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16.2 Ľadový hokej 
 

 

Železný muž Róbert Švehla oslávil  50 rokov 

 

Bývalý československý a slovenský hokejový reprezentant, 

železný muž NHL, bronzový medailista z olympiády aj z maj-

strovstiev sveta a od roku 

2011 člen Siene slávy slo-

venského hokeja, Róbert 

Švehla oslavuje v stredu 2. 

januára 50 rokov. 

Bohatá kariéra jedného 

z najlepších slovenských 

hokejových obrancov je 

ovenčená mnohými úspechmi či oceneniami. Jeho tvrdosť v sú-

bojoch okúsili hokejisti na ľadových plochách v celom býva-

lom Československu, dlhé roky v zámorí, ale aj vo Švédsku. 

Ako československý reprezentant získal bronz na zimných 

olympijských hrách v Albertville v roku 

1992. V tom istom roku v reprezentačnom 

drese bývalého Československa vybojoval 

bronz aj na domácich majstrovstvách sveta. 

Jeho slovenskú reprezentačnú kariéru zdo-

bí bronz z helsinských MS v roku 2003. 

V drese Dukly Trenčín vyhral Róbert 

Švehla najvyššiu československú hokejovú 

súťaž v sezóne 1991/1992. Zlato zo švéd-

skej Elitserien vybojoval ako hráč Malmö 

Redhawks v ročníku 1993/1994. V zámorskej NHL, kde si vy-

slúžil označenie železný muž, hrával za Floridu Panthers (1995-

2002) a za Toronto Maple Leafs (2002-2003). V NHL odohral 

celkovo 693 zápasov, strelil 69 gólov a pridal 281 asistencií. 
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V sezóne 1995/1996 s Floridou postúpil do finále Stanleyho 

pohára. 

Róbert Švehla sa narodil 2. januára v Martine. V roku 1987 

získal ofenzívny a zároveň tvrdý mladý obranca striebro na ju-

niorských majstrovstvách Európy v Tampere. Dva roky po tom 

si ho vyhliadla Dukla Trenčín, ktorá patrila k špičkovým klu-

bom v bývalom Československu.  

Dres Dukly si obliekol ako 20-ročný v roku 1989 a už v pr-

vej sezóne svojho pôsobenia sa s tímom prebojoval do finále 

o titul v najvyššej československej súťaži. Ten Dukla síce ne-

získala, ale v sezóne 1991/1992 sa už Švehla z federálneho ti-

tulu radoval. S Duklou okrem toho dvakrát (1990/1991, 

1992/1993) vybojoval bronz vo federálnej lige. Celkovo za 

Duklu v rokoch 1989-1992 odohral 137 zápasov s bilanciou 41 

gólov a 42 asistencií. 

Pre výnimočného obrancu sa postupne ľadové plochy v Čes-

koslovensku stali primalé. Vo svojej kariére preto pokračoval 

vo Švédsku v tíme Malmö Redhawks, s ktorým v ročníku 

1993/1994 získal titul v uznávanej Elitserien. 

Už v roku 1992 Švehlu draftoval v 4. kole zo 78. miesta klub 

NHL Calgary Flames. V Malmö však ostal až do roku 1995. Zo 

Švédska jeho kroky nesmerovali do Calgary, ale na slnečnú 

Floridu, kde si od roku 1995 do roku 2002 obliekal dres miest-

nych „panterov“. V drese Floridy Panthers sa stal najproduktív-

nejším obrancom v histórii klubu. S Floridou sa v ročníku 

1995/1996 prebojoval až do finále Stanley Cupu. 

V roku 2002 vymenil Floridu za Kanadu a stal sa hráčom 

jedného z najstarších klubov NHL Toronta Maple Leafs. Pri 

podpise zmluvy s kanadským tímom nezabudol na Duklu Tren-

čín, v ktorej hokejovo dozrel. Pri podpise svojej zmluvy na se-

zónu 2002/2003 totiž inicioval finančnú výpomoc pre výchovu 

mladých hráčov v Dukle Trenčín. Znížil sa mu tým výrazne 

vlastný príjem, lebo časť z neho išla na základe zmluvy na 
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podporu trenčianskej hokejovej mlade. Klub fair play Sloven-

ského olympijského výboru (SOV) ocenil tento čin udelením 

Ceny predsedu SOV. 

Svoje uplatnenie našiel Róbert 

Švehla samozrejme aj v reprezentač-

ných výberoch Československa 

a Slovenska. V drese českosloven-

skej reprezentácie výrazne prispel 

k zisku bronzu na Olympijských 

hrách v Albertville v roku 1992 

a v tom istom roku aj ku kovu rovna-

kého lesku na MS v Prahe a v Brati-

slave, na ktorých bol vyhlásený za 

najlepšieho obrancu turnaja. Najvý-

raznejší úspech dosiahol v roku 2003 

v Helsinkách, kde slovenská reprezentácia vybojovala bronz. 

Celkovo za obe reprezentačné tímy odohral 49 zápasov a pripí-

sal si šesť gólov. 

Aktívnu kariéru ukončil Róbert Švehla v roku 2003, ale na 

hokej nezanevrel. Už v tom istom roku sa stal akcionárom v 

Dukle Trenčín. V rokoch 2004-2005 pracoval na pozícii vice-

prezidenta Dukly a v rokoch 

2005-2007 bol prezidentom le-

gendárneho trenčianskeho klu-

bu. 

V rokoch 2004-2006 bol 

Róbert Švehla asistentom vte-

dajšieho reprezentačného tré-

nera Františka Hossu. Repre-

zentácia pod ich vedením dosiahla na svetových šampionátoch 

4. miesto v 2004 a 5.  priečku v roku 2005. Na ZOH 2006 skon-

čilo Slovensko na lavičke s asistentom Švehlom  piate. 

Róbert Švehla v drese Floridy Panthers. 

Pri podpise zmluvy s Torontom nezabudol Švehla na Duklu. 
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Od roku 2009 je riaditeľom neziskovej organizácie HK 

Dukla Trenčín. Po VI. Kongrese Slovenského zväzu ľadového 

hokeja sa v roku 2011 stal členom výkonného výboru a predse-

dom Komisie mládeže Slovenského SZĽH. Od septembra 2015 

do mája 2017 pôsobil Róbert Švehla aj na poste generálneho 

manažéra hokejových reprezentácií Slovenskej republiky. 

www.teraz.sk 01.02.2019 

Pomocná evidencia 086/1/2019  

 

Hokejová akadémia má vrátiť mladým hodnoty 

 

Projekt regionálnej hokejovej akadémie skrsol v roku 2017 

v hlave bývalého hokejového reprezentanta Richarda Pavli-

kovského a prezidenta 

Slovenského zväzu ľa-

dového hokeja (SZĽH) 

Martina Kohúta. 

Poradca prezidenta 

SZĽH a predseda komi-

sie Rozvojové centrum, 

Hokejový región Tren-

čín Richard Pavlikov-

ský prezradil, aké sú ciele pilotného projektu. 

Prečo ste sa rozhodli vybudovať v Trenčíne hokejovú 

akadémiu? 

„Ide o vstup hokeja do konceptu vzdelávania v kraji. Pri rôz-

nych diskusiách sme dospeli k tomu, že okrem vzdelávania 

treba vrátiť mladým ľuďom aj hodnoty a vlastnosti, na ktorých 

sme vyrástli. Jednou z nich je šport, ktorému sme sa venovali 

po škole. To nám v priebehu posledných rokov vypadlo a pre-

javuje sa to zníženým počtom výkonnostne športujúcich detí. 

Výrazne vzrástol počet obéznych detí na dvojnásobok, zmenil 

http://www.teraz.sk/
http://trencin.sme.sk/
http://trencin.sme.sk/
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sa postoj k pohybu. Tieto veci likvidujú hokejovú komunitu, čo 

vyvoláva vrásky na čele rodičov či zamestnávateľov.“ 

Čo sa s tým dá robiť? 

„My, čo sme boli vychovaní na pohybovej kreativite, našli 

sme veľkú podporu na trenčianskej župe aj v SZĽH. Základný 

koncept vyšiel z Trenčianskeho kraja, kde sú hokejové väzby 

na spoločnosť silnejšie ako v iných krajoch. Akadémia je pilot-

ným projektom aj pre rozvoj hokeja pre ostatné kraje.“ 

Prečo by mali mladí hokejisti premýšľať nad hokejovou 

akadémiou? 

„Potrebujeme mladého človeka žiadaného na trhu práce 

doma aj medzinárodne, či už sa bude venovať hokeju alebo nie. 

Iba jedno percento hokejo-

vých žiakov sa neskôr ho-

kejom aj živí, ostatní sú na 

trhu práce. Hokej v minu-

losti nebazíroval na vý-

chove, deti mali skúsenos-

ti športové a pohybové, ale 

ďalšie veci systém pre-

hliadal. Preto teraz začí-

name budovať systém, ktorý pripraví mladého človeka nielen 

zdravého, pohybovo pripraveného, ale aj mentálne a psychicky 

odolného a vzdelanostne pripraveného na trh práce.“ 

Aký je cieľ hokejovej akadémie? 

„Cieľom je dostať deti von, podchytiť ich v základných ško-

lách. Cez akadémiu chceme vybrať najlepších, poskytnúť im 

špičkové podmienky centrami špecializovaného servisu a tré-

ningu. Akadémia poskytne vzdelanie, možnosti pre šport, sú 

tam veci, ktoré inde nie sú, ako regenerácia alebo fyzioterapia. 

Chceme sa pokúsiť o spoluprácu všetkých komunít tak, aby ro-

diny mali dôveru k systému a aby sme pripravili pre hokej ľudí, 

ktorí pôjdu cestou výkonnostného hokeja alebo pôjdu pre trh 
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práce. Hokej je druhý najkomplexnejší šport po boxe, je naj-

ideálnejším spôsobom, ako športom do výchovného procesu 

preniesť vlastnosti, ktoré trh potrebuje.“ 

Súčasťou hokejovej akadémie bude aj ľadová plocha. 

Bude prístupná aj pre bežných ľudí? 

„Budúca hala je garantom zázemia a podmienok. Slúžiť 

bude nielen pre žiakov akadémie, rokujeme s partnermi, aby 

sme dokázali deti vrátiť na športoviská a poskytnúť ju bez-

platne. U nás takýto koncept nie je známy, pretože to nebude 

klubový ani biznisový štadión. Partneri by mali preplatiť pre-

vádzku, čo by mohli využívať žiaci z internátov, detské do-

movy, škôlky. Stredoškolská hokejová akadémia má byť vzo-

rovou prezentáciou spolupráce v regióne.“ 

www.sme.sk 24.02.2019 

Pomocná evidencia 143/1/2019 

 

Dukla Trenčín si zabezpečila miesto v play-off 

 

Je rozhodnuté! Dukla si v utorok 26. februára víťazstvom 

3:0 v Nových Zámkoch v poslednom kole základnej časti za-

bezpečila miesto v play-off.  Bol to priamy boj o miestenku do 

vyraďovacej fázy hry.  

„Dnes to bol veľmi zodpovedný výkon. Myslím, že každý 

hráč odohral svoj najlepší 

zápas v sezóne, za čo som 

veľmi rád,“ tešil sa po zá-

pas Milan Bartovič, „ve-

deli sme, že sa hrá sku-

točne o veľa a podarilo sa 

nám potvrdiť formu z po-

sledných zápasov, kedy 

sme hrali výborný hokej. 

Som rád, že mužstvo celý dnešný i včerajší deň verilo, že 

Milan Bartovič: „Fanúšikovia nám neskutočne pomohli.“ 

http://www.sme.sk/


837 
 

vyhráme. Odhodlanosť bola vidno ráno na tréningu, v autobuse 

a najmä v zápase.“ 

Po doterajších zápasoch proti Novým Zámkom sa vždy tešil 

súper. Výhra však prišla 

v správny čas. 

 „Vedeli sme, že bilan-

cia vzájomných zápasov 

nie je pre nás priaznivá. 

Ale nikto sa nepozerá na 

zápasy, ktoré boli pred 

tým a sústredili sme sa 

len na ten dnešný. Ko-

nečne nemáme veľa zranených hráčov, v takomto zložení sme 

predtým proti Zámkom nehrali. Sila v tíme je obrovská a dnes 

sa to potvrdilo,“ vyslovil Milan Bartovič.  

