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Milan Slušný
Milan Slušný vstúpil aktívne do lamačského hokejbalu v roku 1987. Tým, že v tíme seniorov a v tom
čase aj dorastu, pôsobil jeho syn Maroš, začal sa častejšie objavovať na jednotlivých zápasoch a mal
tak možnosť utvárať si obraz o fungovaní tímu. Keďže nadšenie v našich radoch pre hokej s loptičkou
bolo obrovské, Milan vypozoroval , že by sa oplatilo do nás „investovať“... Investovať nielen čas
a skúsenosti, ale aj financie. Využil svoje obrovské organizačné skúsenosti a najmä kontakty a zrodila
sa tak myšlienka „sponzorského“ zastrešenia hokejbalu v Lamači. V roku 1988 sa zaslúžil o to, že sme
sa ako hokejbal začlenili do TJ pri SAV Bratislava. Milan Slušný sa v týchto pre nás neznámych vodách
pohyboval ako ryba vo vode – stal sa novým predsedom TJ SAV a dokázal pre nás, lamačských
hokejbalistov, zabezpečiť také podmienky, o akých sa nám v začiatkoch nášho hokejbalového
nadšenia ani nesnívalo! Zrazu nebol problém dostať novú hokejku, oblečenie, tenisky, platiť štartovné
v súťaži či na rôznych turnajoch. Dnes sa na to možno pozeráme inak, ale vtedy to bola obrovská
osobná úspora financií každého hráča či jeho rodičov. Podpora sa samozrejme týkala nie len
seniorského tímu, ale na svoje si prišli aj dorastenci či žiaci... Milan totiž dokázal presvedčiť
zodpovedných ľudí v SAV, že sa do tejto partie nadšencov oplatí investovať financie. My sme sa
potom snažili vzorne nášho sponzora reprezentovať a vložené prostriedky splácať výsledkami. Nebola
náhoda, že práve v období vstupu SAV do lamačského hokejbalu sme predvádzali najlepšie výkony...
Milan Slušný spočiatku pôsobil pri mužstve seniorov ako manažér či vedúci mužstva – skôr sa staral
o zabezpečovanie chodu mužstva a materiálnu podporu tímov ako o samotnú športovú činnosť (veď
práve jeho pričinením vznikol v Lamači v tej dobe jeden z najlepších „hokejbalových stánkov“ nie len
v Bratislave ale možno na celom Slovensku), no postupne sa aj toto zmenilo. Zlomom bol rok 1989
kedy sa celkom logicky „posunul“ Milan na post trénera seniorského tímu. Hoci vždy tvrdil, že
trénerom nie je a nebude, zotrval na ňom 7 sezón až do roku 1995 keď sa po najväčšom klubovom
úspechu – víťazstve v Pohári Večerníka – rozhodol odísť do „trénerského dôchodku“. Ako sa vraví,
v tom najlepšom treba skončiť... a aj to je niekedy veľké umenie... Ešte malú chvíľu na tím dozeral
ako tútor a potom sa postupne vzhľadom na iné aktivity a pracovné povinnosti z hokejbalu vytratil...
Pod jeho vedením sa SAV Lamač Bratislava vypracoval na jeden z najlepších hokejbalových klubov
tých čias. Dosiahol so seniormi dve bronzové medaily v najvyššej súťaži (SNHbL 1991,1992), niekoľko
prvenstiev v Pohári SNP (1989) či vždy kvalitne obsadenom Karpatskom pohári (1989-1991)
a mnohých ďalších turnajoch vrátane toho najcennejšieho, už spomínaného víťazstva vo „Večerníku“!
Výborné výsledky a to, že dokázal „vychovať“ veľa výborných hokejbalistov, reprezentantov, neostalo
bez povšimnutia vedenia Hokejbalovej únie a tak sa Milan Slušný stal v roku 1990 najskôr asistentom
pri reprezentácii Bratislavy a Slovenska a v roku 1992 jej hlavným trénerom! Zotrval pri nej viac ako
tri roky a aj tu dosahoval výborné výsledky... Za všetky spomeniem 3.miesto na najväčšom
hokejbalovom turnaji na svete – Northern Encounter v Kanade – v roku 1992. Myslím, že pre Milana
práve toto bolo najväčším ocenením jeho dlhoročnej kvalitnej práce.
Napriek tomu, že Milan Slušný už mnoho rokov nie je v lamačskom hokejbale činný, patrí mu
nezmazateľné a najčestnejšie miesto v klubovej Sieni slávy. Je to totiž človek, ktorý sa najviac pričinil
o rozvoj hokejbalu v Lamači...a to mu už nikdy nikto nevezme!
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