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ROZHOVOR S KAPITÁNOM

KAROLOM SLOBODOM
Karol sa vo svojej hokejovej kariére už mnohokrát 
tešil z veľkých víťazstiev. Je viacnásobný víťaz 
slovenskej extraligy, ale užíval si aj víťazstvo 
a tiež druhé a tretie miesto v českej extralige. 
Bohaté skúsenosti má aj zo zámorskej Kanady. 
Naposledy oslavoval úspech v minulej sezóne 
ako víťaz slovenskej extraligy, keď hájil farby 
HC´05 iClinic Banská Bystrica. Tentokrát sa 
rozhodol pôsobiť v našom klube a my veríme, 
že svojimi skúsenosťami pomôže Bratislava 
Capitals k vytúženému postupu do extraligy.

1) V minulej hokejovej sezóne ste sa tešili zo zisku titulu slovenského extraligového 
majstra. Čo Vás dnes motivuje v klube, ktorý je aktuálne v nižšej lige?

Motivuje ma vízia, ktorá mi bola ešte v lete prezentovaná vedením klubu a rozhodol som sa 
byť jej súčasťou. Navyše som z Bratislavy, takže ma to po dlhých rokoch ťahalo domov a 
chcem byť súčasťou budovania tohto klubu. Naším hlavným cieľom je postúpiť do extraligy.

2) Čo Vám dalo dlhoročné pôsobenie v českej najvyššej lige?

Určite som sa zlepšil v individuálnej činnosti, ako aj v dodržiavaní systému, čo je veľmi 
dôležité v českej lige. V Čechách hokej funguje na profesionálnej úrovni, ako aj práca s 
mládežou. Dalo mi to prehľad, ako by to fungovať malo, čo by som chcel preniesť do nášho 
klubu.

3) Ako sa Vám hrá so spoluhráčmi z Bratislava Capitals?

Všetko sú to skúsení hráči, ktorí hrali dlhé roky v extralige. Hrá sa mi s nimi veľmi dobre, 
rozumieme si na ľade aj mimo neho.



pokračovanie na ďalšej strane >>

ÚSPECHY

2003-2004 bronzová medaila, česká extraliga

2004-2005 víťaz slovenskej extraligy

2007-2008 víťaz českej extraligy

2008-2009 strieborná medaila, česká extraliga

2009-2010 bronzová medaila, česká extraliga

2018-2019 víťaz slovenskej extraligy

VIZITKA KAPITÁNA KAROLA SLOBODU

SEZÓNA TÍM LIGA / súťaž

1996-97  HC Slovan Bratislava U18 slovenská 18-tka

1997-98  HC Slovan Bratislava U18 slovenská 18-tka

1998-99  HC Slovan Bratislava U18 slovenská 18-tka

1999-00  HC Slovan Bratislava U18 slovenská 18-tka

 HC Slovan Bratislava U20 slovenská 20-tka

 slovenská 18-tka juniorské MS

2000-01  HK Dukla Trenčín slovenská extraliga

 slovenská 18-tka juniorské MS

2001-02  Ottawa 67's OHL

 slovenská 20-tka juniorské MS

2002-03  Ottawa 67's OHL

 slovenská 20-tka juniorské MS
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VIZITKA KAPITÁNA KAROLA SLOBODU - pokračovanie

