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16.2 Ľadový hokej 
 

 

Zväz odložil zápasy Tipsport ligy na neurčito 

 

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) svojím oznáme-

ním v pondelok 9. marca odložil na neurčito zápasy najvyššej 

súťaže Tipsport Ligy, Slovenskej hokejovej ligy (SHL), ex-

traligy žien a juniorov a ďalších súťaží.  

Je to nariadenie vzhľadom na 14-dňový zákaz organizovania 

akýchkoľvek verejných športových či kultúrnych podujatí na 

slovenskom území pre šíriaci sa koronavírus. SZĽH a riadiace 

orgány súťaží postupovali v súlade s oznámením, ktoré vydal  

Ústredný krízový štáb v pondelok 9. marca.  

www.sportaktuality.sk 09.03.2020 

Pomocná evidencia 129/01/2020 

 

Milan Bartovič ukončil profesionálnu kariéru 

 

Jeho kariéru naštartovalo zranenie, ktoré ho mohlo zničiť. 

Milan Bartovič sa nevzdal. Hral v dvoch najprestížnejších ho-

kejových súťažiach na svete. Tento týždeň sa rozhodol ukončiť 

kariéru. 

Rodák zo Soblahovskej ulice v Trenčíne do 15 rokov hral 

popri hokeji futbal za Letecké opravovne, ktorých farby v 

minulosti hájil aj jeho otec. K hokeju sa dostal náhodou. Počas 

verejného korčuľovania na trenčianskom zimnom štadióne si 

ho všimol pán Bakoš, ktorý trénoval prípravku. 

„Prišiel za otcom, či by som prišiel na tréning. Základy kor-

čuľovania som už mal za sebou. Chodili sme na zamrznutý Váh 

alebo neďaleký rybník na Bodovke,“ zaspomínal si na začiatky 

Milan Bartovič. 

http://www.sportaktuality.sk/
http://hokej.sme.sk/c/4518200/milan-bartovic-nenecha-supera-na-pokoji.html
http://hokej.sme.sk/c/4518200/milan-bartovic-nenecha-supera-na-pokoji.html
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„Domov sme prichádzali absolútne vyšťavení. Dávali sme si 

skvelé športové tréningy a dostávali sa do výbornej kondície,“ 

smial sa. 

V hokejovej triede vyrastal s takými menami ako Branko 

Radivojevič, Tomáš Starosta, Roman Tvrdoň či Ladislav 

Gabriš. Mimoriadne vydarený 

ročník od tretej po ôsmu hokejovú 

triedu prehral ani nie päť ligových 

stretnutí. Bol mimoriadne súťaži-

vý a neznášal prehry. 

Na jar roku 1997 Dukla Trenčín 

získala druhý titul v seniorskej 

extralige. Od septembra Milan 

Bartovič ako šestnásťročný nastu-

poval už za juniorsky tím. Sľubne 

rozbehnutú sezónu zničilo nepríjemné zranenie. V plnej rých-

losti narazil chrbtom do bránkovej konštrukcie. Výsledkom 

nárazu bol odlomený stavec. Bez hokeja bol štyri mesiace. 

„Mal som veľké problémy. Keď som prišiel k doktorovi, 

zhrozil sa. Vraj možno už nebudem môcť hrať hokej. Vtedy 

som si povedal, že sa niečo také nemôže stať. Nedokázal som 

si to pripustiť. Začal som cvičiť špeciálne na chrbát a venujem 

sa tomu až do dnes. Skutočne som sa zaprel. Otca som poprosil, 

aby mi kúpil stacionárny bicykel a tvrdo som makal,“ pokra-

čoval hokejista s prezývkou „Bart“. 

Nabral svalovú hmotu a spevnel, čo sa prejavilo aj v jeho 

korčuliarskom prejave. Bol silnejší a rýchlejší ako spoluhráči. 

Keď sa vrátil na ľadové plochy, patril medzi najlepších v 

juniorskej extralige. V nasledujúcej sezóne strelil 36 gólov a na 

ďalších 35 prihrával. V jednej päťke nastupoval pravidelne s 

Petrom Jašíkom a veľa toho odohral aj s Mariánom Gábo-

ríkom, ktorý vtedy pendloval medzi juniorkou a prvým mužst-

vom. 

http://www.sme.sk/tema/branko_radivojevic/
http://www.sme.sk/tema/branko_radivojevic/
http://hokej.sme.sk/c/3850559/tomas-starosta-nezlakne-sa-ziadneho-supera.html
http://www.sme.sk/tema/marian_gaborik/
http://www.sme.sk/tema/marian_gaborik/
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Na svetovom šampionáte do 18 rokov žiaril. Nazbieral 

sedem kanadských bodov a výraznou mierou pomohol Sloven-

sku k zisku historickej bronzovej medaily. Dostal sa do All stars 

výberu šampionátu. Vydarený ročník 18-ročnému krídelníkovi 

veľmi pomohla na drafte. V roku 1999 si ho z 35. miesta vy-

bralo Buffalo Sabres. 