Okrem troch presných zásahov v súperovej bránke rozhodne 

teší aj ďalšie  čisté konto Michala Valenta: „Michal má vý-

bornú sezónu a drží nás. Naozaj, klobúk dole pred ním. Dnes 

len a len potvrdil, čo je v ňom, ale to ukázal celý tím. Nerobili 

sa individuálne chyby, hrali sme jednoducho, obetavo, bloko-

vali sme strely – presne toto je play-off hokej, ktorým by sme 

sa chceli prezentovať.“ 

Za Duklou vycestovalo aj množstvo fanúšikov, ktorí sa pos-

tarali o skvelú atmosféru a hnali svoj tím neustále vpred. „Tak 

ako som dal klobúk dole pred Mišom, dávam ho aj pred fanú-

šikmi, ktorí nás prišli podporiť. Veľká vďaka, že prišli v ta-

komto počte,“ nechápajúc krútil hlavou šťastný Milan Bartovič. 

„Neskutočne nám pomohli. Myslím, že oni sami veľmi dobre 

vedia, čo pre nás znamenajú a že sme prakticky jedna veľká ro-

dina. Dnes boli rozhodne naším šiestym hráčom na ľade, moc 

ďakujeme a teším sa na ďalšie zápasy. Najmä doma.“ 

www.hkdukla.sk 26.023.2019 

Pomocná evidencia 150/1/2019 

http://www.hkdukla.sk/
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Marek Hecl nebol v základnej časti ani raz vylúčený 

 

Ak by sa v hokejovej Tipsport Lige udeľovala cena obdobná 

Lady Byng Trophy z NHL, bol by Marek Hecl jednoznačný 

favorit na jej získanie. Útočník Dukly Trenčín nastúpil v ne-

dávno skončenej základnej 

časti na 54 zápasov, v ktorých 

získal 31 kanadských bodov, 

ale žiadne trestné minúty. 

„Dlho som si to ani neuve-

domoval, v závere základnej 

časti som však už trochu na to 

myslel. Je to zaujímavé,“ poznamenal. Lady Byng Trophy sa v 

zámorskej NHL udeľuje hráčovi, ktorého herný prejav spĺňa 

vysoké kritériá v súlade s džentlmenským správaním. Spravidla 

ju získavajú vysoko produktívni hráči, ktorí zároveň majú iba 

minimum trestných minút. V menoslove jej držiteľov je aj Pa-

vol Demitra, ktorý nazbieral v základnej časti sezóny 1999-

2000 75 kanadských bodov a iba 8 trestných minút.  

Ak by sa podobná cena udeľovala aj v Tipsport Lige, prav-

depodobne by sa z nej v súčasnosti tešil Marek Hecl. Trenčian-

sky útočník nebol v 54 zápasoch základnej časti ani raz vylú-

čený.  

www.teraz.sk 04.03.2019 

Pomocná evidencia 159/1/2019 

 

Hokejisti Dukly chcú v play-off využiť dobrú formu 

 

Hokejisti Dukly Trenčín vstupujú do Kaufland play-off 

2018/2019 s kompletným kádrom. Chýbať bude iba dlhodobo 

zranený Matúš Holenda. Práve zranenia robili realizačnému 

tímu Dukly najväčšie vrásky počas základnej časti. 

http://www.teraz.sk/
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V Trenčíne to dlho nevyzeralo na dobrú sezónu. Záver však 

vyšiel Dukle skvele, načasovanie formy bolo parádne. Priamy 

postup do vyraďovačky vybojovali zverenci Petra Oremusa v 

priamom súboji v Nových Zámkoch (3:0) v poslednom kole zá-

kladnej časti.  

„Ja verím, že sa dokážeme vyburcovať k najlepším výko-

nom, ktoré sme mali počas sezóny a najmä v závere základnej 

časti,“ povedal asistent tré-

nera Ján Pardavý. 

Trenčania by radi po-

kračovali v tom, čo začali 

už v predchádzajúcich zá-

pasoch. 

 „Nemali sme problém 

hráčov motivovať v závere 

základnej časti, stále sme 

tam siahali na šieste miesto. Napokon sme to výkonmi aj do-

siahli. Teraz máme tento mentálny moment na svojej strane, 

bude naozaj dôležité, aby sme to preniesli aj do play-off. Pre-

stávka bola dlhá, ale oba tímy to mali rovnaké, takže tam sa nie 

je na čo vyhovárať. Verím, že do prvého zápasu vstúpime tak, 

ako sme končili predchádzajúci zápas,“ dodal tréner Dukly Ján 

Pardavý. 

Vlani začínali Trenčania play-off na ľade Popradu, tento raz 

cestujú do Nitry. Séria Trenčína s Nitrou sa javí ako veľmi vy-

rovnaná, hoci niektoré štatistické ukazovatele o tom veľmi ne-

hovoria. Nitra nastrieľala v 57 zápasoch základnej časti 217 gó-

lov, najviac z celej ligy, Trenčín 152. Dukla však inkasovala o 

7 gólov menej (131) ako jej štvrťfinálový súper.  

www.teraz.sk 10.03.2019 

Pomocná evidencia 181/1/2019 

 

 

http://www.teraz.sk/
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Aj Trenčania v striebornom tíme na svetovej univerziáde 

 

V dňoch 2. - 12.  marca sa konal 29. ročník Zimnej svetovej 

univerziády v ruskom Krasnojarsku. V celkovo jedenástich 

zimných športoch súťažili študenti vo veku od 17 do 25 rokov. 

Slovensko malo svojich zástupcov v kategóriách  krasokorču-

ľovanie, zjazdové 

lyžovanie, bežecké 

lyžovanie, orientač-

né lyžovanie, aj 

biatlon, freestyle, 

snowboard a hoke-

jový turnaj mužov.  

Práve hokejový 

tím, v ktorom mala 

zastúpenie aj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v 

Trenčíne, vybojoval pre Slovensko striebornú medailu, keď sa 

spomedzi dvanástich mužstiev prebojoval do finále s Ruskou 

federáciou. Vo finálovom zápase však naši hráči súperovi pod-

ľahli 1:2 a umiestnili na vynikajúcom 2. mieste. Podľa slov tré-

nera univerziádneho tímu hráči ukázali charakter a chuť po ví-

ťazstve. Zišla sa skvelá partia, ktorá tvrdo šla za svojím cie-

ľom.   

Trenčianska univerzita mala v „striebornom“ hokejovom 

tíme zastúpenie až troch hráčov Lukáša Ďurkecha z Katedry 

politológie, Erika Kompasa a Jána Zlochu z Fakulty so-

ciálno-ekonomických vzťahov.  

Slovenskí hokejisti získali v ére samostatnosti na univerziád-

nych turnajoch už šiestu medailu. V roku 2001 sa tešili z histo-

rického zlata, trikrát vybojovali striebro a dvakrát bronz.  

www.tsk.sk 12.03.2019 

Pomocná evidencia 187/1/2019 

 

Zľava Lukáš Ďurkech, Ján Zlocha, rektor univerzity Jozef Habánik a Erik Kompas. 

http://www.tsk.sk/
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Dve Trenčianky vicemajsterkami SR v extralige 

 

Dve mladé trenčianske hokejistky Katarína Brosková a 

Vladimíra Bičanovská, odchovankyne hokejového klubu 

Dukla Trenčín, sa stali v nedeľu 17. marca vicemajsterkami 

Slovenka v Extralige žien. Cennú striebornú medailu v sezóne 

2018/2019 získali s hokejovým klubom MHK Martin.  

Info 26.03.2019 

Pomocná evidencia 205/1/2019 

 

Nitra zdolala Duklu Trenčín a postúpila do semifinále 

 

HK Dukla Trenčín – HK Nitra 0:2 (0:0, 0:0, 0:2), v šies-

tom zápase štvrťfinále Kaufland play-off Tipsport Ligy, ko-

nečný výsledok série 2:4. 

HK Dukla Trenčín: Valent – Krejčí, Rýgl, Frühauf, Cebák, 

Gula, Bokroš, Božík – Sojčík, Ölvecký, Radivojevič – Hecl, 

Sádecký, Bartovič – Švec, Radjenovic, Varga – Mikula, Dlo-

uhý, Hudec – Pardavý. 

HK Nitra: Šimboch – McCormack, Mezei, Korím, Pupák, 

Versteeg, Rais, A. Sloboda – Majdan, Šiška, Čaládi – Lantoši, 

Kerbashian, Scheidl – Rapáč, Bortňák, Buček – Pätoprstý, Slo-

vák, Hrušík – Minárik. 

Nitrania sa prebojovali siedmykrát za sebou do semifinále 

najvyššej súťaže. V stredajšom zápase otvoril skóre gól Brani-

slava Mezeia zo 49. minúty, na 2:0 upravil Róbert Lantoši do 

prázdnej bránky. Nitra sa v semifinále stretne so Zvolenom, ví-

ťaz základnej časti z Banskej Bystrice nastúpi proti Popradu. 

Peter Oremus, tréner Trenčína: „Podali sme kvalitný vý-

kon. Intenzita a  súboje boli z našej strany dobré. Tlačili sme sa 

pred bránku tak, ako sme si predstavovali. Chýbal nám gól. Sú-

perovi môžeme iba pogratulovať k postupu a mojim chlapcom 
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ďakujem za celú sezónu. Prilákali na štadión divákov, čo je úče-

lom našej práce.“ 

Branko Radivojevič, kapitán Trenčína: „Myslím si, že séria 

sa zlomila v piatom zápase. V Nitre sme hrali podľa mňa vý-

borne, bol to zápas o jed-

nom gól a, žiaľ, my sme ho 

nedali. Bol to môj po-

sledný zápas, ja som si ka-

riéru veľmi užil, som rád, 

že som ju mohol ukončiť 

doma v Trenčíne, ale už aj 

telo hovorí, že stačí. Mám 

tri deti a už je čas sa im venovať. Škoda, že nebol ten posledný 

aj víťazný, ale čo už." 

www.teraz.sk 20.03.2019 

Pomocná evidencia 212/1/2019 

 

Branko Radivojevič ukončil aktívnu hráčsku kariéru 

 

Slovenský hokejový útočník Branko Radivojevič v stredu 

20. marca definitívne ukončil svoju 

bohatú kariéru. Dvojnásobný meda-

ilista z MS sa s ňou nerozlúčil naj-

šťastnejšie, keď ako kapitán Tren-

čína vypadol vo štvrťfinále play-off 

Tipsport Ligy s Nitrou: „Premietla 

sa mi celá kariéra, no nič, urobíme 

za tým bodku a od zajtra sa začína nový život.“ Tridsaťo-

semročný krídelník uvažoval o konci už vlani po nevydarenom 

finále ligy, rozhodol sa pokračovať, no teraz už definitívne za-

vesí korčule na klinec.  

„Keď poviem, že to bol môj posledný zápas, tak bol po-

sledný. Ja som si kariéru veľmi užil, som rád, že som ju mohol 

Smútok sa zračí z tváre Petra Ölveckého po vypadnutí z play-off. 

http://www.teraz.sk/
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ukončiť doma v Trenčíne, ale už aj telo hovorí, že stačí. Mám 

tri deti a je čas sa im venovať. Škoda, že nebol ten posledný 

zápas aj víťazný, ale čo už,“ povedal po 

stredajšej domácej prehre s Nitrou 0:2, 

ktorá znamenala koniec série pomerom 

2:4. 

Branko Radivojevič odštartoval ka-

riéru práve v Trenčíne, ešte v junior-

ských rokoch zamieril do zámoria a pre-

sadil sa v NHL. V drafte v roku 1999 si 

ho vybralo z 93. miesta Colorado, no za 

„lavíny“ nikdy nehral. Prvé zápasy v 

profilige zbieral vo Phoenixe, potom 

nasledovali zastávky vo Philadelphii a 

Minnesote. Celkovo odohral v základnej časti NHL 399 duelov, 

v ktorých nazbieral 120 bodov (52+68), v 31 zápasoch play-off 

pridal dva góly a asistenciu. 

