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História tímu SKELETONSSKELETONSSKELETONSSKELETONS 

HbCHbCHbCHbC    SKELETONS SenecSKELETONS SenecSKELETONS SenecSKELETONS Senec - úvod 

Hokejbalový klub SKELETONS vznikol v roku 2000. Tomuto aktu predchádzalo veľa 
dohadov a myšlienok, ktoré vznikli v hlavách dvoch, troch zakladateľov, prevažne pri posedení 
a hraní PC - hry NHL v miestnom Internet café. Spočiatku sa to zdalo ako utopistická 
myšlienka istých "BLÁZNOV" ako si to niektorí v tejto súvislosti o nás mysleli. " Aj tak z toho 
ich hokejbalu nič nebude ", túto vetu sme najčastejšie počúvali od všetkých ktorí nás poznali. 
Na tejto situácii bolo komické najmä to, že niektorí z tejto skupiny známych sa postupom času 
k nám pridávali a dnes tvoria súčasť tímu. Ale predsa slovo prešlo v čin a začalo sa konať. Po 
počiatočných problémoch, hlavne finančného charakteru sa dala dokopy hŕstka tých najviac 
tvrdohlavých a stalo sa z nich jadro mužstva, ktoré sa postupom času utvrdzovalo. Toto jadro 
pretrváva aj naďalej a nezdá sa, že by ho vedelo niečo len tak rozhádzať. Okolo jadra je ako aj 
inde "obal" - je tvorený z hráčov, ktorí boli, sú alebo len budú na hosťovaní, ale aj takí ktorí 
prišli a po čase odišli. Prečo to je ich vec, ale je škoda, že niektorí boli talentovaní a pre 
nezáujem museli odísť. Ako plynul čas káder mužstva sa obmieňal a zo zostavy, ktorá 
nastúpila do prvej sezóny zostalo len päť hráčov. 

História klubu (Pamätná kniha) 

Hokejbal v Senci funguje už niekoľko rokov. Počas tohto obdobia prešla liga mnohými 
zmenami, vystriedalo sa v nej mnoho tímov, položil sa základ nového asfaltu a vedenia ligy sa 
ujal PLAYBOY. 

V jeden letný večer sa zrodila v hlavách chlapcov, ktorí sú priaznivcami NHL a túto hru 
hrávali aj na PC v miestnom internet café, myšlienka založiť si vlastný hokejbalový klub. 
Ľudia z ich okolia, ktorí ich poznajú si mysleli, že je to len jeden z ich ďalších výmyslov a 
napokon z toho aj tak nič nebude. Chlapci sa však tejto myšlienky chopili a začali vymýšľať 
názov klubu a hlavne zháňať členov. Podarilo sa im prehovoriť zopár priateľov a tak vznikol 
SKELETONS. Najväčším problémom však zostávala otázka financií, ktoré sú potrebné na 
založenie a chod klubu. Bolo potrebné nakúpiť výstroj pre brankára, hokejky a samozrejme 
dresy. Loptičky neboli takým veľkým problémom, pretože chalani majú super kamarátku 
Danku, ktorá im dala loptičky ako sponzorský dar. Skeletons si samozrejme zvolil kapitána, 
ktorý má reprezentovať klub na schôdzach Seneckej Hokejbalovej Únie (SHÚ), stal sa ním 
Marek Mitický (Psycho). 

A tak v októbri 2000 vstúpil do Seneckej Hokejbalovej Únie nový klub SKELETONS a 
začala sa sezóna 2000/2001. Skeletons vstúpil do ligy, ktorej sa zúčastnilo deväť mužstiev s 
dvadsať členným kádrom. Počas sezóny niektorý tím opustili, či už z vlastnej vôle - pretože sa 
im nechcelo, alebo boli jednoducho nútení odísť. 
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PRVÁ SEZÓNA 2000/2001 

Zoznam hráčov: 

1. Piroška Michal 
2. Marušinec Mário 
3. Tupý Ján 
4. Kirschner Peter 
5. Šmálik Martin 
6. Pomichal Dano 
7. Sztreharský Michal - (na hosťovaní z Réca Devils) 
8. Dovalovský Juraj 
9. Macsicza Palo - (na hosťovaní z Réca Devils) 
10. Fendek Dano 
11. Packa Patrik 
12. Mitický Marek 
13. Šťastný Marek 
14. Pavúček Ján 
15. Kováč Martin 
16. König Ronald 
17. Kozlo Palo 

 

 

Prvá sezóna bola pre Skeletons ako pre väčšinu nováčikov veľmi náročná. Hráči sa herne 
nepoznali a neboli vôbec zohraní, čo sa patrične odrazilo na výsledkoch. Skeletons nevyhral 
ani jeden zápas a všetko prehral rozdielom triedy. Skeletons však drží niekoľko neslávnych 
rekordov: najtrestanejší brankár, najviac inkasovaných gólov v zápase, najviac inkasovaných 
gólov v sezóne, najhoršie skóre v zápase. 
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Výsledky: 