SEZÓNA TÍM LIGA / súťaž

2003-04  HC Sparta Praha česká liga

2004-05  HC Slovan Bratislava slovenská extraliga

 HC Kométa Brno česká 2. liga

2005-06  HC Slovan Bratislava slovenská extraliga 

 HK 36 Skalica slovenská extraliga

2006-07  HK 36 Skalica slovenská extraliga

2007-08  HC Slávia Praha česká liga

 slovenská reprezentácia medzinárodná súťaž

2008-09  HC Slávia Praha česká liga

 slovenská reprezentácia medzinárodná súťaž

2009-10  HC Slávia Praha česká liga

2010-11  HC Energie Karlový Vary česká liga

2011-12  HC Vítkovice Steel česká liga

2012-13  HC Vítkovice Steel česká liga

 slovenská reprezentácia medzinárodná súťaž

2013-14  HC Vítkovice Steel česká liga

 slovenská reprezentácia majstrovstvá sveta

 slovenská reprezentácia medzinárodná súťaž

2014-15  Lada Togliatti KHL

 slovenská reprezentácia medzinárodná súťaž 

2015-16  HC Vítkovice Steel česká liga

2016-17  HC Vítkovice “A” česká liga

2017-18  HC Vítkovice “A” česká liga

 slovenská reprezentácia medzinárodná súťaž

2018-19  HC Banská Bystrica slovenská extraliga

2019-20  Bratislava Capitals slovenská hokejová liga
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Sledujte naše sociálne siete, odpovedzte správne na otázku a najbližšie 
to môžete byť práve Vy, kto sa bude tešiť z večere s jedným z hokejistov 
tímu Bratislava Capitals. Túto aktivitu realizujeme spoločne s našou 
partnerskou reštauráciou Le Torri, ktorej týmto ďakujeme za spoluprácu!

K športu patrí nie len tvrdý tréning, ale aj kvalitná strava a preto sme sa spolu s reštauráciou Le 

Torri rozhodli, že v priebehu tejto hokejovej sezóny odmeníme viacerých z Vás výhrou v podobe 

večere s jedným z našich hokejistov. 

Prvú večeru si užili rovno dve výherkyne. Tie sa tešili zo spoločnosti kapitána Karola Slobodu, 

s ktorým si nie len pochutnali na výbornom jedle, ale aj pekne „poklábosili“. 

VYHRAJTE VEČERU
S NAŠIM HOKEJISTOM
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AKO SA ZAPOJIŤ? 
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Prvé zápasy v úvode sezóny sa vyvíjali výsledkovo tak, 
ako si všetci prajeme. V posledných zápasoch mesiaca 
sme však dvakrát po sebe prehrali po predlžení, resp. po 
samostatných nájazdoch. S týmto sme, samozrejme, 
neboli spokojní – ani výsledkovo ani s predvedenou 
hrou. V poslednom septembrovom zápase sme síce 
vyhrali vďaka vysokému počtu strelených gólov, ale 
zároveň sme veľa gólov aj inkasovali, s čím určite 
nemôžeme byť spokojní. Veríme, že nadchádzajúcom 
mesiaci dôjde k zlepšeniu a že naša hra, ako aj výsledky 
budú zodpovedať našim najvyšším ambíciám.

Photo credit: Maria Alkhimova/The Sparkling Report.

VÝSLEDKY 
SEPTEMBROVÝCH ZÁPASOV

Kolo Dátum a čas Miesto konania Domáci - Hosť Výsledok

1. 11.09.2019 - 17:30 hod. Zimný štadión Trnava HK Gladiators Trnava - Bratislava Capitals 2:5

2. 13.09.2019 - 18:00 hod. Zimný štadión Levice HK Levice - Bratislava Capitals 3:9

3. 16.09.2019 - 18:30 hod.
Zimný štadión 
Ondreja Nepelu 
(hlavná hracia plocha)

Bratislava Capitals - MSHK Doxxbet Žilina 3:1

4. 20.09.2019 - 18:00 hod. Zimný štadión
Dubnica nad Váhom

MHK Dubnica nad Váhom - Bratislava 
Capitals 2:3

5. 25.09.2019 - 18:00 hod. Zimný štadión 
Topoľčany HK Topoľčany - Bratislava Capitals 3:2

6. 27.9.2019 - 17:30 hod. Zimný štadión 
Spišská Nová Ves HK Spišská Nová Ves - Bratislava Capitals 6:5

7. 29.9.2019 - 17:00 hod.
Zimný štadión 
Ondreja Nepelu 
(hlavná hracia plocha)

Bratislava Capitals - HK ´95 Považská 
Bystrica 10:6

HODNOTENIE SEPTEMBROVÝCH VÝSLEDKOV PREZIDENTOM KLUBU



NAŠI CHLAPCI CESTOVALI DO DUBNICE

ZA ĎALŠÍM VÍŤAZSTVOM
Domácemu tímu z Dubnice nad Váhom sa podarilo skórovať už v prvej tretine a to v desiatej 
minúte a tridsiatej druhej sekunde gólom Jakuba Jakubíka. Ujali sa vedenia 1:0. Tridsať 
sekúnd pred koncom prvej tretiny strelil vyrovnávajúci gól Dávid Buc po asistenciách Róberta 
Vargu a Ryana Martinelliho.