„Základom tohto úspechu bolo nešťastné zranenie chrbtice. 

Veľa som vtedy premýšľal. Bol som dlho bez hokeja. Veľmi 

som túžil dať sa do poriadku a hrať svetový hokej. Vtedy som 

nemal takmer žiadne vyhliadky, že by som sa niekedy mohol 

predstaviť v NHL alebo byť draftovaný,“ vysvetľoval. 

V lete si pobalil veci a letel do Ameriky. Dve sezóny strávil 

v kanadsko-americkej WHL, kde obliekal dresy Brandon 

Wheat Kings a Tri-City Americans. Na dva zápasy nahliadol aj 

do AHL, keď hájil farby Rochestru. 

„Mal som osemnásť rokov a prvé tri mesiace neboli 

jednoduché. Boli tam aj slzičky. Angličtinu som sa síce učil, ale 

zo začiatku to nebola žiadna sláva. Potom som si už zvykol a 

všetko sa obrátilo na dobré. Dva roky v juniorskom hokeji za 

morom ma pripravili na celú kariéru.“ 

Do NHL nakukol v apríli 2003. Buffalo už bolo bez šance 

na postup do play-off. 21-ročný Bartovič nastúpil na prvý zápas 

proti Atlante. V domácej aréne „bizóny“ prehrávali už 0:3, no 

vyrovnali a v predĺžení zvrátili stav. 

O deň neskôr si v najprestížnejšej hokejovej súťaži na svete 

otvoril strelecký účet proti Bostonu. 

„S Danielom Brierom sme šli na jedného obrancu. Vystrelil 

som. Myslím si, že v bráne stál Tim Thomas a padlo to pod 

vyrážačku,“ lovil v pamäti spomienky Milan Bartovič. 

Základnú časť zakončil Boston domácim duelom proti New 

Jersey. Stretnutie sa hralo o jednej hodine popoludní. Následne 

jeho kroky smerovali do farmárskeho Rochestru, ktorý v AHL 

bojoval o postup do play-off. Počas jedného dňa tak odohral 

https://sport.sme.sk/r/261/hokej-nhl.html
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dva zápasy. Paradoxne, v tom druhom predviedol lepší výkon 

ako v prvom. 

V NHL napokon odohral 50 zápasov s bilanciou 3 góly a 14 

asistencii. Okrem Buffala obliekal dres Chicaga Blackhawks. V 

lete 2006 sa vrátil do Európy. 

„Chcel som pokračovať za mo-

rom. Nebol som už úplne mladý hráč 

a chcel som jednocestnú zmluvu, ale 

neprichádzala. Mal som iba dvojcest-

né ponuky. Zvolil som si cestu Vlada 

Országha, ktorý sa na rok presunul do 

Švédska a vrátil sa späť a ešte pár 

sezón bol súčasťou Nashvillu Pre-

dators,“ povedal Milan Bartovič. 

Po sezóne strávenej v drese Mal-

mö a Zürichu sa pôvodne dohodol na 

spolupráci s Atlantou Trashers, z 

ktorej však napokon padlo. Následne sa už do NHL nevrátil a 

pôsobil v európskych ligách. 

„Vždy som bol na seba veľmi prísny. Najväčším kritikom 

Milana Bartoviča bol Milan Bartovič. Veľa vecí som si bral 

osobne. Keď sa nedarilo, bol som veľmi smutný. Preto som 

drel. Môj hokejový prejav bol postavený na fyzickej kondícii a 

korčuľovaní. Ak som bol spokojný, bol som v pohode aj po 

mentálnej stránke,“ prízvukoval. 

V seniorskom drese trenčianskej Dukly po prvý raz nastúpil 

až v roku 2018, keď sa domov vrátil po pôsobení v Liberci. 

Najskôr na hrudi nosil áčko. Po ukončení kariéry Branka 

Radivojeviča mu prischla pozícia kapitána. 