Po návrate do Európy dlho brázdil klziská KHL, tri sezóny 

absolvoval v Liberci a posledné dve v kariére opäť v Trenčíne. 

Nechýbalo veľa, aby s ním 

získal titul:  

„Z dvoch sezón v Tren-

číne som mal veľmi dobrý 

pocit. Tá prvá bola úžasná, 

keď sme došli až do sied-

meho zápasu finále s Bystri-

cou. Škoda, že to tam nevy-

šlo, už som mohol byť na 

dôchodku. Ale neľutujem ani túto sezónu. Veľmi ďakujem aj 

fanúšikom, celú sezónu boli úžasní.“ 

Najväčšie úspechy dosiahol v reprezentácii, s ktorou získal 

bronz a striebro na MS v rokoch 2003 a 2012 zhodne v Helsin-

kách:  

Ako kapitán priviedol k titulu mužstvo Bílí Tygři Liberec. 
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„Reprezentácia bola najviac, jediné, čo ma mrzí, je, že nám 

nevyšiel ten bronz na olympiáde vo Vancouveri, kde nám chý-

balo len 20 minút. Veľmi si vážim aj titul v Liberci, ktorý bol 

môj jediný klubový.“ 

Branka Radivoje-

viča teraz čaká dolie-

čovanie zranení po 

náročnej sezóne a od-

dych, no na hokej ne-

zanevrie a mal by pre-

stúpiť na funkcionár-

sku dráhu: „Určite by 

som chcel zostať pri 

Dukle a neviem si predstaviť, že by som úplne odišiel z hokeja. 

Prebehnú nejaké rokovania a v najbližšej dobe to rozlúskneme.“ 

www.teraz.sk 20.03.2019 

Pomocná evidencia 213/1/2019 

 

Gladiators Trenčín prvýkrát vo finále EUHL 

 

Zverenci trénera Branislava Jánoša Gladiators Trenčín, 

ktorým sa podarilo vyhrať základnú časť Európskej univerzit-

nej hokejovej ligy (EUHL), sa po rozhodujúcom semifinálo-

vom zápase v pondelok 1. apríla tešili z postupu do finále. V 

ňom sa do priamej konfrontácie dostanú s minuloročným maj-

strom Hockey Team Banská Bystrica. 

Univerzitný hokejový tím z Trenčína dokázal odvrátiť meč-

bal svojho semifinálového súpera Engineers Prague a vybojo-

vať si miestenku do posledného kola play-off. Tak ako štvrťfi-

nále, tak i semifinále sa hralo len na 2 víťazné zápasy. Úvodné 

stretnutie, ktoré Trenčín v Prahe prehral, tak rozhodne na psy-

chike nepridalo. 

Pri emotívnej rozlúčke v objatí svojho otca Matiju. 

http://www.teraz.sk/
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„Ten zápas sa nám vôbec nepodaril. Poslednú tretinu sme 

odohrali asi najhoršie v celej sezóne,“ otvorene povedal kapitán 

mužstva Miroslav Hab-

šuda po víťazstve Praža-

nov 7:2. 

Séria sa však následne 

presťahovala do Trenčína. 

Gladiátori, ktorí v tejto se-

zóne ešte ani jeden do-

máci zápas neprehrali, po-

tvrdili svoju silu na domá-

com ľade. V druhom vzájomnom zápase vyhrali 2:1 po predĺ-

žení a v rozhodujúcom v pondelok 1. apríla 4:1. Opäť tak po-

tvrdili, že na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne to jed-

noducho vedia.  

www.hockeyslovakia.sk 01.04.2019 

Pomocná evidencia 236/2/2019 

 

V Dukle po dvoch rokoch skončil tréner Peter Oremus 

 

Tréner Peter Oremus prišiel do Trenčína po sezóne, kedy 

hokejisti Dukly bojovali v baráži. Rozhodol sa tímu pomôcť, 

odovzdať svoje skúsenosti a vrátiť 

späť na miesta, kam Dukla Trenčín 

skutočne patrí. Aj jeho zásluhou sa 

trenčianskemu A-tímu podarilo v mi-

nulej sezóne prebojovať až do samot-

ného finále a v boji v play-off pokra-

čovať aj v tej aktuálnej. 

V utorok  30. apríla sa mu skončila zmluva. Po vzájomnej 

dohode s klubom sa rozhodli ju nepredĺžiť.  

www.hkdukla.sk 01.04.2019 

Pomocná evidencia 241/1/2019 

http://www.hockeyslovakia.sk/
http://www.hkdukla.sk/
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Dorastenci Dukly opäť obhájili majstrovský titul 

 

Spišská Nová Ves – Trenčín 2:3 pp (1:0, 1:2, 0:0 – 0:1) – 

konečný stav finálovej hokejovej dorasteneckej série 0:3. Góly: 

12. Olejník, 30. Serednitskyj - 23. Korbel, 29. a 65. Krajč 

Zostava Dukly:  Latkóczy (Štofik) – Párička, Bečár, Petro-

vický, Pisch, Kuchárik, Drápal, Vereš, Pazdera – Stránský, Ho-

neček, Krajč, Korbel, Sárdi, Danielčák, Blicha, Gaťár, Zemko, 

Vaňo, Wachal, Krajčovič. 

V najkratšom možnom termíne vyhrali dorastenci Dukly 

Trenčín pod vedením trénera Michala Kobezdu majstrovský ti-

tul a obhájili minulose-

zónne prvenstvo. Na cel-

kový triumf im proti Spiš-

skej Novej Vsi stačili iba 

tri stretnutia. Na domácom 

ľade vyhrali v piatok 29. 

marca 4:2 a o deň neskôr 

pridali víťazstvo 4:1. 

V utorok 2. apríla neza-

čali na Spiši ideálne a po úvodnej tretine prehrávali. Vďaka 

presným zásahom Korbela a Krajča v strednej tretine zvrátili 

stav, no v polovici zápasu sa domácim podarilo vyrovnať. Od 

tej chvíle sa začalo čakanie na gól. To ukončil na začiatku 5. 

minúty predĺženia Samuel Krajč. Mladí Trenčania  mohli za-

čať oslavovať historicky deviaty titul majstra SR v tejto vekovej 

kategórii, z toho tretí v rade. 

 „Je to neuveriteľný zážitok,“ netajil nadšenie bezprostredne 

po zápase šťastný strelec zlatého gólu Samuel Krajč. „Chcel 

som ho dať ja a chcel som takto pomôcť tímu k zlatu. Je to ne-

uveriteľný pocit.“ 
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 „Bolo to veľmi náročných tri a pol tretiny zápasu,“ hovorí o 

treťom finálovom zápase kapitán majstrov Rayen Petrovický, 

syn majstra sveta z Göteborgu Róberta Petrovického. 

„Už pred sériou sme vedeli, že keď tu chceme vyhrať, tak sa 

musíme veľmi dobre pri-

praviť. Spišská Nová Ves 

je vo svojom prostredí 

možno najťažší súper. O to 

viac som rád, že sa nám to 

teraz podarilo,“ súhlasí 

ďalší z hrdinov Trenčanov, 

brankár Šimon Latkóczy. 

 „Hrali sme dobre. Tla-

čili sme sa do bránky, dorážali sme puky a vyšlo nám to. Mys-

lím si, že sme dnes odohrali dobrý zápas,“ zhodnotil výkon Ra-

yen Petrovický. 

Kým predchádzajúce tituly mali spoločného menovateľa v 

osobe hlavného trénera Viliama Čacha, tento rok na lavičke už 

bol nový trénerský tandem. Najprv začal na pozícii  hlavného  

trénera Roman Chatrnúch s asistentom Michalom Kobez-

dom, po Chatrnú-

chovom odchode 

na konci kalendár-

neho roka prebral 

jeho pozíciu sa-

motný Michal Ko-

bezda, ku ktorému 

sa v januári ako 

asistent pripojil 

Michal Blanár. 

 „V Trenčíne sú 

vždy vysoké nároky,“ priznáva Michal Kobezda. „Je to klub s 

Majstrovský pohár preberá kapitán Rayen Petrovický. 
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veľkou históriou, ktorý je známy pre svoju prácu s mládežou. 

Cítili sme preto aj my určitú mieru zodpovednosti.“  

Pritom v priebehu sezóny to na obhajobu titulu u Dukly dlho 

nevyzeralo. Trenčania sa počas 

celej základnej časti nepribližo-

vali prvej trojici v tabuľke a do 

posledného kola museli vôbec 

bojovať o výhodu domáceho 

prostredia vo štvrťfinále. Na-

vyše, samotné štvrté miesto po 

základnej časti je najhorším umiestnením dorastu Dukly z dl-

hodobej súťaže od sezóny 2012/2013.  

Hoci v kolektívnom športe je akýkoľvek výsledok dielom 

predovšetkým celého tímu, je prirodzené, že niektorí hráči sa 

o úspech pričinili o niečo väčším dielom. Už v minulej sezóne 

po zisku zlata vtedajší tréner dorastu Viliam Čacho vyzdvihol 

výkony brankára Šimona Latkóczyho. Rovnakého hráča spo-

menul aj súčasný lodivod Michal Kobezda. 

„Ja som bývalý brankár, 

takže ja sa vždy prikloním 

k nim,“ začal s úsmevom. 

„Šimon chodil chytať aj za 

juniorku a má za sebou vý-

bornú sezónu. V dôležitých 

momentoch sme sa mohli na 

neho spoľahnúť.“ 

V prospech Latkóczyho napokon hovoria aj štatistické 

údaje. Počas celej sezóny si udržal bezmála 94-percentnú ús-

pešnosť zákrokov, v siedmich stretnutiach nedostal žiadny gól 

a priemer inkasovaných gólov na jeden zápas bol hlboko pod  

číslom dva. 

www.hockeyslovakia.sk 02.04.2019 

Pomocná evidencia 245/1/2019 

Tréner dorastencov Dukly Trenčín Michal Kobezda. 

Najväčšou oporou dorastencov Dukly bol brankár Šimon Latkóczy. 

http://www.hockeyslovakia.sk/
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Útočník Dukly Peter Ölvecký ukončil aktívnu kariéru 

 

Slovenský hokejista Peter Ölvecký ukončil aktívnu kariéru. 

Útočník Dukly Trenčín svoje rozhodnutie oznámil niekoľko dní 

po vypadnutí Dukly vo štvrťfinále Kaufland play-off Tipsport 

Ligy 2018/2019 s HK Nitra. Tridsaťtriročného útočníka trápili 

v uplynulých mesiacoch zdravotné problémy.  

„Nemalo zmysel to ďalej naťahovať. Mal som nielen v tejto 

sezóne, ale aj predtým viaceré zdravotné problémy. Trápil ma 

nielen chrbát, ale aj členky na oboch nohách. Necítil som sa na 

ľade ideálne, veľakrát to bolo utrpenie a doslova trápenie. Ho-

kej mi už neprinášal takú radosť ako predtým. Preto som sa roz-

hodol, že to ukončím. Mám rodinu, dve deti a chcem s nimi ešte 

športovať. Zdravie je prvoradé,“ povedal Peter Ölvecký. 

 V zámorskej NHL obliekal dres Minnesoty Wild. Dvakrát 

štartoval na zimnej olympiáde a majstrovstvách sveta. 

www.teraz.sk 02.04.2019 

Pomocná evidencia 246/1/2019 

 

Majstrovský titul vybojovali aj juniori Dukly Trenčín 

 

Trenčín – Poprad 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) – konečný stav finálo-

vej hokejovej juniorskej série 4:2. Góly: 16. Krajč, 19. Chro-

miak, 48. Džugan – 27. Miškovec. 

Zostava Dukly: Katreniak, Kostelný – Janík, Husár, Božík, 

Dúžek, Stacha, Martiška, Párička, Zekucia - Škvarka, Jakubec, 

Luhový, Komloš, Džugan, Pelech, Maniaček, Ferenyi, Ďurina, 

Krajč, Haščák, Chromiak. 

http://www.teraz.sk/
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Juniorský tím Dukly Trenčín obhájil majstrovský titul. Finá-

lová séria medzi Duk-

lou Trenčín a HK Pop-

rad v kategórii juniorov 

priniesla poriadnu 

drámu. Zverenci tré-

nera Marcela Hanzala 

vyhrali pod Tatrami 

úvodné dve stretnutia a 

zdalo sa, že majstrov-

skú trofej by nad hlavy 

mohli dvíhať už minulú sobotu. Lenže na vlastnom ľade obe 

stretnutia prehrali a bolo 2:2 na zápasy. V pondelok 1. apríla sa 

im podarilo v Poprade zvrátiť nepriaznivý stav z 2:4 na 6:4 a 

pred duelom v stredu 3. apríla mali majstrovský mečbal. 