Začiatok druhej tretiny vyznel v prospech našich chlapcov. V čase 25:37 sme sa ujali vedenia 
gólom Karola Slobodu po asistenciách Filipa Vašaša a Marcela Slováka. Stav stretnutia 2:1 
pre Bratislava Capitals. 

V čase 31:04 Caps pridali ďalší gól. Autormi gólu bol Marek Slovák po prihrávkach Filipa 
Vašaša a Mareka Slobodu. Domáci v čase 39:59 gólom do šatne Olivera Ďuriša korigujú 
stav stretnutia. Druhú tretinu vyhrávajú Caps v pomere 2:1. Stav po druhej tretine bol 3:2 pre 
Bratislava Capitals.
Vyrovnaná tretia tretina sa skončila stavom 0:0, čo spečatilo víťazstvo  Bratislava Capitals 
najtesnejším jednogólovým rozdielom 3:2.

Zostava Bratislava Capitals: 
Brankári: Peter Hamerlík - odchytal celý zápas, Matej Mega
Obrana: Karol Sloboda, Matúš Juriga, Ryen Martinelli, Vladimír Lukáčik, Matej Bača, Ivan 
Jankovič, Sebastian Hudec, Michal Šalka
Útočníci: Filip Vašaš, Marek Slovák, Eric Selleck, Tibor Varga, Dávid Buc, Róbert Varga, Denis 
Hudec, Martin Kalináč, Filip Surovka, Matúš Bodnár, Erik Smolka, Patrik Danišovský
Hlavný tréner: Peter Oremus
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PRVÁ PREHRA CAPS S TOPOĽČANMI

AŽ PO NÁJAZDOCH
Na tento atraktívny zápas prišlo 1456 divákov. Naši chlapci začali úvodnú tretinu aktívnejšie 
a v 6 minúte a 33 sekunde dáva prvý gól Erik Smolka za asistencie Karola Slobodu a Patrika 
Danišovského. Stav zápasu po prvej tretine bol 1:0 pre Bratislava Capitals. 

V druhej tretine v čase 33:13 strieľa Ivan Jankovič za asistencie Erika Smolku a Patrika 
Danišovského ďalší gól. Pred koncom druhej tretiny sa nám naskytla možnosť zvýšiť stav 
stretnutia pri presilovej hre. Túto možnosť však nevyužili a preto sa druhá tretina končí pre 
CAPS 2:0.

Tretiu tretinu začali lepšie domáci hokejisti a v čase 45:21 upravuje stav stretnutia Peter 
Šišovský na 2:1. Pri vylúčení hráča hostí v čase 46:54 dal vyrovnávajúci gól Martin Hřebíček, 
čím mení stav zápasu na 2:2. V 48 minúte si tréner Bratislava Capitals Peter Oremus vyžiadal 
oddychový čas. V 53 minúte a 42 sekunde Caps nevyužili presilovú hru.

Do konca tretej tretiny sa už stav nezmenil. Tretia tretina končí nerozhodne 2:2 a preto nasleduje 
predĺženie, ktoré však neprinieslo žiaden gól. O víťazovi zápasu rozhodovali samostatné nájazdy, 
v ktorých napokon zvíťazil tím HC Topoľčany 3:2. Autorom víťazného gólu bol Martin Uhnák.

