo my.” 

NAJKRAJŠÍ VIANOČNÝ DARČEK
Pri otázke, na aký najkrajší vianočný darček si spomínajú, väčšina zaloví v 
pamäti a vracia sa svojho detstva.

„Asi najkrajší vianočný darček som dostal, keď som mal 7 alebo 8 rokov. Ráno 
na Vianoce som sa zobudil a uvidel som malého kocúrika. Vtedy som bol asi 
najšťastnejší, tento darček mi urobil najväčšiu radosť,“ rozžiari sa náhle 
detská tvár Daniila Fominykha.

Joona Jääskeläinen považuje za najlepší vianočný darček videohru „guitar 
hero“. 

Kristers Gudlevskis miloval lego. Preto mu utkvelo v pamäti, keď ako päť- či 
šesťročný dostal na Vianoce malú skladačku hradu. “Pamätám si na veľkú 
oranžovú krabicu, v ktorej to bolo zabalené. Neviem prečo, ale spomienka na 
tento darček mi zostala naveky.”

Clint Windsor dostal v detstve mnoho pekných darčekov, z ktorých je ťažké 
vybrať jediný. Určite sa však najviac tešil zo všetkého, s čím sa dal hrať hokej.

Naopak, brankárskeho kouča Petra Skrabelja najviac pobavilo a potešilo, 
keď minulý rok v slovanistickej kabíne v rámci akcie “Secret Santa” dostal 
od neznámeho darcu falošnú kameru. “Robia si zo mňa srandu, lebo stále 
natáčam brankárov a na videu s nimi riešim techniku chytania. Tak som dostal 
atrapu kamery s nápisom Goalie Coach. Doteraz ju mám odloženú.”

AKO SLÁVIA VIANOCE 
ZAHRANIČNÍ HRÁČI 
SLOVANA?
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Dvadsaťpäťročný obranca Patrik Maier hrá v Slovane už druhú sezónu medzi 
mužmi. Tento rodený Bratislavčan však odohral v našom klube celú svoju 
juniorskú kariéru a sníval o tom, že si raz zahrá v obľúbenom drese aj za A-tím. 

Predstavujeme obrancu 
Slovana, odchovanca 

Patrika Maiera

SLOVAN MÁ V SRDCI 
UŽ ODMALIČKA



SPLNENÝ SEN
Kariéra Patrika Maiera je vzhľadom na jeho nízky hokejový vek už pomerne bohatá. 
Najskôr robil prvé kroky medzi žiakmi a postupne sa dostal do juniorky. Nasledovala 
zámorská anabáza, aby sa cez českú a slovenskú ligu dostal opäť tam, kde hokejovo 
vyrástol.  „S otcom som chodil na Slovan pozerať ako malý chlapec. Vždy to bol 
môj sen hrať za mužov v Slovane,“ povedal Maier pre náš magazín. Pred odchodom 
do Kanady v sezóne 2013/2014 si obliekol reprezentačný dres na MS do 18 rokov, 
potom už naberal skúsenosti v zámorskej WHL v tíme Kamloops Blazers, kde odohral 
v prvej sezóne 65 duelov. O rok neskôr už obliekal dres Moose Jaw Warriors, kde 
aj so zápasmi v play off odohral 40 duelov.  Medzitým si obliekol slovenský dres 
aj na MS do 20 rokov, jeho spoluhráčmi vtedy boli napríklad Erik Černák, či bývalí 
hráči Slovana v KHL Juraj Šiška, Matúš Sukeľ a nedávno zosnulý Boris Sádecký. V 
zápase v B-skupine čelil aj umeniu Davida Pastrňáka, ktorý patrí medzi najlepších 
zakončovateľov v NHL. Najviac nás však zaujímalo, čo dalo Maierovi pôsobenie v 
Kanade: „Dalo mi to veľmi veľa, najmä do života a takisto aj z hokejovej stránky. 
Zároveň som sa naučil dobre komunikovať po anglicky, spoznal som inú kultúru.“

P R E D S TA V U J E M E  O B R A N C U  S L O V A N A ,  O D C H O V A N C A  P AT R I K A  M A I E R A

Dvadsaťpäťročný obranca Patrik Maier hrá v Slovane už druhú sezónu medzi mužmi. 
Tento rodený Bratislavčan však odohral v našom klube celú svoju juniorskú kariéru 
a sníval o tom, že si raz zahrá v obľúbenom drese aj za A-tím.

