
 

 

     

Maroš Slušný 

Maroš Slušný počas svojej hokejbalovej kariéry zostal verný jednému klubu – TJ SAV Lamač 

Bratislava. Do hokejbalového kolotoča vstúpil ako mladé  „ucho“ v roku 1986, kedy začal hrávať 

v juniorskom tíme na poste brankára. V tejto sezóne sa objavil v jednom zápase aj v seniorskom tíme 

a odchytal v ňom niekoľko turnajových zápasov. Od nasledujúcej sezóny sa vďaka svojim výkonom 

však stal natrvalo súčasťou prvého tímu! Napriek tomu, že v niekoľkých dôležitých zápasoch nastúpil 

aj za lamačských juniorov(dorastencov), jeho ďalšia hokejbalová budúcnosť bola výsostne spojená so 

seniorským tímom... Maroš potvrdzoval svoje kvality hneď od začiatku, v bránke využíval svoju 

mrštnosť a rýchle reakcie a súperových hráčov nie raz privádzal do „zúfalstva“. Dá sa povedať, že 

práve vďaka nemu sa SAVka dostala z III. ligy vyššie a naštartovala svoju „spanilú“ jazdu až do 

I.SNHbL... Maroš Slušný totiž už vo svojej prvej kompletnej sezóne medzi mužmi (1987-88) ovládol 

brankárske štatistiky – stal sa najlepším brankárom III. ligy a bol samozrejme aj v All-stars tíme celej 

ligy. Maroš sa aj v ďalších rokoch pravidelne objavoval medzi prvými tromi ocenenými brankármi 

a tiež v All-stars tímoch. Tak tomu bolo napr. hneď nasledujúcu nováčikovskú sezónu SAV Lamač v II. 

lige (1989-90), kedy bol síce „iba“ 3.najlepším brankárom, ale dostal sa do All-stars tímu II. ligy a mal 

leví podiel na postupe mužstva SAV do najvyššej súťaže! V premiérovom ročníku mužstva SAV Lamač 

v najvyššej súťaži (I. liga) sa potom skvelými výkonmi pričinil o to, že sme ako nováčik skončili na 

5.mieste. V nasledujúcich rokoch, v období keď sa SAV Lamač etablovala v najvyššej súťaži, to bol 

práve on, ktorý spolu s niekoľkými chalanmi „ťahal“ tím na vrchné poschodia. Výrazný podpis Maroša 

nesie najmä historická bronzová medaila SAV Lamač v premiérovom ročníku SNHbL (1990-91). Maroš 

Slušný potvrdzoval niekoľko rokov svoje výnimočné postavenie v bratislavskom a neskôr aj 

slovenskom hokejbale. Preto je pochopiteľné, že svojou účasťou a povestnou „troškou do mlyna“ 

prispel aj on k najväčšiemu klubovému úspechu nášho tímu – víťazstvu v Pohári Večerníka v roku 

1995!  

Logickým vyústením a ocenením Marošových brankárskych kvalít bola jeho účasť v reprezentačných 

výberoch. Aj vďaka jeho stabilnej výkonnosti a individuálnym štatistikám neunikol pozornosti 

zostavovateľov reprezentácie (Bratislava a neskôr aj Slovensko), ktorej sa stal na niekoľko 

reprezentačných akcií pevnou súčasťou. Vrcholom reprezentačnej kariéry Maroša bola určite účasť na 

najväčšom hokejbalovom turnaji na svete Northern Encounter (Kanada) v roku 1991, kde sa podieľal 

na celkovom 5.mieste Slovenska...  

Maroš Slušný sa v začiatkoch svojej hokejbalovej kariéry mohol oprieť o rady a podporu nestora 

lamačského tímu – brankára Mariana Jančíka, ktorý mu svojimi radami pomáhal v napredovaní. Na 

dlhšie obdobie vytvorili títo dvaja gólmani výbornú dvojičku, na ktorú sa mohol tím vždy spoľahnúť. 