Zostava Bratislava Capitals:
Brankári: Peter Hamerlík, Matej Mega  
Obrancovia: Karol Sloboda, Matúš Juriga, Rayen Martinelli, Vladimír Lukáčik, Matej Bača, Ivan 
Jankovič
Útočníci: Sebastián Hudec, Michal Šalka, Filip Vašaš, Marek Slovák, Eric Selleck, Tibor Varga, 
Dávid Buc, Róbert Varga, Denis Hudec, Martin Kalináč, Filip Surovka, Matúš Bodnár, Erik Smolka, 
Patrik Danišovský
Hlavný tréner: Peter Oremus
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BRATISLAVA CAPITALS

NA VÝCHODE BEZ VÝHRY
Aj keď sme s víťazným odhodlaním cestovali za našim súperom až na Spiš, úspešnejší boli 
domáci.  Hneď v úvode zápasu v 44. sekunde schytal súper studenú sprchu. Po nahrávke 
Martina Kalináča Denis Hudec vypálil spomedzi medzikružia a bol z toho gól. Neprešli ani 4 
minúty a opäť sme skórovali. Po boji v pravom rohu Filip Vašaš vytiahol puk na Mareka Slováka 
a ten na jeden dotyk našiel Erika Sellecka, po ktorého strele zazvonila tyčka a puk zostav v bránke 
súpera. Stav po 4. minúte a 42 sekunde - 0:2 pre nás. Tretí gól v prvej tretine dáva Tibor Varga 
a to jednoduchou strelou do ľavého vynkla. Prvý gól v našej bránke zakotvil v 16. minúte a 43. 
sekunde, kedy súper úspešne vypálil na našu bránku a skóroval. Stav po prvej tretine 1:3 pre Caps. 
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Aj v druhej tretine patril prvý útok nám. Gól 
však z neho nebol. Naopak, v 30. minúte a 
45. sekunde sa súperovi podarilo umiestniť 
puk do našej bránky. Naši chalani však dlho 
nenechali súpera tešiť sa z gólu a už v 35. 
minúte a 28. sekunde Róbert Varga dáva gól. 
Stav po druhej tretine - 2:4. 

Poslednú tretinu zápasu zahájili gólom domáci 
a to hneď po vylúčení nášho útočníka Denisa 
Hudeca. V 41. minúte a 26. sekunde vypálenú 
strelu súpera totiž nezachytil náš brankár. V 49. 
minúte a 6. sekunde znova zamakali Spišania a 

strela skončila v našej bránke. Necelú minútu na to, v 51. minúte a 3. sekunde Denis Hudec 
zvyšuje skóre zápasu vo veľmi rýchlom prenesení hry na 4:5. Dramatický koniec zápasu 
nastal v 57. minúte a 40. sekunde, kedy sa súperovi podarilo vyrovnať stav na 5:5. 

O výsledku stretnutia sa rozhodlo v predĺžení, kedy v 62. minúte a 9. sekunde domáci dali 
do našej bránky šiesty gól. Konečný stav zápasu po predĺžení: 6:5. 

Zostava Bratislava Capitals:
Brankári:  Matej Gajan, Matej Mega  
Obrancovia: Karol Sloboda, Matúš Juriga, Ryen Martinelli, Vladimír Lukáčik, Matej Bača, Ivan 
Jankovič, Sebastián Hudec, Michal Šalka
Útočníci: Filip Vašaš, Marek Slovák, Eric Selleck, Tibor Varga, Dávid Buc, Róbert Varga, Denis 
Hudec, Martin Kalináč, Filip Surovka, Matúš Bodnár, Erik Smolka, Patrik Danišovský
Hlavný tréner: Peter Oremus

Fotograf: Milan Kaleta - https://www.kaletafoto.sk
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BRATISLAVSKÝ ĽAD SI PRICESTOVAL OKÚSIŤ 