 

SLOVAN MÁ V SRDCI 
UŽ ODMALIČKA



NA HOLLWEGA SPOMÍNA RÁD 
Po návrate zo zámoria sa vtedy mladý, ešte 20-ročný zadák cez Nové Zámky dostal 
do Liberca. „V Čechách som si to užíval. Samozrejme je to kvalitná súťaž a ja som 
pôsobil v jednej z najlepších organizácií v ČR. Nebolo to vždy ľahké sa presadiť, 
ale dalo mi to tiež veľmi veľa skúseností do budúcna.“

Práve v Liberci zarezonoval Maier úchvatnou bitkou s Ryanom Hollwegom z Plzne. 
Celá situácia mala vtedy veľký ohlas, pretože tvrdý Američan mal v lige veľký 
rešpekt a jeho trestné minúty, ktoré nazbieral počas kariéry v NHL, mu dávali 
prirodzený rešpekt. Nie každý si v súboji s ním trúfol zhodiť rukavice. Maier však 
neváhal ani na sekundu a tvrdý chlapík zo zámoria mu po vyrovnanej bitke uznanlivo 
pokýval hlavou.  „Ja som nikdy nemal problém zhodiť rukavice na ľade, ale nikdy 
som sa nepovažoval za bitkára. Ale tým, že som veľa trénoval box, tak ma to aj 
bavilo. Ale ja nie som tak stavaný, aby som zdolal každého. Áno, s Hollwegom to 
bola úžasná bitka a rád na to spomínam, no snažím sa sústrediť viac na hru ako 
na bitky. Ak to však príde, nemám problém sa pobiť a postaviť za tím. Ale bohužiaľ, 
u nás veľa ľudí nerozumie tomu, o čom bitky v hokeji sú, a že niekedy sa postavia 
proti sebe dvaja váhovo úplne odlišní súperi a to je samozrejme nevýhoda toho 
ľahšieho, alebo menšieho. A nie je hanba sa niekedy nechať zbiť (úsmev).“

NA KONE S CHUCKOM NORRISOM
Po kariére v českej lige sa bratislavský rodák v sezóne 2019/2020 objavil na 
strednom Slovensku, obliekal dresy Zvolena a Banskej Bystrice. Vlani už odohral 
celú sezónu za Slovan. V slovenskej lige medzi mužmi nedal zatiaľ viac ako tri góly 
v sezóne, v tejto prebiehajúcej ich už má na konte štyri po 23 odohraných dueloch. 
„Ja sa sústredím na svoju prácu a na to, aby som ju robil najlepšie ako viem. 
Samozrejme som rád, že mi to tam padlo a verím, že sa bude aj naďalej dariť,“ 
verí Maier.

Slovan sa v tejto sezóne stretol už s každým súperom, proti komu sa hrá Maierovi 
najhoršie? „Na túto otázku je ťažké odpovedať, každý zápas je iný a každý tím je 
v niečom nepríjemný.“

Povesť tvrdého obrancu potvrdil Maier v tejto sezóne už niekoľkokrát, v minulom 
ročníku nazbieral 175 trestných minút, zatiaľ najviac v kariére medzi mužmi. Ak by 
sme sa teda spýtali ktoréhokoľvek hráča Slovana, že s kým by išiel kradnúť kone, 
asi by väčšina z nich ukázala prstom práve na Maiera. A s kým by teda išiel Patrik? 
„S Chuckom Norrisom. Asi všetci vieme prečo (smiech).“

SLOVAN MÁ V SRDCI 
UŽ ODMALIČKA

VIZITKA PATRIKA MAIERA

Aká je Tvoja najstaršia spomienka na hokej? 
„Ťažko pomenovať jednu konkrétnu, ale rád si spomeniem 
na moje začiatky ešte na starom bratislavskom zimáku.“