V domácom stretnutí v úvodnej tretine zatlačili súpera a z 

viacerých šancí vyťažili góly Krajča a Chromiaka. Tesne pred 

polovicou stretnutia síce znížil Miškovec, no presný zásah Džu-

gana vlial kľud na do-

máce hokejky. Do konca 

stretnutia už ďalší gól ne-

padol. 

Do klubovej vitríny 

tak môže pribudnúť ďal-

šia cenná mládežnícka 

trofej. Za ostatných šesť 

sezóne je to už dvanásty 

mládežnícky majstrovský titul pre Trenčanov. O päť z nich sa 

postarali dorastenci, tri získali starší žiaci a štyri juniori. Zaují-

mavosťou je, že práve ročníky 1998, 1999 a 2000, ktoré hrali 

prím v tohtoročnej juniorke Dukly Trenčín, stáli aj pri zisku pr-

vého titulu starších žiakov pred piatimi rokmi. Tohtoročný ká-

der juniorky Trenčína tak je z veľkej časti tvorený hráčmi, ktorí 
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získali zlatú medailu v každej z týchto troch vekových kategó-

rií. 

No oslava titulu ani po toľkých úspešných rokoch sa zrejme 

nikdy nezunuje... „Stále je 

to fantastický pocit. Som 

veľmi hrdý na všetkých 

chalanov, na každého jed-

ného z tímu,“ hovorí kapi-

tán víťazného družstva 

Marcel Škvarka. „Každý 

z nich pracoval na maxi-

mum celú sezónu a som 

veľmi rád, že to takto dopadlo. Každý jeden titul chutí výborne 

a tento nie je výnimkou,“ dodal. 

Štyri trenčianske juniorské tituly z posledných šiestich sezón 

mali všetky rukopis hlavného trénera Marcela Hanzala. „Z roka 

na rok je to ťažšie a ťažšie. Poprad má svoju kvalitu, finále bolo 

veľmi tesné, každý jeden zápas bol o jednom-dvoch góloch. 

Sme strašne radi, že to chalani zvládli a ja im môžem za to len 

pogratulovať,“ hovorí. 

Finálová séria priniesla vo všetkých šiestich zápasoch kva-

litný a vyrovnaný hokej. „Každý jeden zápas bol vyrovnaný a 

pokojne to mohlo skončiť aj 

naopak. Celá séria bola len o 

drobnostiach a maličkos-

tiach,“ povedal ďalší z kľú-

čových pilierov úspech 

Trenčína, brankár Jakub 

Kostelný.  

Práve piaty zápas série 

možno bol tým kľúčovým faktorom celého finále. Popradčania 

psychickú výhodu po zrovnaní série na 2:2 ani výhodu domá-

ceho prostredia v piatom zápas nezužitkovali na zisk majstrov-

Pohár pre víťazné družstvo prevzal kapitán Dukly Marcel Škvarka. 

Štyri juniorské tituly nesú rukopis trénera Marcela Hanzala. 
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ského mečbalu. Zápas pritom mali rozbehnutý veľmi dobre a 

po dvoch tretinách v ňom vyhrávali 4:2. Lenže potom prišla tre-

ťotretinová štvorgólová smršť Trenčína.  

Tvrdý úder v piatom zápase už Poprad nerozdýchal a hoci v 

dovtedajšom priebehu série vyhrávali v každom jednom zápase 

len hosťujúce tímy, v šiestom zápase už nie, čo znamená zisk 

majstrovského titulu pre Trenčín.  

„Už niekoľko rokov sa snažíme tých najlepších chalanov z 

dorastu zapracovať do juniorky, aby na ďalšie roky to oni sami 

mohli ťahať a boli 

prínosom pre tím. 

Budujeme to teda aj 

do budúcnosti,“ pri-

znáva Marcel Han-

zal, tréner ovenčený 

už štyrmi juniorský-

mi titulmi. Napokon 

aj táto skutočnosť je 

sama osebe zaväzu-

júca. „Tréneri v nižších kategóriách odvádzajú poctivú prácu, 

rovnako aj my sa snažíme poctivo pripraviť na každú jednu se-

zónu. Samozrejme, tieto víťazstvá nám mimoriadne chutia,“ 

doložil Marcel Hanzal. 

www.hockeyslovakia.sk 03.04.2019 

Pomocná evidencia 247/1/2019 

 

Nový realizačný tím Dukly, hlavným trénerom  Pardavý 

 

Novým hlavným trénerom HK Dukla Trenčín pre sezónu 

2019/2020, ktorý nahradí Petra Oremusa, bude jeho bývalý 

asistent Ján Pardavý st. Odchovanec trenčianskeho hokeja, 

ktorý bol dokonca v sezónach 2010-11, 2011-12 a 2012-13 aj 

http://www.hockeyslovakia.sk/
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kapitánom A-tímu, si po prvý raz vyskúša rolu hlavného trénera 

tipsportligového mužstva.  

„Som veľmi vďačný za túto šancu. Každý tréner sa chce 

v kariére posúvať a môj posun z asistenta na hlavného trénera 

si veľmi cením. Musím poďakovať Peťovi Oremusovi za prácu, 

ktorú tu počas dvoch ro-

kov odviedol a z môjho 

pohľadu sa mi nemohlo 

stať nič lepšie ako spolup-

racovať s ním. Ako profe-

sionálne, tak i ľudsky od-

viedol skvelú prácu a mo-

hol som pri ňom získavať 

nové skúsenosti. Dostával 

som od neho veľa príležitostí aj na svoju realizáciu,“ povedal 

nový tréner Dukly. 

Jeho asistentom bude rovnako bývalý hráč Dukly Peter 

Frűhauf, ktorý pre zdravotné dôvody ukončil v marci 2019 ak-

tívnu hokejovú kariéru.  

Po ukončení aktívnej kariéry bude naďalej v klube pôsobiť 

aj bývalý kapitán Branko Radivojevič, tento raz na poste nie-

len športového riaditeľa, ale tiež druhého asistenta trénera.  

„Tak, ako skladáme káder, tak i zloženie realizačného tímu 

je o charaktere, a obaja chalani toto na milión percent spĺňajú. 

Branko z pozície športového riaditeľa bude nápomocný aj na 

striedačke, čo je veľké plus nielen pre mňa, ale tiež pre „Friga“ 

Frűhaufa a celé mužstvo,“ pokračoval Ján Pardavý na adresu 

svojich nových asistentov. Miesto trénera brankárov zostáva 

naďalej Petrovi Kosovi.  

www.hkdukla.sk 09.04.2019 

Pomocná evidencia 265/1/2019 

 

 

Nový hlavný tréner Dukly Trenčín Ján Pardavý st. 

http://www.hkdukla.sk/
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Gladiators vo finále EUHL podľahli Banskej Bystrici 

 

Finálovú sériu Európskej univerzitnej hokejovej ligy 

(EUHL), ktorá sa hrala na 3 víťazstvá, odštartovali v piatok 5. 

apríla lepšie Trenčania. Zverenci Branislava Jánoša vyhrali 

prvý zápas na domácom ľade 6:2 

a ujali sa vedenia. Následná od-

veta v sobotu 6. apríla ponúkla 

vyrovnaný hokej a o víťazovi sa 

rozhodlo až v predĺžení, po kto-

rom sa z víťazstva 6:5 tešili Bys-

tričania.  

Séria sa tak za stavu 1:1 presťahovala do Banskej Bystrice a 

bolo jasné, že komu sa podarí uspieť v treťom zápase, získa aj 

lákavý mečbal. Spomínaný tretí zápas v stredu 10. apríla vyšiel 

lepšie tímu UMB Hockey Team, ktorý zvíťazil 4:2 a hneď na 

ďalší deň mal tak možnosť obhájiť minuloročnú majstrovskú 

trofej. Bystričania do 47. minúty vyhrávali 3:1, ale Trenčania 

po kontaktnom góle napokon pri power-play16 sekúnd pred zá-

verom tretej tretiny vyrovnali a už v 15. sekunde predĺženia 

rozhodli o svojom víťazstve. 

V rozhodujúcom piatom zápase v piatok 12. apríla Gladiá-

tori ešte šesť minút pred treťou sirénou viedli o jeden gól, ale 

Bystričanom sa podarilo v samom závere vyrovnať. V predĺžení 

zaznamenal zlatý gól Jakub Tatár a UMB Hockey Team Banská 

Bystrica obhájil Sekeráš Trophy. Obom mužstvám za strhujúcu 

finálovú bitku patrí veľká poklona a majstrovi gratulácia. 

Výsledky finálových zápasov: 

Gladiators – Banská Bystrica 6:2 (1:1, 3:1, 2:0). Góly za 

Trenčín: 6. Trenčan, 21. Huňa, 29. Trenčan, 30. Staňo, 50. Be-

rák, 50. Trenčan. 
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Gladiators  – Banská Bystrica 5:6 pp (3:2, 2:2, 0:1 – 0:1). 

Góly za Trenčín: 2. Smolka, 13. Kopecký, 20. Habšuda, 21. 

Kopecký, 31. Berák.  

Banská Bystrica – Gladiators 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). Góly za 

Trenčín: 12. Šimko, 46. 

Habšuda. 

Banská Bystrica  – 

Gladiators 3:4 pp (2:1, 

1:0, 0:2 – 0:1). Góly za 

Trenčín: 5. Trenčan, 49. 

Huňa, 60. Staňo, 61. 

Staňo. 

Gladiators – Banská 

Bystrica 3:4 pp (0:0, 1:2, 2:1 – 0:1). Góly za Trenčín: 29. 

Šimko, 43. Staňo, 54. Kopecký.  

Za Gladiátorov vo finálovej sérii nastupovali: Gabriš – 

Huňa, Božík, Habšuda, E. Smolka, Kopecký, Šimko, Matejka, 

Trenčan, Hegyi, Osvald, Jánoš, Hulman, Madový, Staňo, 

Révesz, Mečiar, Kudlej, Berák, Balaj. 

www.euhl.eu 12.04.2019 

Pomocná evidencia 274/2/2019 

 

V  Dukle Trenčín sa rozlúčili s deviatimi hráčmi 

 

Hokejová Dukla Trenčín sa postupne snaží skladať i muž-

stvo. S niektorými hráčmi sa klub musel rozlúčiť.  

Konkrétne ide o hokejistov Ondreja Mikulu, Radeka Dlo-

uhého, Jána Pardavého ml., Denisa Hudeca, Tibora Vargu, 

Lukáša Bohunického, Martina Rýgla, Jiřího Gulu a Juraja 

Cebáka.  

www.hkdukla.sk 12.04.2019 

Pomocná evidencia 275/1/2019 

 

http://www.euhl.eu/
http://www.hkdukla.sk/
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Tréner Ján Pardavý: „Mladí dostanú šancu“ 

 

Dukla Trenčín nezopakovala spanilú jazdu spred roka, keď 

sa „vojaci“ dostali až do finále Tipsport Ligy. Tento rok totiž 

vypadli už vo štvrťfinále s Nitrou, čo bolo aj dôvodom veľkých 

zmien v tíme. Vedenie najprv oznámilo, že klub povedie Ján 

Pardavý st. a následne ukončilo pôsobenie v Trenčíne deväť 

hráčov. O rozhovor sme požiadali Jána Pardavého st. (47). 

Čo rozhodlo, že ste sa napokon stali hlavným koučom 

Trenčína? 

„To neviem, ale určite je to veľký krok. Je nutné poďakovať 

Petrovi Oremusovi, akú prácu tu odviedol. Pre mňa bol najlepší 

možný krok začínať kariéru u mužov po jeho boku. Profesio-

nálne aj ľudsky bola naša spolupráca veľmi dobrá. Každý po-

mýšľa v kariére na posun a ja som veľmi rád, že šancu dostá-

vam.“ 

Cítite nervozitu, že budete viesť jeden z najúspešnejších 

tímov histórie slovenského hokeja? 

