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Milí fanúšikovia bratislavského hokeja,

iste už väčšina z Vás zaregistrovala, že v tejto 
sezóne sa začína písať nová história klubu 
HC Bratislava, ktorý vznikol v roku 2015 a 
v uplynulom roku pôsobil v I. lige. Nedávno 
zmenil značku a prešiel aj zmenou dizajnu. 
Od novej sezóny budeme vystupovať pod 
názvom Bratislava Capitals s novým logom 
aj dresmi. Našou primárnou ambíciou je 
úspešné pôsobenie v I. lige, čo znamená 
vyhrať ju a následne postúpiť do najvyššej 
slovenskej súťaže. Naše ciele sú postavené 
na 3 hlavných pilieroch:

PRÍHOVOR 
PREZIDENTA D. PAŠEKA

Mgr. Dušan Pašek 
prezident klubu

Kvalita – mať v klube kvalitných hráčov, 
realizačný tím, ako aj manažment, kde všetci 
majú ambíciu neustále na sebe pracovať, 

zlepšovať sa a posúvať tým celý klub dopredu.  

Poctivosť a profesionalita – chceme prinášať 
poctivý hokej a profesionálny prístup 
hráčov a celého realizačného tímu, vrátane 

manažmentu.

Zábava pre všetkých – pre mužov, ženy, pre 
rodiny s deťmi chceme ponúkať okrem hokeja 
aj rôzne druhy zábavy a súťaží. Žijeme dobu, 
ktorá nie je jednoduchá a práve preto chceme, 
aby si naši fanúšikovia prišli na naše zápasy 
oddýchnuť od všedných starostí, zabaviť sa a 
aby odchádzali s pozitívnou emóciu. 

Chceme ponúknuť kvalitný hokej pre všetkých 
fanúšikov, ktorí žijú v Bratislave bez ohľadu na 
to, kde sa narodili. Pre všetkých, ktorí majú radi 
toto mesto a majú vášeň pre hokej. Aj preto je 
sloganom klubu „Náš tím, naše mesto, naša 
vášeň“. Pozývame preto všetkých fanúšikov 
kvalitného a poctivého hokeja, aby sa k nám 
pridali a prišli sa s nami baviť hokejom! 
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MENO HRÁČA ČÍSLO ROK NARODENIA POZÍCIA

Hamerlík Peter 2 1982 brankár

Gajan Matej 1 1998 brankár

Mega Matej 53 1995 brankár

Sloboda Karol 9 1983 obranca

Bohunický Lukáš 5 1987 obranca

Bača Matej 51 1995 obranca

Jankovič Ivan 29 1990 obranca

Lukáčik Vladimír 24 1993 obranca

Juriga Matúš 14 1998 obranca

Martinelli Ryan 88 1986 obranca

Petrinec Félix 13 1998 obranca

Vašaš Filip 7 1998 útočník

Bodnár Matúš 76 1998 útočník

Varga Tibor 11 1985 útočník

Slovák Marek 85 1988 útočník

Buc Dávid 17 1987 útočník

Holovič Marcel 25 1987 útočník

Varga Róbert 73 1995 útočník

Hudec Denis 18 1993 útočník

Kalináč Martin 79 1992 útočník

Surovka Filip 16 1990 útočník

Šálka Michal 61 1993 útočník

Smolka Erik 26 1998 útočník

Danišovský Patrik 19 1995 útočník

Selleck Eric 44 1987 útočník

MENO TRÉNERA POZÍCIA

Peter Oremus hlavný tréner

Michal Hudec asistent trénera

Roman Mega tréner brankárov

Ján Kovačič kondičný tréner
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Peter Oremus sa radí k tým trénerom, ktorí 
majú radi výzvy a v tom čo robí, musí vidieť 
širší zmysel. Aj preto sme v Bratislava Capitals 
hrdí na to, že po rokoch pôsobenia v slovenskej 
najvyššej lige, ale aj v zahraničí,  prijal ponuku 
na hlavného trénera nášho klubu. Ako vníma 
svoje pôsobenie v novom klube bývalý asistent 
trénera slovenskej hokejovej reprezentácie, 
sme sa rozhodli zistiť v krátkom rozhovore.

1) Slovenskej hokejovej verejnosti ste známy 
ako úspešný tréner, ktorý roky pôsobil 
v najvyššej slovenskej hokejovej lige, ale aj 
v Čechách. Prečo ste sa rozhodli prijať ponuku 
na hlavného trénera klubu z nižšej - prvej ligy?

Osobne nerobím rozdiely medzi prvou ligou 
a extraligou. Myslím si, že ako tréner viem 
pomôcť slovenskému hokeju bez ohľadu 
na to, v ktorej lige pôsobím. Každopádne 
hráčsky káder, ako aj manažment klubu a 
celkové podmienky v Bratislava Capitals sú 
na úrovni extraligy, takže v tomto smere vôbec 
nepociťujem to, že pôsobím v prvej lige.

2) Ako sa Vám pracuje s Vašim asistentom a 
ostatnými členmi realizačného tímu?

Michal Hudec pôsobil ako hráč dlhé roky v 
slovenskej extralige, ale aj v zahraničí. Svoje 
bohaté hráčske skúsenosti vie zúročiť aj ako 
asistent trénera, čo bolo vidieť už na prvých 
tréningoch. Navyše, v tejto pozícii je veľmi 
dôležitá komunikácia s hráčmi a aj v tomto 
je Michal výborný. Som preto rád, že je mojim 
asistentom práve on.
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Rovnako profesionálne vnímam aj ostatných 
členov realizačného tímu, či už ide o trénera 
brankárov Romana Megu, ale aj kondičného 
trénera Jána Kovačiča.