Kto Ťa priviedol k hokeju? 
„Môj brat hral tiež hokej, takže som to od neho odpozeral. 
A samozrejme rodičia.“

Aký je alebo bol Tvoj hokejový vzor? 
„Žiadny nemám a neviem, či som mal vôbec nejaký konkrétny hokejový 
vzor. Skôr som vzhliadal k filmovým vzorom, napríklad k Rockymu.“ 

Ktorému hokejovému klubu si držal palce ako malý chlapec? 
„Ja som bol odmalička Slovanista a vždy som aj na Slovan pozeral, 
takže určite Slovan.“

Kto je Tvojím najlepším priateľom spomedzi hokejistov? 
„Ťažko je vymenovať jedného, hokejový život je v tomto niekedy ťažký. 
Každý rok sú nejaké odchody a príchody hráčov, takže aj keď som si vytvoril 
nejaké lepšie kamarátstvo, potom sme už spolu nehrali  nevideli sme sa. 
Tento rok máme podľa mňa výbornú partiu a všetci si rozumieme.“ 

Na ktorý svoj gól si najradšej spomínaš? 
„Na všetky si rád spomeniem. Raz do mesiaca si pravidelne robím 
rozbor mojich gólov, ktoré som v živote strelil (smiech).“ 

Koho považuješ za najlepšieho hokejistu, 
proti ktorému si doteraz hral? 
„Jaromír Jágr.“

Ktorý zápas v Tvojej kariére Ti zatiaľ najviac utkvel v 
pamäti? 
„Je ich určite viac, ale asi v Čechách, keď som sa pobil s Hollwegom.“ 

Aký šport okrem hokeja si ešte rád pozrieš alebo zahráš? 
„Ja vždy po sezóne hrávam hokejbal, ale rád si pozriem všetky športy, 
najviac asi futbal a MMA.“

V ktorom meste a/alebo aréne sa Ti doteraz 
najlepšie hralo? 
„Tým, že som z Bratislavy, tak určite tu. Škoda, že zažívame takéto 
zlé obdobie a že nemôžu chodiť ľudia na hokej. Ale keď mohli, tak som 
si to veľmi užíval.“





KEBY BOLO 
KEBY S...
ANDREJOM GOLIANOM
O B R A N C A  # 9 8

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

KEBY SOM BOL TRÉNEROM, VO SVOJOM TÍME 
BY SOM URČITE CHCEL MAŤ... 
našu momentálnu formu

KEBY SOM MAL TROCHU VIAC ČASU, 
CHCEL BY SOM SA (MIMO HOKEJA) NAUČIŤ... 
hrať na gitaru

KEBY SOM MOHOL V ŽIVOTE JESŤ IBA JEDNO 
JEDINÉ JEDLO, BOLO BY TO... 
tatarák!

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

KEBY SOM SA MOHOL VRÁTIŤ DO ŠKOLY, 
ZLEPŠIL BY SOM SI ZNÁMKY Z... 
zo všetkého! 

KEBY SOM SI VO FILME MOHOL ZAHRAŤ 
SO SLÁVNOU HEREČKOU, BOLA BY TO... 
Megan Fox, Scarlett Johanson, Jennifer Aniston, 
Emma Watson, mohol by som kľudne ešte pokračovať

KEBY SOM MOHOL VRÁTIŤ ČAS, ZMENIL BY SOM...  
momentálny stav. Vrátiť sa do normálneho života. 
Keď bolo úplne normálne ísť na obed do reštaurácie.

KEBY SOM MAL MOŽNOSŤ CESTOVAŤ ČASOM, 
CHCEL BY SOM ÍSŤ DO... minulosti určite na nejaký 
koncert. Napríklad Queen.