Dátum Súper Výsledok 

19.11.2000 2 : 21 
10.2.2001 Skeletons - Orly 1 : 13 

26.11.2000 1 : 16 
28.1.2001 Skeletons - Vitamíny 2 : 8 

3.12.2000 1 : 15 
24.2.2001 Skeletons - Bobry 1 : 16 

10.12.2000 0 : 23 
18.2.2001 Skeletons - Playboy 1 : 14 

17.12.2000 1 : 8 
3.3.2001 Skeletons - Réca Devils 3 : 7 

23.12.2000 6 : 14 
18.3.2001 Skeletons - BIM 3 : 11 

7.1.2001 2 : 11 
11.3.2001 Skeletons - HC Pezinok 3 : 11 

7.1.2001
Skeletons -Dun. Lužná 

4 : 7 

Odišli od nás: 

Šmálik, Pomichal, Packa, Pavúček a Kozlo. Sztreharský a Macsicza - koniec hosťovania. 

prispela: Silvia Ježovičová 

dnes už Ex-priateľka brankára 
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DRUHÁ SEZÓNA 2001/2002 

Zoznam hráčov: 

1. Mitický Marek 
2. Marušinec Mário 
3. Šťastný Marek 
4. Mokoš Marek - nový hráč 
5. Tupý Ján 
6. Végh Miroslav - nový hráč 
7. Kováč Martin 
8. Tengeri Tomáš - nový hráč, hosťovanie z Playboy Senec 
9. König Ronald 
10. Kirschner Peter 
11. Fendek Dano 
12. Čutora Michal - nový hráč 
13. Chmúra Jozef - nový hráč 
14. Koleno Stano - nový hráč 
15. Piroška Michal 
16. Ondrejka Matúš - nový hráč 
17. Gábriš Peter - nový hráč 
18. Fülöp Roman - nový hráč, hosťovanie z Playboy Senec  

 

Zľava: Psycho, Ronie, Janko, Majo, Happy  

Začiatkom septembra 2001 sme zahájili svoju druhú sezónu. Trojmesačná letná príprava 
sa prejavila aj v hre tímu. Boli sme lepšie zohraní, lepšie strieľali a dávali góly, bez ktorých sa 
vyhrať nedá. Vyhrali sme 6 zápasov a na základe toho sme sa prebojovali do PLAY-OFF, Kde 
sme v prvom kole narazili na Pezinské VITAMÍNY. Prejavili sa skúsenosti (nie naše) a prvý 
zápas sme „oslávili" prehrou 1:6. Druhý zápas bol vyrovnanejší a aj napriek zranenému 
brankárovi (ktorý zápas odohral) sme dokázali zmazať trojgólový náskok súpera. V 
rozhodujúcej tretej tretine mi však súper nasolil 4 góly, keďže my sme dali len jeden, tak sme v 
Rozmaríne zapili prehru 4:8 a skončili sme účinkovanie v tomto ročníku. 
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Výsledky: 

Dátum  Súper  Výsledok  

27.10.2001 4 : 11 
- Skeletons - BIM - 

4.11.2001 4 : 3 pp 
24.2.2002 Skeletons - Šaľa 8 : 7 

10.11.2001 2 : 10 
2.3.2002 Skeletons - Panthers 2 : 5 

27.11.2001 5 : 12 
10.3.2002 Skeletons - Orly 1 : 12 

25.11.2001 4 : 13 
23.3.2002 Skeletons - Bobry 6 : 8 

2.12.2001 4 : 11 
17.3.2002 Skeletons - Vitamíny 5 : 11 

26.1.2002 9 : 3 
31.3.2002 Skeletons - Dun. Lužná 6 : 1 

2.2.2002 8 : 4 
7.4.2002 Skeletons - Réca Devils 7 : 6 

9.2.2002 0 : 9 
14.4.2002 Skeletons - Playboy 4 : 11 

PLAY-OFF: 
21.4.2002 1 : 6 
28.4.2002 Skeletons - Vitamíny 4 : 8  

Odišli od nás: 

Kováč, Fendek, Chmúra, Koleno, Ondrejka, Gábriš, Fülöp. 
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TURNAJ 

Pred začiatkom tretej sezóny sme spolu s tímom Réca DEVILS usporiadali turnaj štyroch 
mužstiev, ktorého sa okrem usporiadateľov zúčastnili aj PLAYBOY a výber STARÝCH 
PÁNOV. 

Dobrou hrou a za silnej podpory dobrého vareného vína (nepodceňovať) sme turnaj s 
výsledkami: 

SKELETONS - STARÝ PÁNI 
2:1  

SKELETONS - RÉCA DEVILS 
6:2  

PLAYBOY - SKELETONS 
3:4   

...vyhrali a stali sa držiteľmi diplomu a pohára. 
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TRETIA SEZÓNA 2002/2003 

Zoznam hráčov: 

1. Marušinec Mário 
2. Mokoš Marek 
3. Šťastný Marek 
4. Végh Miroslav - nový hráč 
5. Čutora Michal 
6. Tupý Ján 
7. Kirschner Peter 
8. Hanke Miroslav - nový hráč 
9. Veselý Jaro - nový hráč 
10. König Ronald 
11. Herák Karol 
12. Tengeri Tomáš  

V októbri 2002 sme začali katastrofálne tretiu sezónu. Prehrali sme sedem zápasov v rade a 
prvé 3 body sme získali nečakane až v mestskom derby s Playboyom výhrou 8:5, keď sme asi 
prvý krát v histórii v kritickej chvíli zapli a zvrátili nepriaznivý stav 2:4 na 8:4 v náš prospech. 
V dôležitých momentoch som v bránke vynikajúco podržal mužstvo a oni na oplátku konečne 
začali šance nielen utvárať, ale aj premieňať. Toto víťazstvo bolo prvé, ale bohužiaľ aj 
posledné v sezóne. 