„Nervozitu nie. Je to ale obrovská zodpovednosť. S Bran-

kom Radivojevičom sa snažíme už teraz skladať tím. Musím 

dbať na obmedzenia z pohľadu financií, veku hráčov a ceny.“ 

Po minuloročnom postupe do finále ste si tento rok trú-

fali vystúpiť až na vrchol. Prečo myslíte, že to nevyšlo? 

„Rozhodovali maličkosti. Boli sme radi, že sa nám mužstvo 

stabilizovalo a do hry sa vrátili dlhodobo zranení hráči. Ale ne-

vydržalo to dlho. Zápas po zápase nám odchádzali ďalší a mu-

seli sme so zostavou kombinovať. Postup do semifinále nevy-

šiel aj preto, že sme nedávali góly v presilovkách.“ 

V mužstve tesne po vašom nástupe skončilo až deväť ho-

kejistov.  

„Aj pokiaľ by sme postúpili do finále, tie obmeny by prišli. 

Do tejto skupiny treba zaradiť aj tých hráčov, ktorí končili ka-

riéru. Ak chceme byť rýchlejší, musíme tím omladiť.“ 
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Mládežnícke kategórie Trenčína ovládli svoje súťaže, 

chcete dať priestor aj mladým hokejistom z juniorských vý-

berov? 

„Chceme ísť touto cestou. Približne 12 hokejisti z junior-

ského tímu budú bojovať o 3 až 4 miesta v prvom tíme. Chceme 

mať totiž širší záber. To, že chlapci vyhrali titul, neznamená, že 

majú výkonnostne na extraligu. Určite ale chceme mladým 

šancu dať a ako sa jej zhostia, je len na nich.“ 

Mali ste veľkú šancu zúčastniť sa domácich majstrov-

stiev sveta ako člen realizačného tímu, ale napokon z toho 

vzišlo. Zohralo úlohu aj to, že ste sa stali novým koučom 

Trenčína? 

„Rozhodli sa pre Andreja Podkonického a myslím, že urobili 

dobre. Vo Zvolene urobil počas sezóny skvelú prácu a takisto 

sa bude pri Craigovi Ramsaymu vzdelávať a pomáhať sloven-

skej reprezentácii. Šanca tu pre mňa bola, ale rozhodli sa pre 

Andreja Podkonického. Nemám s tým žiadny problém.“ 

www.sportaktuality.sk 15.04.2019 

Pomocná evidencia 285/1/2019 

 

Hokejisti Dukly odštartovali letnú prípravu 

 

Hoci sa ostatná sezóna skončila ešte len pred pár týždňami, 

hráči trenčianskej Dukly sa 

už začali pripravovať na tú 

nadchádzajúcu. Pre dosiah-

nutie spoločného cieľa klub 

oslovil kondičného trénera 

Stanislava Magulu, ktorého 

klientmi boli či sú aj špor-

tovci ako Tomáš Tatar, 

Marko Daňo, Branko Radivojevič, Dominik Graňák, futba-

listi Erik Grendel, David Depetris. 

http://www.sportaktuality.sk/
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Trenčania v pondelok 29. apríla naplno odštartovali letnú 

prípravu. Okrem už podpísaných hráčov sa na rannom zraze ob-

javilo aj nemálo juniorov, ktorým je Stanislav Magula pripra-

vený odovzdať nadobudnuté vedomosti.  

„V prvom rade sa tu musím trošku zorientovať,“ pousmial 

sa. „Minulý týždeň sme spravili vstupné testy, išlo o akúsi kva-

litatívnu diagnostiku pohybového aparátu. Chceme, aby hráči 

boli v prvom rade zdraví, aby sme sa vyhli zraneniam najviac 

ako sa len dá. Musím spoznať ich možnosti a odštartujeme to 

dvomi prípravnými týždňami. Primárne ich budem učiť pri-

ncípy a techniky, aby sme to v treťom týždni mohli už zaťažiť 

a rozbehnúť kolotoč.“  

Stanislav Magula má okrem vysokoškolského vzdelania 

(špecializácia kondičný tréner) za sebou aj absolvovanie diag-

nostického konceptu Funcional Movement Screen (FMS) 

a hlavne niekoľko rokov praxe. V dubnickom FitFabrik-u spo-

lupracuje s viacerými športovcami rôznych vekových kategórií. 

Nadobudnuté skúsenosti a vedomosti je pripravený posunúť 

ďalej – hráčom trenčianskej Dukly.  

Kým dlhé roky znamenala letná príprava nekonečné behanie 

po hrádzi či po trenčianskej Brezine, tento rok tomu bude úplne 

inak. „Zdržiavať sa budeme často v posilňovni a veľmi veľa bu-

deme využívať schody – či už na rozvoj odrazovej sily, ale 

i kondície. Čakajú nás aj cvičenia vonku, napríklad zmeny 

smeru na piesku,“ prezradil Stanislav Magula, jeden zo zakla-

dateľov tímu kondičných trénerov Smart-tréning. 

www.hkdukla.sk 29.04.2019 

Pomocná evidencia 316/1/2019 

 

Fanúšikovia mohli sledovať MS z trenčianskej fanzóny 

 

Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji začal žiť v Trenčíne 

priestor pred Posádkovým klubom a Jaselská ulica. Od 10. do 

http://www.hkdukla.sk/
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26. mája  tam možno navštíviť jednu zo siedmich fanzón slo-

venského hokeja. 

Okrem oficiálnych fanzón v dejiskách MS 2019 v Bratislave 

a Košiciach pripravil Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) 

aj ďalších päť tzv. 

Kaufland fanzón slo-

venského hokeja. 

Živé vysielanie zápa-

sov, súťaže o vstu-

penky, sprievodný 

program a rôzne at-

rakcie pripravili pre 

fanúšikov aj v Nitre, 

Trenčíne, Banskej 

Bystrici, Martine a v Poprade. Podľa slov riaditeľa marketingu 

SZĽH Vladimíra Jančeka vyberali tieto mestá aj preto, že ho-

kej má v nich tradíciu. 

Fanzónu otvárajú vždy hodinu pred prvým zápasom. Po pr-

výkrát ju otvorili v piatok 10. mája.  

www.trencin.sk 10.05.2019 

Pomocná evidencia 351/1/2019 

 

Manželia Gáboríkovci tvárami novej iniciatívy 

 

Športová značka 4F pri príležitosti Majstrovstiev sveta v ľa-

dovom hokeji, ktoré sa konajú v dňoch 10. – 26. mája v Brati-

slave a Košiciach,  uvádza originálne fanúšikovské tričko, ktoré 

bolo vytvorené v spolupráci s jedným z najznámejších párov na 

Slovensku symbolizujúcim práve hokejové majstrovstvo a štý-

lovosť. Značka 4F venuje polovicu sumy získanej z predaja tri-

čiek Nadácii Mariána Gáboríka. 

„Potešil som sa, keď nás zo 4F oslovili, aby sme sa stali sú-

časťou tohto dobročinného projektu v čase, keď na Slovensku 

http://www.trencin.sk/
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vrcholí hokejová atmosféra a emócie. Urobíme maximum pre 

to, aby sme tento dar využili pre talentované deti, ktoré potre-

bujú našu podporu najviac,” vysvetľuje Marián Gáborík, ktorý 

v Trenčíne prevádzkuje vlast-

nú hokejovú školu organizu-

júcu aj pravidelné letné hoke-

jové kempy pre deti.  

„Vďaka tomuto projektu 

budeme schopní pokryť ná-

klady spojené s hokejovými 

tréningami či zakúpením ho-

kejovej výstroje pre deti, kto-

rých rodičia si to nemôžu do-

voliť. Čím viac tričiek skončí u fanúšikov, tým viac malých ho-

kejistov bude mať z tejto výzvy úžitok,” dodáva Marián Gábo-

rík, ktorý sa stal ambasádorom projektu aj s manželkou Ivanou. 

Manželská dvojica je súčasťou kampaňových vizuálov 

a túto iniciatívu podporuje aj prostredníctvom svojich profilov 

na sociálnych médiách, ako aj cez sprievodnú PR komunikáciu. 

4F naplánovalo aj tri autogramiády s ambasádormi v Bratislave 

a Košiciach, kde fanúšikovia získajú tričko s osobným venova-

ním.  

www.hnonline.sk 10.05.2019 

Pomocná evidencia 356/1/2019 

 

Zdeno Chára bol iba krôčik od zisku Stanleyho pohára 

 

Prekonával rekordy, hral napriek zraneniam. Veľmi túžil pri-

viesť ako kapitán svoj tím druhý raz k Stanleyho poháru. Slo-

venskému obrancovi Zdenovi Chárovi sa to však nepodarilo. 

Jeho Boston Bruins prehral na domácom ľade vo štvrtok 13. 

júna nadránom v rozhodujúcom siedmom zápase finálovej série 

so St. Louis 1:4. 

http://www.hnonline.sk/
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„Ťažko sa mi hľadajú slová. Predstavovali sme si to inak, 

verili sme, že pohár získame. Taký je šport. Musíme to prijať a 

ísť ďalej,“ povzdychol si Zdeno Chára. 

Spolu s ním smútil aj 

ďalší Slovák hrajúci za 

Boston, náhradný brankár 

Jaroslav Halák. 

Zdenovi Chárovi mu-

seli počas finálovej série 

najskôr zašívať tržnú ranu 

na ruke, potom mu puk po 

zrazenej strele zlomil če-

ľusť. Napriek tomu v nasledujúcom zápase na ľade nechýbal. S 

plastovým chráničom na prilbe, hoci celú kariéru hrá bez ple-

xiskla na prilbe. 

„Nie je veľa hráčov, ktorí by hrali so zlomenou čeľusťou. 

Preto je kapitánom, tím vedie príkladom. Je to jeden z najtvrd-

šie pracujúcich hráčov, akých som kedy videl. Bez neho by sme 

tu neboli,“ reagoval obranca Bostonu Matt Grzelcyk. 

„Je až neuveriteľné, aký je nesebecký a oddaný tímu,“ pridal 

sa útočník Patrice Ber-

geron. 

Napriek tomu 42-roč-

ný Zdeno Chára svoj cieľ 

nesplnil. S Bostonom pre-

hral už druhé finále (pred-

tým v roku 2013). Ešte 

predtým v roku 2011 tím 

priviedol k Stanleyho po-

háru. 

 „Môžeme byť hrdí na to, čo sme dokázali. Celý rok sme 

tvrdo bojovali, prekonali sme rôzne prekážky. V našej kabíne 

je veľa charakteru a som si istý, že tento tím má pred sebou 

Zdeno Chára po zásahu puku, ktorý mu zlomil čeľusť. 

Po vážnom zranení nastupoval s ochranným plexisklom na prilbe. 
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svetlú budúcnosť,“ vravel Zdeno Chára, ktorý má za sebou už 

21 sezón v najlepšej lige sveta. 

Odohral už svoj štrnásty zápas číslo sedem. Vo vyše storoč-

nej histórii NHL je to rekord. Nik ich nemá na konte viac. Slo-

venský obranca v 

nich má bilanciu šesť 

víťazstiev a osem 

prehier. 

„Niekedy vás ta-

kéto prehry posilnia. 

Verím, že tento tím 

má potenciál dostať 

sa do finále znova a 

vyhrať ho,“ reagoval 

Zdeno Chára. S Bostonom podpísal zmluvu aj na ďalšiu sezónu. 

Slovenský hokejista získal naposledy Stanleyho pohár pred 

štyrmi rokmi – bol ním Marián Hossa v drese Chicaga 

Blackhawks. Zdeno Chára má triumf z roku 2011, ďalšie dve 

finále prehral.  

Rovnako dvakrát vo finále neuspel ani Marián Hossa. Naj-

skôr v roku 2008 ako hráč Pittsburghu podľahol Detroitu. Po 

sezóne sa rozhodol odísť do jediného tímu, ktorý bol lepší. Teda 

do Detroitu. Lenže o rok sa situácia obrátila. Vo finále sa stretli 

rovnaké tímy, ale tentoraz uspel Pittsburgh. 