S P O LU  SME  SLOVAN  -  #VERN ISLOVANU

MÔJ SLOVAN
MENO: KAZIMÍR “KAZO” HLAVAČKA

VEK: 46 ROKOV

BYDLISKO: BRATISLAVA

POVOLANIE: FINANČNÝ SEKTOR

NA SLOVANE OD: ASI 1988



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

Fuuu, skúšaš moju pamäť. Konkrétny zápas Ti nepoviem, ale určite to 

bolo v sezóne 1988/89. To sme stávali pred štadiónom s kamarátmi 

a vždy sme sa k niekomu pridali, kto nás vzal dnu. A čo mi ešte ostalo 

v pamäti je, že sme vtedy moc nevyhrávali... tuším sme aj vypadli.

NA KTORÝ ZÁPAS SI NAJRADŠEJ SPOMÍNAŠ?

Tých zápasov je viac. Vždy rád spomínam na sezónu, v ktorej sme 

hrali európsky pohár s TPS Turku, Lokomotivom Jaroslavľ, Luleou a 

Vsetínom. V tom ročníku sme tuším aj zvíťazili v nádhernom finále 

s Košicami v rozhodujúcom piatom zápase. To bol vždy plný dom, 

skvelá atmosféra a skvelý hokej. A samozrejme na zápasy v KHL. 

Tam mi hlavne rezonuje v pamäti divoký domáci zápas s Traktorom 

Čeljabinsk, ktorý sme vyhrali 6:5 gólom z poslednej minúty, keď sme 

už prehrávali 0:3 aj 1:4.

MÁŠ NEJAKÚ RUTINU ALEBO ZVYK PRED ZÁPASOM?

Nemám žiadny zvyk, alebo rituál. Na takéto povery som nikdy nebol. 

Ak sa za zvyk neráta stretnutie s partiou hodinku pred hokejom na 

pivku :o)) . 

 KAM NAJĎALEJ SI CESTOVAL ZA SLOVANOM?

Na výjazdy za hokejom som chodil najčastejšie do Čiech. Takže asi 

to bude Praha. V KHL som sa chystal do Rigy, ale žiaľ , prišlo mi do 

toho niečo. Navyše KHL sme už hrali v takej dobe, keď som toho času 

veľa nazvyš nemal.

 MÁŠ NEJAKÝ KLUBOVÝ SUVENÍR, KTORÝ SI CENÍŠ NAJVIAC?

Nie som zberateľ suvenírov, takže žiadny takýto artefakt doma 

nemám, okrem pár dresov. Čo sa nám však podarilo za pomoci 

ľudí z PR oddelenia Slovana, je podpísaný dres všetkými hráčmi z 

poslednej majstrovskej sezóny pred odchodom do KHL (2011/12). 

Tento dres sme venovali nášmu kamarátovi z Austrálie, ktorý je 

veľkým fanúšikom hokeja a Slovana.

 ČO SI ZVYČAJNE OBLEČIEŠ NA ZÁPAS SLOVANA?

Zvyčajne mávam na sebe tričko alebo mikinu Slovana, ale nepatrím 

medzi tých, ktorý sú odspodu az nahor oblečený v klubovom. Kedysi 

som chodil v drese so šálmi, ale asi vekom som trochu z "parádenia" 

ubral :o)).

KTORÉ ČÍSLO BY SI NOSIL NA SVOJOM DRESE SLOVANA?

Asi 21.

KTO JE TVOJ NAJOBĽÚBENEJŠÍ HRÁČ SLOVANA VŠETKÝCH ČIAS?

Ťažká otázka. To záleží vždy od obdobia, nedá sa povedať, že jeden 

jediný je najobľúbenejší. Ale pár ich teda vymenujem. Zo Slovákov 

Šatan, Višňovský, Cíger, Kapuš, Uram, zo zahraničných Hovi, Iľjin, 

Jeglič ale hlavne profík nad všetkých profíkov - Jonathan Cheechoo.

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

Momentálne sa občas stretnem s Karolom Rusznyákom. Tie 

stretnutia s ostatnými hráčmi boli jednorázové, náhodné, trochu 

sme pokecali, ale nikdy som nebežal za nejakým hráčom, aby som 

ho "otravoval". Takto som ich stretol viacerých, či už to bol Golonka, 

Šatan, Cíger, Višňa, Hovi, Kapuš, Uram, Jeglič a ďalší. 