Všeobecne, SAV Lamač mala vždy na brankárskom poste výrazné osobnosti – tak to bolo od začiatku 

fungovania tímu a je tomu tak vlastne až do dnešných dní. Maroš sa neskôr snažil úplne nezištne 

odovzdávať svoje nesporné skúsenosti mladším gólmanom, ktorí sa do tímu zapracovávali a tak popri 

ňom na výborného gólmana mohol vyrastať napríklad aj Milan Šurlan... S postupom času sa Maroš 

Slušný (najmä v obdobiach kedy mala SAVka na brankárskom poste „pretlak“ skvelých gólmanov) 

objavoval na „pľaci“ aj ako výborný obranca (o čom svedčia aj jeho individuálne historické štatistiky). 

Maroš, aj napriek tomu, že s pribúdajúcimi rokmi, sa musel častejšie venovať rodinným a pracovným 

povinnostiam, nikdy na „tak trochu svoj tím“ nezanevrel a aj keď už nenastupoval ako hráč, vždy SAV 
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Lamač podporoval a tak je celkom logické, že pri aktívnom hokejbale zotrval (s menšími prestávkami) 

vlastne až do sezóny 2009-2010 kedy sa posledný krát objavil na ihrisku ako hráč. Definitívne sa 

potom rozlúčil s hokejbalovou kariérou v septembri 2011 v rámci exhibičného zápasu generácií SAV 

„1990“-SAV „2010“. Utvoril tak svojimi 23.odohratými sezónami za SAV Lamač Bratislava (22 sezón 

medzi seniormi a 1 v tíme juniorskom) ojedinelý rekord, ktorý má v dnešnej dobe reálne možnosť 

prekonať už iba jeden z aktívnych hráčov SAVky... Plným právom tak patrí Marošovi miesto v klubovej 

Sieni slávy – nie len pre jeho jedinečné výkony, ale aj pre dlhoročnú vernosť klubu a snahu odovzdať 

„všetko“ pre tím... Maroš, ĎAKUJEME!!  
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1986-87 Lamač III.liga 1 2 2,00 - - -

1987-88 Lamač III.liga 20 66 3,30 0 2 2

1988-89 TJ SAV Lamač II.liga 22 66 3,00 0 1 1

1989-90 TJ SAV Lamač I.liga 21 71 3,38 - - -

1990-91 TJ SAV Lamač SNHbL 21 65 3,10 0 2 2

1991-92* TJ SAV Lamač I.SNHbL 2 7 3,50 1 0 1

1992-93* TJ SAV Lamač I.SNHbL 1 0 0,00 5 6 11

1993-94 TJ SAV Lamač I.SNHbL 18 60 3,33 2 5 7

1994-95 TJ SAV Lamač I.SNHbL 18 70 3,89 0 1 1

1995-96* TJ SAV Lamač I.SNHbL 1 2 2,00 1 1 2

1996-97 TJ SAV Lamač I.SNHbL 15 136 9,07 - - -

1997-98 TJ SAV Lamač I.SNHbL 11 123 11,18 0 1 1

1998-99* TJ SAV Lamač I.SNHbL 9 31 3,44 4 9 13

1999-00 TJ SAV Lamač I.liga 19 70 3,68 - - -

2000-01 TJ SAV Lamač I.liga 18 68 3,78 - - -

2001-02 TJ SAV Lamač I.liga 16 76 4,75 - - -

2002-03 TJ SAV Lamač I.liga 2 23 11,50 - - -

2003-04 TJ SAV Lamač I.liga 3 12 4,00 1 0 1

2004-05 TJ SAV Lamač I.liga 2 5 2,50 0 1 1

2005-06 TJ SAV Lamač I.liga 1 3 3,00 - - -

2008-09* TJ SAV Lamač I.liga 1 4 4,00 0 2 2

2009-10 TJ SAV Lamač I.liga 1 5 5,00 0 2 2

spolu 223 965 4,33 14 33 47

* nastupoval prevažne ako obranca...

SLUŠNÝ Maroš - brankár                     kateg.seniori

sezóna klub súťaž   GP         GA         GAA         G A TP

 

 

vysvetlivky: 
GP – počet odchytaných stretnutí 
GA – počet inkasovaných gólov 
GAA – priemer gólov na zápas 
G – počet strelených gólov 
A – počet asistencií 
TP – celkový počet kanadských bodov 