Marián Hossa tak prehral vo finále dvakrát za sebou s dvoma 

rôznymi tímami. V zámorí o ňom písali, že je prekliaty, že muž-

stvo, v ktorého drese nastupuje, víťaznú trofej nikdy nezíska. 

Lenže potom prestúpil do Chicaga a postupne s ním vyhral 

Stanleyho pohár hneď trikrát. Nikto zo Slovákov nemá viac 

triumfov. 

www.sme.sk 13.06.2019 

Pomocná evidencia 458/1/2019 

 

http://www.sme.sk/
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Zdeno Chára sa stal šiestykrát Hokejistom roka 

 

Obranca Zdeno Chára v nedeľu 23. júna ovládol šiestykrát 

v kariére hlavnú kategóriu ankety Hokejista roka a vyrovnal sa 

rekordérovi Mariánovi Hossovi. Trenčiansky rodák obhájil 

vlaňajší triumf a dve zo šiestich trofejí pridal do svojej zbierky 

po dovŕšení štyridsiatky. 

Viac ako dvojmetrový obor na korčuliach si nemohol pre-

vziať cenu osobne, keďže po skončení play-off zámorskej NHL 

ho trápia viaceré zrane-

nia vrátane zlomeniny 

čeľuste. Fanúšikom na 

Slovensku však poslal 

odkaz prostredníctvom 

krátkeho videa. 

„Priznám sa, že oce-

nenie pre najlepšieho 

hokejistu roka ma pre-

kvapilo, ale som ne-

smierne vďačný a vážim si ho. Chcel by som sa poďakovať 

najmä môjmu klubu Bostonu Bruins, ktorý nám hráčom vytvára 

ideálne zázemie a taktiež ďakujem spoluhráčom za oddanosť a 

bojovnosť počas celej sezóny a najmä v play-off. Zároveň by 

som rád vyjadril uznanie celému reprezentačnému tímu za to, 

ako hájil slovenské farby na domácich majstrovstvách sveta, 

keďže chlapci bojovali a hrali so srdcom aj vášňou. Chybičky 

sa stávajú, ale naberáme skúsenosti a verím, že onedlho budeme 

bojovať o medaily,“ uviedol 42-ročný Zdeno Chára. 

Skúsený bek takmer druhýkrát v kariére doviedol Boston k 

zisku Stanleyho pohára ako kapitán. Jeho „medvede“ však ne-

zvládli rozhodujúci siedmy finálový duel a podľahli St. Louis 

Blues 3:4 na zápasy. Zdeno Chára dohrával vyraďovaciu časť s 

https://sport.sme.sk/os/166880/zdeno-chara
http://www.sme.sk/tema/marian_hossa/
https://sport.sme.sk/r/261/hokej-nhl.html
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viacerými zdravotnými obmedzeniami a ochranným štítom na 

tvári. Napriek tomu v play-off vynechal iba jediné stretnutie.  

Najväčšími konkurentmi urasteného obrancu v boji o titul 

najlepšieho hokejistu Slovenska v roku 2019 boli útočník Mon-

trealu Tomáš Tatar a obranca Tampy Bay Lightning Erik Čer-

nák. Obaja skončili na pomyselných stupňoch víťazov a na tla-

čovej konferencii po skončení galavečera vzdali Chárovi hold. 

„Zdeno je obrovská osobnosť, veľký bojovník, ktorý si oce-

nenie zaslúži. Je obdivuhodné, že aj v takom veku si drží formu 

na úrovni mladých hráčov, ktorí do ligy prichádzajú. Dokáže sa 

popasovať s mladšími protivníkmi a je absolútnym vodcom 

Bostonu. Je to určite slovenská hokejová legenda, ktorá je hru-

bým písmom zapísaná v dejinách NHL. Sme radi, že môžeme 

byť nominovaní v takých anketách, kde figuruje aj on,“ pozna-

menal Tomáš Tatar, ktorého vzápätí doplnil Erik Černák:  

„Je to veľký hokejista, líder a má neskutočné meno v NHL. 

Môžem mu len zagratulovať, pretože si ocenenie zaslúžil za vy-

darenú sezónu a za všetku energiu, ktorú investoval do hokeja. 

V Bostone môžu byť radi, že majú takého kapitána.“ 

Dvadsaťosemročný Tomáš Tatar si medzi útočníkmi s pripí-

sal už tretie víťazstvo v priebehu štyroch rokov. Rodák z Ilavy 

si v minulej sezóne NHL vytvoril osobný bodový rekord. V 80 

dueloch základnej časti mal bilanciu 25+33. 

www.webnoviny.sk 23.06.2019 

Pomocná evidencia 496/1/2019 

 

Martin Chromiak sa stal dvojkou draftu CHL 

 

Slovenský hokejista Martin Chromiak sa stal celkovou 

dvojkou CHL import draftu. Útočníka si z tejto pozície vybral 

tím Kingston Frontenacs. Jednotkou bol fínsky obranca Kasper 

Puutio, ktorého získal klub Swift Current Broncos,. Celkovo si 

https://sport.sme.sk/os/166914/tomas-tatar
https://sport.sme.sk/os/166881/erik-cernak
https://sport.sme.sk/os/166881/erik-cernak
http://www.webnoviny.sk/
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kluby zámorských juniorských súťaží vybrali sedem sloven-

ských hokejistov. 

Martin Chromiak je odchovanec Dukly Trenčín. Vo veku 16 

rokov má už za sebou aj prvé dva štarty v Tipsport Lige. V roč-

níku 2018/2019 nastupoval najmä 

v juniorskom tíme Dukly a v 54 zá-

pasoch získal 63 kanadských bo-

dov. Slovensko reprezentoval na 

MS hráčov do 18 rokov. 

Výber zahraničných mladíkov 

sa koná vždy pár dní po drafte NHL. Mužstvá juniorských sú-

ťaží si v nich vyberajú mladíkov s potenciálom do budúcnosti, 

ktorých nedraftovali v profilige. Najväčšie zastúpenie mali 

hráči z Česka (17) a Ruska (14). V roku 2018 bol jednotkou 

draftu Slovák Maxim Čajkovič. 

www.teraz.sk 27.06.2019 

Pomocná evidencia 513/1/2019 

 

Formuje sa zostava Dukly Trenčín pred novou sezónou 

 

Počas začínajúcej rekonštrukcie tribún a vestibulov, ktoré 

nezmenili v podstate svoju podobu od zastrešenia  v roku 1977, 

hráči Dukly končia prvú veľkú časť prípravy na novú sezónu. 

Hlavný tréner Ján Pardavý sa pousmial:  

„Interiér konečne zmení podobu, ktorú si pamätám od svojej 

piatej triedy. Bude to krajšie, modernejšie a v našich klubových 

farbách. Hráči boli v príprave od začiatku mája, v stredu 3. júla 

končíme tento blok prípravy, znova sa stretneme v pondelok 22. 

júla.  Absolvujeme ešte týždeň suchej prípravy a v pondelok 

29. júla vykorčuľujeme na ľad..“ 

V kádri sa odohrali značné zmeny. 

 „Káder považujeme v tejto chvíli za skompletizovaný, do-

laďovanie a prípadné malé zmeny môžu nastať počas poslednej 

http://www.teraz.sk/
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fázy prípravy, kde prídu ešte dvaja útočníci na skúšku. Posled-

ného sme podpísali Brandona Aldersona, praváka na  pravé 

krídlo do prvej päťky.  Dohodnutý je  taktiež Andrew Radje-

novic, ktorý má pripravenú zmluvu na podpis. Rátame  s našimi 

mladými dvadsaťročnými (1998)  odchovancami - útočníkom 

Viliamom Čachom a obrancom Erikom Rajnohom. Budú 

ešte zaberať v kempe na ľade, veríme, že sa dopracujú k 

zmluve. Rovnako počítame so sedemnásťročným (2002) obran-

com juniorky Markom Stachom,“ pokračoval hlavný tréner 

Ján Pardavý. 

Hokejový zväz obmedzil počet cudzincov v tíme  na sedem, 

chce motivovať kluby, aby stavali mladých hráčov.  

„Sme mladé mužstvo, potrebujeme vyskladať tím podľa 

skúseností a veku tak, aby to malo zmysel. Samozrejme, chce-

me dať príležitosť čo najväčšiemu počtu mladých hráčov okolo 

dvadsať rokov, nemôžeme to však  urobiť bezhlavo. Celú letnú 

prípravu  trénovalo s nami 14 juniorov, z ktorých by sme chceli 

troch alebo štyroch dostať postupne do kádra A-tímu. Všetko 

záleží len na nich,“ konštatoval Ján Pardavý.  

V príprave sú hráči  Valent, Tomek,   Starosta, Kajínek, 

Štach, Sládok, Bokroš, Holenda, Rajnoha, Stacha, Alderson, 

Mikyska, Lapšanský, Šišovský, Sádecký, Bartovič, Sojčík, 

Radjenovic, Chromiak, Hlinka, Švec, Džugan, Luhový, Ča-

cho  plus ďalší z juniorky alebo z prípadnej úspešnej skúšky 

iného hokejistu. 

„Partnerským mužstvom z nižšej súťaže by mala byť tento 

rok Dubnica. Bude to výborná spolupráca v rámci regió-

nu, malá vzdialenosť je veľkou výhodou,“ dodal na záver hlav-

ný tréner. 

www.hkdukla.sk 01.07.2019 

Pomocná evidencia 521/1/2019 

 

 

http://www.hkdukla.sk/
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Nové sedadlá na zimnom štadióne s inšpiráciou z NHL 

 

Aké dresy, také sedadlá! V rámci momentálnej rekonštruk-

cie Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne prichádza aj 

k zmene sedadiel. Od novej sezóny sa budú môcť priaznivci ho-

keja v Trenčíne usadiť na celkom nové červené sedadlá, pre 

ktoré sme sa rozhodli na základe inšpirácie z NHL. A čo viac – 

farebne budú absolútne ladiť s novými dresmi! 

Štadión v Trenčíne má už niekoľko desiatok rokov, rekon-

štrukcia a modernizácia 

je tak na mieste. V po-

sledných týždňoch sa 

úpravy týkajú nielen 

vstupnej haly či chodieb, 

ale tiež tribún. Po dlhých 

rokoch prichádza k zme-

ne sedenia. Padol návrh, 

aby sa Dukla Trenčín ne-

chala naplno inšpirovať štadiónmi, na ktorých sa hrá kanadsko-

americká NHL.  

Sedačky sa namontujú čisto červené a zábradlia budú žlté. 

Stále sa tak teda zachovajú farby typické a charakteristické pre 

klub. Presne v takýchto odtieňoch červenej budú aj dresy na 

nadchádzajúcu sezónu. 

Snahou je, aby sa z trenčianskeho štadiónu postupne stala 

moderná aréna, a toto je jeden z prvých krokov. Nakoľko klub 

čerpá inšpiráciu zo zámoria, verí, že toto rozhodnutie bude 

správne a že rovnako mu budú naklonení i samotní fanúšikovia 

Dukly. 

www.hkdukla.sk 05.08.2019 

Pomocná evidencia 576/1/2019 

 

 

http://www.hkdukla.sk/
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Branko Radivojevič pred začiatkom novej sezóny 

 

Dukla Trenčín výrazne omladila káder. Priestor v novej se-

zóne dostanú talenty z klubovej liahne. Pred začiatkom nového 

ročníka Tipsport ligy sme sa porozprávali so športovým mana-

žérom Trenčanov Brankom Radivojevičom. 

Aké očakávania má pred novou sezónou športový mana-

žér Dukly?  

„Vstupujeme do nového súťažného ročníka s pokorou. Za-

nalyzovali sme si celú prípravu. Vieme, kde nás tlačí topánka. 

Nastavili sme si filozofiu. Káder sme výrazne omladili. Máme 

približne osem hráčov do dvadsaťjeden rokov. Kabína sa vý-

razne obmenila. Musíme byť trpezliví a pracovať s chlapci na 

každodennej báze. Verím tomu, že sa postupne budeme zlepšo-

vať.“ 

Uplynulú sezónu ste ukončili vo štvrťfinále. Aké sú aktu-

álne ciele?  

„Každý tím by mal chcieť vyhrať ligu. Musíme zlepšiť via-

ceré aspekty, či už z hľadiska výsledkov alebo herného prejavu. 