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

Mišo Sersen. To je Slovanista ako má byť.

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

Musím spomenúť žiaľ už nebohého Borisa Sádeckeho a jeho parádu 

do siete Lokomotivu Jaroslavľ v októbri 2017.

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

Určite domáci debakel s Trenčínom, detaily určite netreba spomínať



H E X  S  P R I AT E Ľ M I  N A H R A L I  N O V Ú  K L U B O V Ú  H Y M N U  K  S T O R O Č N I C I

KEĎ CECO ZAVESIL 
POVESTNÝ BANÁN…
Fanúšikovia sa s ňou po prvý raz zoznámili pred zápasom 1. kola Tipos extraligy 
24. septembra. Odvtedy je pevnou súčasťou predzápasového ceremoniálu.

Autorom hudby a textu je Martin "Fefe" Žúži  a Hexáci si na jej interpretáciu pozvali aj 
dvoch hostí. Speváka Laskyho zo skupiny Para a Tomáša Slobodu z kapely LePayaco.

"Oslovil nás marketingový riaditeľ klubu Milan Vajda, keďže sme už jednu hymnu 
robili a jemu sa páči naša tvorba. Navyše sa osobne poznáme dlhé roky. Následne 
sme sa stretli s generálnym manažérom Marošom Krajčim, pretože sme si museli 
povedať, ako by to asi malo vyzerať. Zaujímalo ma najmä to, ako si to predstavujú 
po textovej stránke. Povedali mi, že by bolo dobré, aby mala hymna hedlajny ako 
mesto Bratislava, fanúšikovia a hráči, ktorí v mužstve zanechali najväčšiu stopu. 
Snažil som sa ich do textu zakomponovať. Snáď to vyšlo, je to také živé," povedal 
s odstupom času Fefe. 

Každý fanúšik Slovana pozná prvú hymnu od Hexu z roku 2004, ktorá dostala názov 
"Belasé srdce". Bola to vtedy v poradí tretia hymna Slovana a s ňou je spojená 
napríklad aj ikonická oslava titulu na Primaciálnom námestí.

"Pre nás bolo dobré to, že toto je hymna k storočnici klubu a už len tým je to iné. Ak 
by sme mali robiť ďalšiu hymnu, bolo by to ťažšie. Toto bolo pre nás skvelé zadanie. 
Fefe píše texty už 30 rokov, ale toto bola pre neho taká srdcová záležitosť. My 
chodíme na Slovan odmalička, aj ma raz odtiaľto ako malého chlapca vyviedli, keď 
som na ľad hádzal konfety. A podľa mňa sa to podarilo aj preto, lebo sme na túto 

hymnu prizvali kamarátov. Myslím, že to príjemne ozvláštnilo celú skladbu," doplnil 
gitarista Tomáš Dohňanský, ktorého všetci poznajú pod prezývkou Yxo.  

Fefe sa podieľal už na tvorbe hymny spred 17 rokov: "Prvú hymnu robil hudobne 
Ďuďo a text som písal ja, teraz som robil aj hudbu aj text. Takže trocha je to iné, 
ale stále je to Hex."

IDENTITA KLUBU VTESANÁ DO TEXTOV
Nová hymna má nesmiernu výnimočnosť v tom, že je veľmi identická. Spieva sa 
v nej totiž aj o hráčoch, ktorí v klube zanechali nezmazateľnú stopu. "Fefe vie 
písať  výborné texty a Milan vedel, že to nejde dať len tak na prvú. Aj preto nás 
možno nasmeroval na hymnu, ktorú pre anglickú futbalovú reprezentáciu zložili v 
roku 1996 The Lightning Seeds. Je tam pasáž ospevujúca slávnych anglických 
futbalistov z minulosti ´But I still see that tackle by Moore, and when Lineker 
scored, Bobby belting the ball, and Nobby Dancing.´ Takže toto dalo tej hymne 
ešte čosi viac a my sme sa tým inšpirovali," dodal Yxo.