Keď sa darí, tak sa darí... 

... v polovici sezóny od nás odišiel najlepší strelec Tomáš Tengeri a prestúpil k Vitamínom, k 
tomu som zabudol spomenúť takú maličkosť, že celú sezónu sme hrali bez kapitána. 

Do novej sezóny nastúpime po boku nového kapitána, ktorým sa po hlasovaní stal Karol 
Herák. 
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Výsledky: 

Dátum Súper Výsledok 

6.10.2002 4 : 8 
8.12.2002 Skeletons - Réca Devils 2 : 4 

13.10.2002 6 : 12 
15.12.2002 Skeletons - Vitamíny 4 : 6 

20.10.2002 3 : 10 
26.1.2003 Skeletons - HOBA 1 : 5 

27.10.2002 8 : 5 
26.1.2003 Skeletons - Playboy 4 : 12 

1.12.2002 4 : 7 
2.2.2003 Skeletons -Dun. Lužná 3 : 7 

3.11.2002 5 : 8 
2.3.2003 Skeletons - Panthers 4 : 7 

10.11.2002 5 : 8 
9.2.2003 Skeletons - Bobry 3 : 4 

23.11.2002
Skeletons - Orly 

2 : 13 

Odišli od nás: 

Tengeri a Veselý 
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TURNAJ SENICA CUP 2003 

V polovici júna sme sa v Senici zúčastnili nášho prvého väčšieho turnaja. V našej skupine sme 
odohrali 4 zápasy s kvalitnými súpermi, ktoré sme síce všetky prehrali, ale som rád, že v 
ťažkých chvíľach dokážeme držať spolu ako tím. Pre väčšinu z nás to bol prvý veľký turnaj, 
veď nemáme možnosť každý deň hrať proti takým mužstvám ako sú GBELY, extraligový 
PROFIS, alebo URAGÁN na čele s Robom DÖMEM. 

 

Horný rad: Marek Šťastný, Miroslav Végh, Peter Herák (hosť), Mário Susko, Karol Herák, Ján Tupý 
Spodný rad: Marek Mokoš, Mário Marušinec, Michal Čutora, Marek Mitický  

Výsledky: 

HC PANIKA SMINT - SKELETONS 5:0  
Veľmi dobre rozbehnutý zápas, po prvej polovici 0:0, v druhej sme začali 
kondične odchádzať a v priebehu 10 minút sme dostali 5 gólov. 
 

PROFIS - SKELETONS 5:0  
Extraligisti aj napriek našej snahe nemali s nami väčšie problémy a behali 
na pol plynu. Po prvej polovici zápasu bolo 2:0 a bolo rozhodnuté. 
 

HC GBELY - SKELETONS 4:1  
Asi náš najlepší výkon na turnaji a konečne aj gól z hokejky Petra 
Heráka. Škoda mnohých nepremenených šancí, mohlo to skončiť inak. 
 

URAGÁN - SKELETONS 6:1  
Uragán si za účasti hráča z NHL s nami robil čo chcel, úplne nás 
rozhodili a mal som v bránke čo robiť od úvodného buly, až po 
záverečný hvizd.  
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PSYCHO sa zase prejavil: ani 
dodnes nevie ako sa mu dvakrát 
podarilo obohrať DÖMEHO o 
loptičku, po čom nasledoval 
Psychov HURÓNSKY smiech čo 
Roba tak nasralo, že mi vzápätí 
vypálil do vinkla asi najrýchlejší 
gól turnaja a zvuk tyčky mi dodnes 
zvoní v ušiach. Ale po zápase už 
bolo všetko fajn.  

 

Asi môj najlepší výkon na turnaji a 
podarilo sa mi zneškodniť pár 
samostatných nájazdov.  

Výsledky turnaja: 

1. URAGÁN 

2. PROFIS 

3. LUNATIC 

 

Za pomoc na turnaji ďakujeme: Silvii, Milke a Adriane. 

 

 

prispel: Mário Marušinec 

brankár 

 

Je Január 2004, a teraz to preberám ja. 
Ešte k SENICA CAP 2003, a poslednému zápasu s URAGÁNom, treba pochváliť aj výkon 
Mira Végha za gól, ktorý vsietil Uragánu. ALKOHOL ROBÍ ZÁZRAKY...česť výnimkám. 

prispel: Marek Mitický 

Psycho  

 

gramatická úprava: Danka  