Ciele budeme nastavovať postupne počas sezóny. Aj keď to 

znie ako klišé, pôjdeme postupne od zápasu k zápasu.“ 

Mužstvo postihla generačná výmena. Je dnes výrazne iné 

ako v minulej sezóne. Očakávate viac dravosti a rýchlosti?  

„Od chlapcov očakávame chuť zlepšovať sa. Musia dokázať, 

že si priestor na ľade zaslúžia.“ 

Sú dnešní mladíci iní ako ste boli vy?  

„Časy, kedy som bol mladý ja, sú už dávno preč. Ako se-

demnásťročný som odišiel do Ameriky. Myslím si, že chlapci 

sú pracovití. Samozrejme, nevyhnú sa chybám, ktoré sú v ich 

veku normálne. Je našou úlohou, aby sme im pomohli v ich od-

straňovaní.“ 

Znesú ťarchu tlaku? 
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„Je na nich vidieť, že niekedy, keď urobia chybu, dlhšie trvá, 

kým sa otrasú. Akoby mali strach urobiť ju znova. Hokej je hra 

chýb. Keď nikto nechybuje, nepadnú ani góly. Oni sa s pocitom 

tlaku musia vnútorne vyrovnať. Zatiaľ sme spokojní. Za päť 

týždňov prípravy urobili aj v tomto smere kus dobrej roboty.“ 

Je aktuálny káder uzavretý?  

„To sa stane k tridsiatemu januáru. Momentálne vstúpime do 

sezóny s tým, čo máme k dispozícii. Káder je dostatočne široký. 

Každý, kto si zaslúži, dostane šancu.“ 

Sú pozície, ktoré potrebujete vystužiť?  

„Vždy sa dá mužstvo posilniť na každom poste. Možno by 

sme prijali jedného obrancu. Uvidíme, ako rozbehneme sezónu. 

Jedno je isté. Prvé dve stretnutia nám bude chýbať Tomáš Sta-

rosta, ktorému ešte pokračuje trest zo záveru minulého ročníka. 

Návrat Matúša Holendu je stále v nedohľadne. Tu nás tlačí to-

pánka. Šancu dostanú mladí hráči.“ 

Letné obdobie dáva priestor na stretnutia s potenciál-

nymi posilami. Aký je pohľad hokejistov na príchod do 

Dukly?  

„Záujem z ich strany je. V tom určite nebol problém. Nie-

ktoré záležitosti nám však nevyšli, ako sme chceli... Každý, kto 

Duklu posilnil, bol rád, že môže v klube pôsobiť.“ 

Ste spokojný so sumou, ktorú ste dostali k dispozícii na 

výplaty hráčov?  

„Vždy to môže byť lepšie. Chceli sme kabínu omladiť, tým 

pádom aj rozpočet šiel troška dole. Snažíme sa koncepčne na-

staviť na najbližšie dva až tri roky.“ 

Takže o dva či tri roky môže prísť útok na medailové po-

zície?  

„Tak by to malo fungovať. My však nikdy nevieme, čo príde 

s ďalšou sezónou.“ 

http://hokej.sme.sk/c/3850559/tomas-starosta-nezlakne-sa-ziadneho-supera.html
http://hokej.sme.sk/c/3850559/tomas-starosta-nezlakne-sa-ziadneho-supera.html
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Počas posledných dvoch sezón sa do Dukly vrátili hráči s 

trenčianskou minulosťou. Vyčerpala sa momentálne táto 

možnosť posíl?  

„Vždy je to vec ponuky a pocitu samého hráča, či sa chce 

vrátiť domov. Momentálne sa nenašiel nikto taký, kto by uva-

žoval nad návratom.“ 

A čo prípadný ná-

vrat Dominika Gra-

ňáka?  

„Rozprával som sa 

s ním. Má svoje prio-

rity. Z rozhovoru som 

však nevycítil, že by sa 

chcel vrátiť do Tren-

čína.“ 

Hráčsky dres okrem vás vyzliekol aj Peter Frühauf a Pe-

ter Ölvecký. Bude náročné nahradiť túto trojicu?  

„Donekonečna sa hrať nedá. Obmena je súčasťou života. 

Musíme si vychovať nových hráčov.“ 

Súčasťou kabíny je až trojica kanadských hráčov, čo do-

nedávna nebolo v Trenčíne zvykom. Spĺňajú zámorskí ho-

kejisti nepísané pravidlo, že cudzinec by mal byť o triedu 

lepší ako domáci?  

„Myslím si, že áno. Chlapci v príprave ukázali vysoký štan-

dard a kvalitu. Samozrejme, liga bude o niečom inom. Verím, 

že všetci traja budú ťahúňmi tímu. Alderson prišiel s povesťou 

strelca, čo aj dokázal. Najmä v presilových hrách je veľmi silný. 

Coughler pôvodne prišiel iba na skúšku. Je silný na puku, 

dravý. Prezentuje sa priamočiarym kanadským hokejom.“ 

Je pre nich výhodou, ak sú v novom prostredí viacerí na-

raz?  

„Samozrejme. Mali sme tu aj samostatnú jednotku Adréa 

Devauxa, ale on bol prípadom sám o sebe. Dokázal sa prispôso-
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biť. Ak by bol v Trenčíne ešte o chvíľku dlhšie, asi by sa aj 

naučil po slovensky. Každopádne, zohľadňovali sme aj to, že 

vo dvojici sa im bude lepšie adaptovať na nové prostredie. 

Obaja nováčikovia do tímu zapadli bez problémov.“ 

www.sme.sk 04.09.2019 

Pomocná evidencia 633/1/2019 

 

Dukla Trenčín má novú kolekciu dresov 

 

Dukla Trenčín sa v kolekcii dresov pre nadchádzajúci ročník 

snažila  spojením moder-

ných prvkov s tými tra-

dičnými nadviazať na 

svoj nový marketingový 

trend z ostatného obdo-

bia, pričom najdôležitej-

šiu úlohu zohrala kvalita 

použitých materiálov a samotného vyhotovenia dresov podpo-

rená vyšívanými číslami, menovkami hráčov a samozrejme lo-

gom klubu. 

Túto neľahkú úlohu klub zveril poprednému výrobcovi z Če-

skej republiky, ktorý vyrába dresy pre mužstvá zo švédskej a 

fínskej extraligy. Dresy Dukly pre sezónu 2019 - 2020 preto 

spĺňajú kritériá najvyššej kvality, čoho potvrdením je aj spoje-

nie trenčianskeho klubu s profesionálnou hokejovou značkou 

Warrior. 

www.hkdukla.sk 12.09.2019 

Pomocná evidencia 658/1/2019 

 

Zdeno Chára najstarším hráčom NHL 

 

Zdeno Chára má za sebou prvý prípravný zápas pred novou 

hokejovou sezónou. Výnimočnosť spočíva v tom, že Zdeno 

http://www.sme.sk/
http://www.hkdukla.sk/
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Chára má 42 a pol roka a stojí na prahu 22. sezóny v NHL, z 

toho štrnástej v drese Bostonu a s kapitánskym „C“ na hrudi. 

Trenčiansky rodák v lete absolvoval operačný zákrok na 

lakti, a tak nebolo isté, či sa stihne dostatočne pripraviť na za-

čiatok novej sezóny 

NHL. Po odohraní pr-

vého zápasu v prí-

prave je však zrejmé, 

že sa objaví aj v úvod-

nom ostrom súboji sú-

ťažného ročníka. 

„Po dohode s tré-

nerským štábom a ve-

dením tímu som vyne-

chal prvú časť prípravných zápasov a zapojím sa až neskôr. 

Myslím si, že budem pripravený hrať od začiatku hlavnej časti 

sezóny. Cítim sa dobre a môj cieľ je byť silnejší a lepší,“ skon-

štatoval Zdeno Chára. 

CBS Sports aktuálne potvrdzuje tieto jeho slová: „Chára 

bude pripravený na úvodný zápas sezóny a očakáva sa, že v ob-

rane bude pokračovať jeho spolupráca v elitnej defenzívnej for-

mácii s Charliem McAvoyom. Chárov talent a schopnosti sú 

už síce poznačené vekom, ale jeho líderstvo v obrane udržuje 

stabilitu v celom tíme.“ 

Zdeno Chára sa v ročníku 2010/2011 ako druhý európsky 

kapitán v histórii súťaže tešil v tíme Bruins zo zisku Stanleyho 

pohára. V uplynulej sezóne si tento honor mohol zopakovať. 

Boston však prehral vo finále so St. Louis. 

V nadchádzajúcej sezóne NHL 2019/2020 bude Chára nie-

len najvyšším (206 cm), ale aj najstarším hráčom súťaže.  

www.webnoviny.sk 24.09.2019 

Pomocná evidencia 712/1/2019 

 

http://www.webnoviny.sk/
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Poklepali základný kameň hokejovej akadémie  

 

Slávnostný začiatok rekonštrukcie Strednej športovej školy 

a poklepanie základného kameňa výstavby Regionálnej hoke-

jovej akadémie sa us-

kutočnil v piatok  11. 

októbra v Trenčíne. 

Základný kameň po-

klepali predseda vlády 

SR Peter Pellegrini, 

predseda Trenčianske-

ho samosprávneho 

kraja (TSK) Jaroslav 

Baška, prezident Slo-

venského hokejového zväzu Miroslav Šatan, riaditeľka Stred-

nej športovej školy Trenčín Iveta Petríková Rosinová a mana-

žér Dukly Trenčín Robert Švehla. 

Podľa prezidenta SZĽH Miroslava Šatana je tento deň histo-

rickým pre hokej, pre-

tože Slovensko na roz-

diel od špičkových ho-

kejových krajín po-

dobnú akadémiu doteraz 

nemalo. Hokejová aka-

démia v Trenčíne by 

mala byť liahňou slo-

venských hokejových 

talentov, ktoré budú re-

prezentovať našu krajinu v budúcich rokoch. Počas poklepania 

základného kameňa novej hokejovej haly v Trenčíne to povedal 

premiér Peter Pellegrini.  

„Dnes sme svedkami niečoho výnimočného v rámci celej 

Slovenskej republiky. Na základe iniciatívy Slovenského zväzu 

Premiér Peter Pellegrini pri príhovore, vľavo Miroslav Šatan. 
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ľadového hokeja a vedenia TSK sa spúšťa výstavba novej haly 

pre Hokejovú akadémiu. Je to na Slovensku pilotný projekt, na 

ktorý vláda prispela sumou tri milióny eur. Samozrejme, tie ná-

klady sú oveľa 

vyššie a chcem 

poďakovať pred-

staviteľom SZĽH 

a TSK, že sú 

ochotní investo-

vať ďalšie pro-

striedky na vybu-

dovanie ucele-

ného strediska,“ 

povedal premiér 

s tým, že je potešiteľné, že akadémia bude nielen liahňou talen-

tov, ale veľký dôraz sa bude klásť aj na vzdelanie športovcov.  

Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku nová hala vyrastie 

v lokalite stredoškolského kampusu, kde sídli päť škôl v zria-

ďovateľskej pôsobnosti TSK, ktoré navštevuje viac ako 1600 

žiakov: „Je tu internát pre viac ako 700 detí, veľká telocvičňa, 

športový bazén, posilňovne. Hokejovú halu by sme chceli re-

álne odovzdať na budúci rok. Slúžiť bude najlepším hokejistom 

v kraji, ktorí študujú na Strednej športovej škole.“ 

 Podľa prezidenta SZĽH Miroslava Šatana je tento deň his-

torickým pre hokej, pretože Slovensko na rozdiel od špičko-

vých hokejových krajín podobnú akadémiu doteraz nemalo: „Je 

to na správnom mieste, Trenčín má bohatú hokejovú tradíciu, 

vyšlo odtiaľto veľa šikovných hráčov. Verím, že to do budúc-

nosti bude príkladom pre ďalšie krajské mestá.“  

www.teraz.sk 11.10.2019 

Pomocná evidencia 762/1/2019 

 

 

Zľava J. Baška, M. Šatan, P. Pellegrini, I. Petríková Rosinová a R. Švehla. 

http://www.teraz.sk/
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Peter Kosa sa vzdelával v Montreale Canadiens 

 

Peter Kosa patrí u nás k najuznávanejším špecialistom na 

hokejových brankárov. Stále mladý kouč na sebe neustále pra-

cuje, vzdeláva sa jazykovo, robí aj pre slovenské reprezentácie 

a pôsobí vo svojom rodnom klube Dukla Trenčín. V posledných 

týždňoch absolvoval zaujímavú stáž v Montreale Canadiens. 