Vedenie klubu si interpreta k pesničke na oslavu storočnice vybralo okamžite. 
"Nevedeli sme si predstaviť, že by hymnu naspieval niekto iný, ako kapela, ktorá 
pochádza z Bratislavy a je s ňou bytostne spätá. V tejto otázke nebolo o čom 



diskutovať. V hymne sú spomenutí hráči, ktorí neodohrali v Slovane jednu, či 
dve úspešné sezóny, ale doslova spolutvorili históriu nášho klubu. Vždy to bude 
subjektívny výber, ale myslím, ze je veľmi dôveryhodný. Ostatne, sú to všetko 
hráči, ktorých dresy visia pod strechou v klubovej sieni slávy," vysvetlil Milan 
Vajda. 

Fefe doplnil: "Spieva sa tam napríklad, že keď Ceco zavesil povestný banán, 
takmer sa zrútila nabitá hala. A ja som bol vtedy pri tom, keď na ´céčku´ spadol 
múr. A keď Višňa vyvážal puk cez celú plochu, tak si každý fanúšik spomenie na 
výlukovú sezónu, keď si Ľubo vodil hráčov po celom klzisku." 

Ďalšia sloha je o Mirovi Šatanovi, kde sa spieva, ako to tam dal zboku. Milan Vajda 
vysvetlil: "Viaže sa to k pamätnej semifinálovej sérii z roku 2005 proti Trenčínu, 
keď si Šarky nahodil puk zboku pred brankára a zavesil. Aj na videokocke počas 
tejto hymny sa režisérovi podarilo strihnúť tento moment."

Chalani z Hexu už uviedli, že sú dlhoroční fanúšikovia Slovana, napokon, je to o 
nich dobre známe. "Jeden z mojich najpamätnejších zážitkov je, keď Mišo Hudec 
vyzliekol z dresu brankára Šimonoviča. Ale toto v pesničke neodznelo," zasmial 
sa Yxo.

DOČKAJÚ SA AJ OSTATNÍ
V hymne nemôžu odznieť mená úplne všetkých hráčov, ktorí priniesli fanúšikom 
nezabudnuteľné momenty. Všetci sa do štyroch sloh pochopiteľne nezmestia. 
"Sme Slovan, máme sto rokov a teda množstvo slávnych hráčov. Keby sme mali 
spomenúť úplne všetky mená, ktoré si to zaslúžia, museli by sme nahrať hneď 
niekoľko hymien, ktorých slová by boli iba mená hráčov. Ďalšie klubové osobnosti 
chceme do konca sezóny odprezentovať v pripravovanje knihe, tematickom webe 
alebo na výstave," ozrejmil marketingový riaditeľ klubu.  

HYMNY Z HISTÓRIE
Vôbec prvú hymnu naspieval pre Slovan Karol Duchoň (Slovan je lepší 1974). 
Nasledovali Život za hokej (Elán, 1986), Belasé srdce (Hex, 2004), My sme tu doma 
(Karpina, 2007). Hymnu s názvom Bratislava volá v roku 2013 naspievala skupina Iné 
Kafe. "Mne sa páči najviac Duchoň," povedal Fefe, Yxo súhlasil: "Elán má energickú 
hymnu, lebo Jožo Ráž tam tak škrieka jeho typickým spôsobom, ale súhlasím s 
Fefem, že Duchoň je asi najviac."

Mimochodom hymna od Duchoňa bola zrejme prvá klubová hymna v bývalom 
Československu a vznikla štyri roky pred ziskom federálneho titulu. Takže táto 
hymna išla so Slovanom počas jeho vynikajúcich úspechov a toto obdobie ju ešte 
viac preslávilo.

Nová hymna od Hexu bude mať aj videoklip. Na kocke ešte bude počas zápasov 
prezentovaná spolu s textom a zábermi z histórie, ale pred play off by k nej mal 
pribudnúť oficiálny videoklip. "Chceli by sme priamo do štúdia pozvať súčasných 
i bývalých hráčov, tých, ktorí sa v texte hymny spomínajú. Bolo by úžasné, keby 
si hymnu spolu s Hexom aj zaspievali.  Z toho by išli zimomriavky," dodal na záver 
Milan Vajda.