3) Podľa súpisky hráčov to vyzerá, že postup 
Bratislava Capitals do najvyššej slovenskej ligy 
by mal byť samozrejmosťou. Ako to vidíte Vy?

Výber každého hráča sa dôsledne zvažoval, 
takže presne vieme koho a prečo tam máme. 
Každý hráč vie, akú má pozíciu, čo sa od 
neho očakáva a každý z nich tiež vie, že musí 
urobiť maximum preto, aby spoločne ako tím 
dosiahli želaný výsledok. V živote však nič 
nie je samozrejmosťou, preto sa musia všetci 
snažiť od zápasu k zápasu a tiež udržať si taký 
zdravotný stav, aby ich nelimitoval v podávaní 
maximálnych výsledkov.

Ďakujeme za rozhovor a držíme 
v tejto sezóne palce!
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SEZÓNA TÍM LIGA / súťaž FUNKCIA

2006-07  HK 36 Skalica slovenská extraliga hlavný tréner

2007-08  HK 36 Skalica slovenská extraliga hlavný tréner

 slovenská reprezentácia majstrovstvá sveta asistent trénera

2008-09  HK 36 Skalica slovenská extraliga hlavný tréner

2009-10  HC Nitra slovenská extraliga hlavný tréner

2010-11  HK 36 Skalica slovenská extraliga hlavný tréner

2011-12  HK 36 Skalica slovenská extraliga hlavný tréner

 slovenská reprezentácia medzinárodná súťaž asistent trénera

 slovenská reprezentácia Nemecký pohár asistent trénera

2012-13  HK 36 Skalica slovenská extraliga hlavný tréner

 slovenská reprezentácia Nemecký pohár asistent trénera

 slovenská reprezentácia majstrovstvá sveta asistent trénera

 HC Vítkovice Steel česká liga hlavný tréner

 HC Vítkovice Steel Spengler Cup hlavný tréner

 slovenská reprezentácia medzinárodná súťaž asistent trénera

2013-14  HC Vítkovice Steel česká liga hlavný tréner

 HC Vítkovice Steel Spengler Cup hlavný tréner

 slovenská reprezentácia Nemecký pohár asistent trénera

 slovenská reprezentácia olympijské hry asistent trénera

 slovenská reprezentácia majstrovstvá sveta asistent trénera

 slovenská reprezentácia medzinárodná súťaž asistent trénera

2014-15  HC Vítkovice Steel česká liga hlavný tréner

 HC Košice slovenská extraliga hlavný tréner

 slovenská reprezentácia majstrovstvá sveta asistent trénera

 slovenská reprezentácia Nemecký pohár asistent trénera

2015-16  HC Košice slovenská extraliga hlavný tréner

 HC Energie Karlový Vary česká liga hlavný tréner

2017-18  HK Dukla Trenčín slovenská extraliga hlavný tréner

2018-19  HK Dukla Trenčín slovenská extraliga hlavný tréner

2019-20  Bratislava Capitals slovenská 1. liga hlavný tréner
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SKRÁTENÝ SYMBOL – MONOGRAM

HLAVNÝ SYMBOL NOVÉHO LOGA

Logo zobrazuje na dvoch hokejkách postavený najznámejší 
monument hlavného mesta – Bratislavský hrad. To je našou 
inšpiráciou, naším snom, naším cieľom. Dostať sa na pomyselný 
hrad – hokejový vrchol, ako najsilnejší a najbojovnejší 
bratislavský hokejový klub, je to, čo nás poháňa vpred. Hrad 
spolu s hokejkami zároveň tvorí symbol štítu, ktorý súperovi, ale 
aj fanúšikom vysiela signál, že budeme nielen intenzívne útočiť, 
ale aj odhodlane a nebojácne brániť brankárovu svätyňu.

Bratislava Capitals, hokejisti hrajúci za hlavné mesto, sú 
so svojím mestom úzko previazaní. Presne, ako skrátený 
symbol – monogram nášho klubu. Práve z takého prepojenia 
vychádza piktogram zostavený z iniciálok názvu klubu C a B.
(Poznámka: názov Capitals vychádza z anglického slova 
capitals, ktorého význam v preklade je hlavné mesto)



Lístky na jednotlivé zápasy si môžete zakúpiť na štadióne pred začiatkom 
zápasu, ako aj cez Ticketportal. Cena lístka je 5 €, 6 € a 7 € v závislosti od sektora. 

Špeciálne ceny:
Imobilní fanúšikovia = 3,50 €

ZŤP = 20 % zľava
ISIC = 10 % zľava

Deti do 6 rokov zdarma.
Deti od 6 do 15 rokov = 4 €.

V tejto sezóne budú k dispozícii iba samostatné lístky na jednotlivé zápasy.

Aktuálne prebiehajú rokovania s mestom Bratislava ohľadne podmienok 
nájomnej zmluvy, avšak domáce súťažné zápasy budeme hrať v tejto 

sezóne na štadióne Ondreja Nepelu.

Ako uvádzame v tomto vydaní našich novín, toto je aktivita, na ktorej veľmi 
intenzívne pracujeme. Už čoskoro budú k dispozícii prvé produkty, ako sú 

tričká, šiltovky, šály a podobne a postupne budeme pracovať na ďalších 
atraktívnych predmetoch. Bude možné si ich zakúpiť prostredníctvom nášho 

Facebooku. Sledujte preto naše sociálne siete a web, prostredníctvom ktorých 
budeme fanúšikov informovať o spustení obchodu do prevádzky.

OTÁZKY A ODPOVEDE
Kde si môžem zakúpiť lístky na zápasy a koľko budú stáť?

Je možné zakúpiť si aj permanentky?

Na ktorom štadióne bude hrať Bratislava Capitals v tejto sezóne?

Kedy si budeme môcť zakúpiť reklamné predmety klubu a kde?
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