V slávnom klube NHL mal možnosť spolupracovať s dvoj-

násobným víťazom Stanleyho pohára Stephanom Waitom, 

ktorý má na starosti brankárov Canadiens. Dvere mal otvorené 

vďaka kontaktom, ale aj skautovi klubu Michalovi Krúpovi či 

Tomášovi Tatarovi. Na ľad sa dostal talentovaný tréner len na 

farme, v NHL platia o stážach prísne pravidlá. 

Tridsaťsedemročného bývalého brankára Petra Kosu prí-

jemne prekvapila ústretovosť skúseného trénera Canadiens 

Clauda Juliena. „Rozprával mi, že má rád Slovákov. Vždy bol 

s nimi spokojný, trénoval Zdena Cháru, s ktorým bol vo finále 

NHL s Bostonom, pozná sa s Mariánom Hossom a teraz mu 

vychádza spolupráca s Tomášom Tatarom.“ 

Z načerpaných informácii chce Peter Kosa čerpať vo svojej 

práci. „Zapísal som si množstvo cvičení pre našich mladých re-

prezentačných brankárov. Využijeme ich aj v rozvojových 

kempoch počas roka. Rovnako som priniesol pár poznatkov 

nášmu trénerovi v Dukle Trenčín Jánovi Pardavému,“ prezra-

dil. 

www.sportaktuality.sk 31.10.2019 

Pomocná evidencia 818/1/2019 

 

Chára odohral 1500 zápasov v základnej časti NHL 

 

Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára odohral v noci 

na stredu 6. novembra svoj 1500. zápas v základnej časti zá-

morskej NHL. Pri svojom jubileu sa však z víťazstva netešil, 

http://www.sportaktuality.sk/
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jeho Boston Bruins totiž prehral na ľade tradičného rivala Mon-

trealu Canadiens tesne 4:5. Pod triumf domácich sa podpísal 

gólom a asistenciou jeho krajan Tomáš Tatar. 

Štyridsaťdvaročný kapitán „medveďov“ strávil na ľade tak-

mer 18 minút a zaznamenal jednu strelu na bránku a jednu zblo-

kovanú strelu. Zdeno Chára nazbieral pri 1500 štartoch v zá-

kladnej časti dokopy 647 bodov (202+445), v 182 dueloch 

play-off pridal 18 gólov a 50 asistencií. 

Slovenský veterán pokoril hranicu 1500 zápasov ako 21. 

hráč histórie a dokonca sa dočkal v montrealskom Bell Centre 

veľkého potlesku od 

domácich fanúšikov, 

čo sa stáva máloke-

dy. 

„Veľmi si to ce-

ním a malo to vysokú 

úroveň. Je to niečo, 

čo si budem určite 

pamätať. Ukazuje to, 

že sú to naozaj váš-

niví fanúšikovia. Máme medzi sebou veľkú rivalitu, veľkú his-

tóriu,“ povedal. 

V minulosti bol „Big Z“ v Montreale veľmi neobľúbený 

hráč, čo spôsobil najmä jeho zákrok na Maxa Paciorettyho v 

roku 2011. Vtedajší útočník Canadiens si po narazení na stĺpik 

medzi striedačkami zlomil stavec krčnej chrbtice a utrpel otras 

mozgu. Prípad vyšetrovala aj polícia, ktorá napokon nevzniesla 

voči Chárovi žiadne obvinenie a Slovák nedostal dištanc ani od 

vedenia NHL. 

Slovenský obranca, ktorý je kapitán Bruins od roku 2006, 

dosiahol tento míľnik len ako tretí hráč z Európy po Jaromírovi 

Jágrovi (1733 zápasov) a Nicklasovi Lidströmovi (1564). 

Spomedzi aktívnych hráčov sa na túto métu dostali okrem 
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Zdena Cháru len dvaja útočníci San Jose Sharks Patrick Mar-

leau (1669) a Joe Thornton (1582). Zdeno Chára sa dostal v 

zápisoch pred Mikea Modana (1499) a zaradil sa do spoloč-

nosti ďalších piatich obrancov s 1500 zápasmi - Lindströma, 

Raya Bourquea, Larryho Murphyho, Scotta Stevensa a 

Chrisa Cheliosa. 

V tejto sezóne by sa mohol dostať do top 15. Ak sa mu budú 

vyhýbať zranenia, tak by mal predbehnúť Stevea Yzermana 

(1514), Matta Cullena (1516), Brendana Shanahana (1524), 

Shanea Doana, Johnnyho Bucyka (obaja 1540) a Alexa Del-

vecchia (1549). 

Pre Tomáša Tatara to bol už piaty gól sezóny a v 15 dueloch 

k nim pridal aj osem asistencií. Slovenský krídelník skóroval v 

17. minúte, keď strelou švihom prekonal Tuukku Raska a do-

stal svoj tím do vedenia 2:1. Vyhlásili ho za tretiu hviezdu zá-

pasu.  

www.teraz.sk 06.11.2019 

Pomocná evidencia 829/1/2019 

 

Marián Hossa medzi kandidátmi do Siene slávy 

 

Do zoznamu členov Hokejovej siene slávy v kanadskom To-

ronte môže už v budúcom roku pribudnúť ďalší Slovák. Ma-

rián Hossa síce ešte bude v sezóne 2020/21 na papieri hráčom 

Arizony Coyotes, ale už vlani oznámil, že sa v súťažnom zápase 

nepredstaví. Web NHL.com preto zaradil niekdajšieho vše-

stranného útočníka medzi hlavných kandidátov na vstup do elit-

nej spoločnosti v nasledujúcom kalendárnom roku. 

„Marián Hossa má stále platný kontrakt s Coyotes, ale je 

jasné, že už nebude hrať na profesionálnej úrovni a posledný 

zápas absolvoval v roku 2017. Zdroje z prostredia Hokejovej 

siene slávy potvrdili, že môže vstúpiť medzi legendy už budúci 

rok. Je to podobná situácia ako v roku 2015 pri Chrisovi 

http://www.teraz.sk/
http://www.sme.sk/tema/marian_hossa/
http://www.sme.sk/tema/marian_hossa/
https://sport.sme.sk/r/261/hokej-nhl.html
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Prongerovi,“ napísal na sociálnej sieti Twitter kanadský novi-

nár Pierre LeBrun z televízie TSN. 

Aktuálne 40-ročný starší z bratov Hossovcov nastupoval v 

NHL za Ottawu Senators, Atlantu Thrashers, Pittsburgh Pengu-

ins, Detroit Red Wings a Chicago Black-

hawks, kde získal najväčšie úspechy. V 

drese „čiernych jastrabov“ trikrát zdvi-

hol nad hlavu Stanleyho pohár a patril 

medzi najrešpektovanejších ofenzív-

nych univerzálov v lige. 

Počas kariéry odohral v základnej 

časti 1309 zápasov so ziskom 1134 bo-

dov (525+609). V play-off pridal 205 

štartov s bilanciou 52+97. Posledný zá-

pas odohral v ročníku 2016/17 za Chicago, ale momentálne 

jeho zmluva patrí Arizone, za ktorú nikdy nenastúpil.  

Kandidátov na vstup do Hokejovej siene slávy v roku 2020 

je viacero. Okrem Mariána Hossu má premiérovú šancu prenik-

núť na zoznam členov kanadský útočník Jarome Iginla. Druhý 

pokus čaká českého forvarda Patrika Eliáša, tretí ruského ob-

rancu Sergeja Gončara a štvrtý švédskeho útočníka Daniela 

Alfredssona. Medzi dlhodobými čakateľmi figurujú Rod 

Brind'Amour, Jeremy Roenick, Curtis Joseph, Pierre Tur-

geon, Alexander Mogiľnij alebo Theo Fleury.  

Do Hokejovej siene slávy v Toronte v minulosti uviedli len 

dvoch slovenských rodákov. V roku 1983 sa dočkal tejto pocty 

Stan Mikita, ktorý dosiahol najväčšie úspechy takisto s Chi-

cagom Blackhawks. V roku 1998 k nemu pribudol Peter Šťast-

ný. Českú republiku zastupuje takisto dvojica mužov - brankár 

Dominik Hašek (2014) a v tomto roku aj útočník Václav Ne-

domanský, známy aj z pôsobenia v Slovane Bratislava.  

www.webnoviny.sk 18.11.2019 

Pomocná evidencia 873/1/2019 

http://www.webnoviny.sk/
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Juraj Bezúch je rád, že opäť oblieka dres Dukly Trenčín 

 

Aktuálnu sezónu odštartoval v Košiciach, už ale s úsmevom 

a vďakou oblieka trenčiansky dres. Dvadsaťpäťročný Juraj 

Bezúch je po roku strávenom v Česku opäť pod hradom Matúša 

Čáka. 

Po sezóne 2017/2018, kedy Dukla nestačila na bystrických 

„baranov“ v poslednom finálovom zápase, odišiel Juraj Bezúch 

do HK Hradec Králové a v pár zápasoch si vyskúšal aj nižšiu 

českú ligu. Po roku strávenom u našich „susedov“ sa chcel vrá-

tiť naspäť na Slovensko.  

„Pred sezónou som mal ponuky z Košíc i z Trenčína. Pre 

Košice som sa rozhodol pre lepšie finančné podmienky, na-

koľko mám ženu, rodinu. No dnes už viem, že som sa hneď na 

začiatku mal riadiť tým, čo som cítil a mal som počúvať svoje 

srdce, ktoré chcelo ísť do Trenčína,“ úprimne priznal Juraj 

Bezúch.  

www.hkdukla.sk 20.11.2019 

Pomocná evidencia 880/1/2019 

 

Marek Hecl sa z HC Olomouc vrátil do Trenčína 

 

Po sezóne 2018/2019 sa rozhodol pre zmenu a okúsil český 

extraligový ľad. Marek 

Hecl sa dohodol na spo-

lupráci s HC Olomouc, 

no po necelých troch me-

siacoch, resp. po 21 odo-

hratých zápasoch, sa vra-

cia domov do Trenčína.  

„V Olomouci som ne-

dostával toľko priestoru, 

koľko som si predstavoval, preto som sa to rozhodol ukončiť. 

http://www.hkdukla.sk/
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Potrebujem viac hrávať ,“ priznal na úvod Marek Hecl dôvod, 

pre ktorý sa rozhodol požiadať o ukončenie svojho pôsobenia 

v Olomouci. V 19 zápasoch tam získal len tri kanadské body 

(1+2). Vo štvrtok 21. novembra ráno už trénoval v rodnom 

Trenčíne. 

www.hkdukla.sk 21.11.2019 

Pomocná evidencia 886/1/2019 

 

Trenčania víťazmi 22. ročníka Memoriálu J. Hantáka 

 

V dňoch 27. a 28. decembra 2019 sa v Trenčíne uskutočnil 

22.ročník memoriálu Jozefa Hantáka  -  ročníkov 2009 a mlad-

ších aj s podporou mesta Trenčín.  

Ceny odovzdávali  Miroslav Hanták, bývalý hráč HK Duk-

ly Trenčín, majster ČSFR v sezóne 1991-92, brat zosnulého Jo-

zefa Hantáka, a manažér mládeže Róbert Kompas. Víťazmi 

turnaja sa stala domáca Dukla pred HC Lev Benešov, HC Škoda 

Plzeň,  HK Poprad a SHMK Hodonín. 

Najlepším  brankárom bol  Nicko  Havel (Dukla Trenčín), 

najlepším obrancom Simona Dvořáková (HC Lev Benešov), 

najlepším strelcom Samuel Pisarčík (Dukla Trenčín) a naj-

lepším útočníkom Kevin Kavan (SHKM Hodonín). 

www.hkdukla.sk 28.12.2019 

Pomocná evidencia 986/1/2019 

http://www.hkdukla.sk/
http://www.hkdukla.sk/