CHCELI BY SME PRIAMO 
DO ŠTÚDIA POZVAŤ 
SÚČASNÝCH I BÝVALÝCH 
HRÁČOV...



Úvodom spoločnej iniciatívy mládežníckych hokejových klubov na Slovensku 
deklarujeme, že si plne uvedomujeme závažnosť situácie v našej krajine v 
súvislosti s nepriaznivým vývojom pandemickej situácie a šírenia ochorenia 
COVID-19. Zároveň sme presvedčení, že doterajší takmer dvojročný život 
s pandémiou nám ukázal spôsoby, vďaka ktorým dokážeme zabezpečiť 
bezpečný chod tréningového procesu. Práve ten je pre výchovu nielen 
mladých hokejistov, ale všetkých športovcov nesmierne dôležitý. 

Ak platí, že vláda SR vo svojom rozhodnutí po oznámení lockdownu ponechala 
otvorené školy z dôvodu nepriaznivých dopadov na mentálny a vedomostný 
rozvoj dieťaťa, potom by malo platiť, že bude hľadať spôsob pre funkčnosť 
tréningového procesu mladých športovcov. Jeho absencia totiž vzhľadom na 
nedostatok fyzickej aktivity veľmi nepriaznivo pôsobí na zdravie našich detí, 
nehovoriac o devastačných účinkoch na napredovanie ich športovej kariéry. 
Po takmer dvoch rokoch boja s pandémiou takýto spôsob ponúkame. 

V plnej miere podporujeme spoločné vyhlásenie piatich najväčších národných 
športových zväzov na Slovensku, s ktorým sme plne stotožnení. Predovšetkým 
s jeho prvým a pre nás kľúčovým bodom. Máme za to, aby všetky tréningové 
aktivity čím skôr po ukončení tvrdého lockdownu prebiehali minimálne 
v režime OTP bez ohľadu na farbu okresu podľa COVID automatu a bez 
obmedzenia počtu účastníkov. Zároveň v tejto súvislosti žiadame najskoršie 
možné obnovenie mládežníckych hokejových súťaží. Sme presvedčení, že 
ak deti smú navštevovať školu za dodržania bezpečnostných opatrení, za 
rovnakých podmienok smú prísť na športovisko a zapojiť sa do tréningového 
procesu. Sme presvedčení, že režim OTP ponúka dostatočnú garanciu 

bezpečného prostredia tak, ako to uvádzajú športové zväzy vo svojom 
spoločnom vyhlásení.  

Ako vrcholoví funkcionári, ktorí zabezpečujú kompletný servis pri výchove 
našich športových talentov, vieme, že je to dlhý a náročný proces. Proces, pri 
ktorom má výpadok jednej sezóny ničiacu tendenciu. Výpadok druhej absolútne 
devastačný účinok znamenajúci pochovanie detských nádejí na vysnívanú 
športovú kariéru. Preto nás veľmi ničí skutočnosť, že v okolitých štátoch nie je 
napriek rovnako katastrofálnej pandemickej situácii pozastavené športovanie 
či tréningový proces talentovanej mládeže. 

Veríme, že spoločným úsilím, vzájomnou dôverou a pochopením konečne 
nastúpime na cestu, ktorou umožníme mládeži ďalej trénovať, súťažiť a 
mať radosť z hry. Na cestu, ktorú navrhujeme spoločne s piatimi najväčšími 
národnými športovými zväzmi. Nie o dva týždne, ani o mesiac. Ale čím skôr. 
Pevne dúfame, že našim spoločným záujmom sa odteraz stane úsilie vybudovať 
pre deti bezpečné prostredie nielen na vzdelávanie, ale i športovanie.