SÚPER Z POVAŽSKEJ BYSTRICE
Vstup do zápasu bol   tradične výborný pre Bratislava Capitals. Hneď prvý útok sa postaral o prvý 
gól už v čase 0:11. Po prihrávke Sellecka vystrelil z pravého kruhu Tibor Varga a puk skončil v sieti! 
Asistencie sa pripísali Ericovi Selleckovi a Marekovi Slovákovi. V čase 4:48 Caps dáva ďalší gól. 
Jankovič posunul puk po modrej na Slobodu, ktorý nebezpečne vystrelil, jeho strelu Lamper vyrazil 
len pred seba, kde ho na dvakrát za jeho chrbát prestrčil Denis Hudec za pomoci asistencie Karola 
Slobodu a Martina Kalináča. V piatej minúte a štvrtej sekunde úvodnej tretiny naši chlapci po góle 
Erika Smolku a prihrávkach Michala Šalku a Filipa Vašaša viedli už 3:0. V 10 minúte a 2 sekunde 
znižujú  hostia stav stretnutia na 3:1 gólom Róberta Mokrohájského. V 17 minúte a 6 sekunde Caps 
využíva presilovú hru a pridáva štvrtý gól. Autorom gólu je Karol Sloboda - prihrávky Erick Selleck, 
Tibor Varga. Prvá tretina končí stavom 4:1 pre domácich. 

V druhej tretine hostia využívajú presilovú hru v 
29 minúte a 31 sekunde - Patrik Ligas znižuje na 
4:2. V zápätí v čase 30:07 súper Milan Drevenák 
pridáva ďalší gól a stav stretnutia sa upravuje 
na 4:3. V čase 30:28 sa Capitals zmobilizoval 
a Dávid Buc, vďaka prihrávkam Vladimíra 
Lukáčika a Róberta Vargu, mení skóre na 5:3. 
Gólová prestrelka však pokračuje. V čase 34:32 
Ján Zlocha opäť znižuje stav stretnutia na 5:4, 
hostia prehrávajú už len o jeden gól a v čase 

35:39 napokon vyrovnávajú stav zápasu gólom 
Ivana Švantnera na 5:5. Chlapci z Capitals 
mobilizujú sily a v 37 minúte a 6 sekunde dáva 
gól Dávid Buc po prihrávkach Vladimíra Lukáčika 
a Ryena Martinelliho a ujímajú sa vedenia 6:5. V 
zápätí Tibor Varga upravuje stav stretnutia po 
prihrávkach Mareka Slováka a Erica Sellecka na 
7:5, prebiehala 37 minúta a 47 sekunda. Týmto 
stavom končí aj druhá tretina, ktorú hostia 
vyhrali v pomere 3:4. 



V tretej tretine hostia využívajú slabinu domácich - hru v oslabení a v 41 minúte a 49 sekunde 
opäť znižujú na rozdiel jedného gólu. Autor gólovej strely je Jakub Cíger a stav zápasu 7:6. Na 
8:6 upravuje skóre v čase 42:36 Tibor Varga za asistencie Mareka Slováka a Karola Slobodu. V 
prebiehajúcej 52 minúte a 46 sekunde zvyšuje stav stretnutia Marek Slovák aj vďaka prihrávkam 
Ryena Martinelliho a Tibora Vargu. V čase 54:24 pridáva desiaty gól Caps Filip Vašaš. Bratislava 
Capitals tak vyhráva aj svoj druhý domáci zápas vysoko 10:6.

Zostava Bratislava Capitals:
Peter Hamerlík, Matej Mega – Karol Sloboda, Sebastián Hudec, Rayen Martinelli, Vladimír 
Lukáčik, Matej Bača, Ivan Jankovič, Matúš Juriga, Filip Vašaš – Tibor Varga, Marek Slovák, Eric 
Selleck – Róbet Varga, Dávid Buc, Marcel Holovič  – Denis Hudec, Martin Kalináč, Filip Surovka 
– Michal Šalka, Erik Smolka, Patrik Danišovský
Hlavný tréner: Peter Oremus

Foto z  domácich zápasov: svatostraka.com, @svatostraka



OBCHOD SO ŠPORTOVOU VÝŽIVOU 
ZA NAJLEPŠIE CENY

www.musclebody.sk
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POZNÁTE HOKEJOVÝ SLANG? 
PREVERTE SI SVOJE VEDOMOSTI

V hokejovom športe počas svojej histórie vzniklo viacero slangových výrazov, ktorým nemusí 
každý človek rozumieť. Postupne Vám predstavíme niektoré hokejové slangové výrazy a Vy 
sa môžete otestovať, či ste správny hokejový fanúšik a či ich poznáte. Ak náhodou nie, tak sa 
aspoň niečomu priučíte.