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

ŽIADAME OBNOVENIE 
TRÉNINGOVÉHO PROCESU 
A SÚŤAŽÍ



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

ŽIADAME OBNOVENIE 
TRÉNINGOVÉHO PROCESU 
A SÚŤAŽÍ

NAJBLIŽŠIE DOMÁCE 
ZÁPASY BELASÝCH

BUĎTE V OBRAZE - SLEDUJETE NAŠE SOCIÁLNE SIETE @HCSLOVAN

HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES / PONDELOK - 20. DECEMBRA - 18:00 H

HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE / STREDA - 22. DECEMBRA - 17:30 H

HK DUKLA TRENČÍN / NEDEĽA - 26. DECEMBRA - 16:00 H

HK NITRA / UTOROK - 28. DECEMBRA - 19:00 H

HC NOVÉ ZÁMKY / ŠTVRTOK - 30. DECEMBRA - 18:00 H



JAROSLAV WALTER
(*05.01.1939 - + 20.06.2014)) 
Nezabudnuteľná devätnástka s prezývkou „Jánošík z Čimelíc“. Člen Siene 

slávy slovenského hokeja, v Slovane odohral 5 sezón (1964-1969). Ako 

tréner úspešne pôsobil pri doraste i mužoch Slovana, ale aj reprezentáciách 

Česko-Slovenska a Česka.

IVAN GRANDTNER
(*10.01.1943 – +29.07.1991) 
Člen legendárneho útoku „sršňov“ s Michalcom a Kordiakom. Celú kariéru 

spojil so Slovanom, 5x bol vo federálnej lige druhý a 5x tretí. Na 38 zápasov 

okúsil aj dres reprezentácie Československa..

MARTIN ŠTRBÁK
(*15.01.1975, 47 rokov) 
Razantný obranca, držiteľ kompletnej medailovej zbierky z MS, zahral si na 

10 svetových šampionátoch a dvoch olympijských hrách. V Slovane pôsobil v 

začiatkom kariéry, výraznú stopu zanechal v Česku, Švédsku, Fínsku, a najmä 

v KHL a NHL, ktorú začal hrať v 28 rokoch za Los Angeles Kings. Má český, 

ruský i slovenský titul. V súčasnosti je šéfmetodikom mládeže v Slovane.

Ľubomír Kolník
(*23.01.1968, 54 rokov) 
Jeden z najlepších kanonierov v histórii slovenskej extraligy. V Slovane 

od roku 1996 vytvoril nerozlučnú dvojičku so Zdenom Cígerom a pomohol 

vybojovať prvý slovenský titul (1998). Prvý hokejista, ktorý na Slovensku 

prekonal hranicu 300 gólov. V slovenskej repre odohral 109 duelov a nastrieľal 

59 gólov.a aj na federálnom titule (1979).

SLOVAN 
BLAHOŽELÁ 
A SPOMÍNA

JOZEF GOLONKA
(*06.01.1938, 84 rokov) 

Legenda s číslom deväť, rodák z Bratislavy. Rodený kanonier, 
miláčik tribún, dlhoročný center a hrdý reprezentant 

Československa, ktorého si celý hokejový svet pamätá z jeho 
oslavy gólu proti ZSSR na olympiáde v Grenobli 1968. V lige dal 

298 gólov v 330 zápasoch, v reprezentácii 82 presných zásahov v 

143 dueloch. Federálny titul nikdy nezískal, má však striebro a bronz 

zo ZOH a dve strieborné a dve bronzové medaily z MS. Je členom 

štyroch siení slávy – slovenskej, nemeckej, českej a IIHF.

MARIÁN ŠŤASTNÝ
(*08.01.1953, 69 rokov) 
Najstarší z hokejového tria bratov Šťastných. Výborný 
kanonier, dlhoročná opora Slovana, československej 
reprezentácie a v NHL tímu Québec Nordiques. 
Dvojnásobný majster sveta (1976, 1977). S bratmi 
Petrom a Antonom sa v roku 1979 výrazne zaslúžil 
o federálny titul. V NHL stihol odohrať 354 zápasov, 
v ktorých strelil 316 gólov. V civilnom živote jeden 
z iniciátorov Sviečkovej manifestácie v Bratislave 
v marci 1988.
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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