ZATIAHNUŤ ROLETU 
Ide o výraz, ktorý súvisí s výkonom brankárov. 
„Ochranca svätyne“ (výraz pre brankára, 
ktorý chráni bránku pred inkasovaním gólu) 
zatiahne na bránke „roletu“ tak, že mu súper 
nevie streliť gól, pretože má bránku vykrytú 
tak, že v nej nie je ani  kúsok miesta, kadiaľ by 
prekĺzol puk. Čiže toto je pochvalný výraz pre 
výborný výkon brankára.

SHUTOUT 
Je to anglické slovo, ktorého význam v hokeji 
znamená čisté konto, čiže vychytaná nula. 
Brankára počas celého zápasu nepustí ani 
jediný gól. V prípade, že sa brankári počas 
zápasu striedajú a ani jeden z nich nepustí 
puk do bránky.

TRAFIŤ VINKEL  
Ide o obrazný opis špeciálneho gólového zásahu, ktorý sa zvykne hovoriť aj ako „streliť, resp. 
napáliť do vinkla“. Hokejista vystrelí tak, že puk prejde popod spojnicu brankárskych žrdí. Brankár 
má možnosť takémuto gólu zabrániť, ak bleskurýchle vymrští svoju lapačku. Na opačnej strane 
je to vyrážačkou dosť zriedkavé. 

BUDÍČEK 
Ide o povzbudzujúci pokrik, ktorý počuť najmä vtedy, keď sa domácemu tímu nedarí a vyzerá to 
tak, akoby „zaspal“, respektíve „prestal hrať“. Nesúvisí to s tým, či tím prehráva alebo vyhráva. 
Môže aj vyhrávať, ale herný prejav je zlý a divák sa obáva, že ak sa tím „nezobudí“, môže jeho tím 
zápas prehrať. 



SÚŤAŽ O LÍSTKY NA VYBRANÉ 
DOMÁCE ZÁPASY

CAPS VIE, ŽE 

DETI SÚ NAŠA BUDÚCNOSŤ

Radi by ste si prišli pozrieť nejaký zápas 
Bratislava Capitals bez toho, aby ste museli 
otvoriť peňaženku či použiť platobnú kartu? 
Sledujte priebežne naše sociálne siete Facebook 
a Instagram a isto v nejakom čase natrafíte na 
súťaž, v ktorej môžete vyhrať vstupenky. 

Bratislava Capitals vie, že deti sú našou 
budúcnosťou a platí to aj pre budúcnosť 
hokejovú. Naše deti chceme motivovať k 
športovaniu a vypestovať  v nich lásku k hokeju 
a preto sme sa rozhodli darovať  600 lístkov 
pre deti a ich rodičov zo Základnej školy s 
materskou Kalinčiakova a pre mládežníkov 
z nášho partnerského klubu HK Ružinov na 
domáci zápas, ktorý sme hrali s Považskou 
Bystricou. Veríme, že chlapci z CAPS, ale aj 
chlapci z HK ´95 Považská Bystrica boli počas 
vzájomného zápasu pre deťúrence vzorom. A ak 
čo i len jeden detský divák začal teraz snívať sen 
o kariére hokejistu, tak táto aktivita mala zmysel.

OKREM KVALITNÉHO HOKEJA PRIPRAVUJEME NA DOMÁCE ZÁPASY STÁLE INÝ 
SPRIEVODNÝ PROGRAM, PRETOŽE VÁS CHCEME BAVIŤ NIE LEN HOKEJOM!
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CHCETE MAŤ 
SVETOVÝ ZRAK?
Zamierte do iClinic!

www.iclinic.sk 



www.optikasiloe.eu