„Nikdy som nemal problém prehovoriť v kabíne aj bez 

„céčka“. V Dukle to vždy bolo dobre nastavené. Máme medzi 

sebou korektné vzťahy. V kabíne je veľa mladých hráčov, 

ktorých sa snažíme posúvať k lepším výkonom. Na chalanov 

V drese Chicaga Blackhawks. 
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som sa vždy snažil ísť v prvom rade dobrým slovom. Nemal 

som rád situácie, kedy sme mali zraz o deviatej hodine a 

niektorí z mladíkov prišiel o minútu deväť. Vtedy som si ho 

zobral bokom s tým, že na druhý deň sa stretneme spolu pred 

pol deviatou v posilňovni a dáme si troška do tela,“ poznamenal 

na margo pôsobenia staršej autority v kabíne Milan Bartovič. 

Skúsení hráči dnes mladým ponúkajú servis, akí oni vo 

svojich začiatkoch nezažívali. 

„Čo je profesionalita, to som pochopil v Amerike. Najlepší 

ľudia boli zároveň najväčšími hviezdami. Bol som z toho 

prekvapený. Mal som dvadsaťjeden rokov. Prišiel za mnou 

Daniel Briere, ktorý bol najproduktívnejším hráčom tímu. Vraj 

dobre korčuľujem, len ešte potrebujem popracovať na trénin-

goch na zakončení. Vtedy som pochopil, ako hviezdnym 

hráčom záležalo na tom, aby dobre šliapal celý tím. Na 

Slovensku sa v tom čase starší hokejisti báli o svoje pozície.“ 

Najviac sezón strávil 

v českej extralige v drese 

Liberca. Napriek vyso-

kému štandardu mužstva 

zo severozápadu krajiny, 

nikdy s ním neoslávil 

majstrovský titul. 

„Raz som hral finále. 

Mali sme sezónu dobre 

rozbehnutú, no nestačili sme na Brno. Vo finálovej sérii sme 

mali šesť či sedem zranených kľúčových hráčov. Dôležité je 

mať aj trošku šťastia a byť v správny čas na správnom mieste. 

Radosť som mal napokon aj zo striebra,“ pousmial sa 39-ročný 

otec dvoch synov. 

Nezabudnuteľné pre neho boli aj štyri sezóny v drese bra-

tislavského Slovana, s ktorým dvakrát postúpil do vyraďova-

cích bojov, no zažil aj časy, kedy meškali výplaty. 

Najviac sezón strávil v českej lige v drese Liberca. 

https://sport.sme.sk/t/7817/sportove-kluby-hc-slovan-bratislava-a-sk-slovan-bratislava
https://sport.sme.sk/t/7817/sportove-kluby-hc-slovan-bratislava-a-sk-slovan-bratislava
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„Užil som si aj narážky smerom k tomu, ako môže Trenčan 

nastúpiť za Slovan. Ja som to nebral v zlom. Vždy som robil 

maximum pre ten klub, ktorého farby som práve hájil. Hral som 

v silnej nadnárodnej súťaži. V Slovane bolo dobre. Hrali sme 

proti silným družstvám. V domácom prostredí sme mali 

pravidelne vypredané. 

Samozrejme, zažili 

sme aj časy, kedy chý-

bali peniaze. V tých 

chvíľach bolo dôležité, 

aby problémy príliš ne-

zaťažovali kabínu a do-

kázala správne fungo-

vať.“ 

Nekorunovaným 

vrcholom jeho kariéry boli majstrovstvá sveta v roku 2012. 

Slováci bez akýchkoľvek ambícií prešli až do finále, kde 

nestačili na ruskú maši nu. Výraznou mierou k tomuto úspechu 

prispel aj Milan Bartovič, ktorý osem minút pred koncom štvrt-

finálového zápasu proti Kanade vyrovnal stav na 3:3. 

„Bol to môj najvýznamnejší gól. Pritom všetko pred maj-

strovstvami sveta vyzeralo inak. Z ôsmich stretnutí sme prehrali 

až sedemkrát. V poslednom stretnutí proti Nemecku som ani 

nenastúpil, pretože som mal natiahnutý brušný sval. Dlho visel 

otáznik nad tým, či vôbec pôjdem na šampionát. Hoci sme prvé 

dva ostré zápasy prehrali, ukázala sa neskutočná sila a viera 

mužstva. Museli sme vyhrať nad USA. Podarilo sa to a potom 

sa začala skvelá jazda,“ spomínal. 

www.sme.sk 30.04.2020 

Pomocná evidencia 219/01/2020 

 

 

 

http://zlavy.sme.sk/
http://www.sme.sk/
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Hráči Dukly Trenčín odštartovali letnú prípravu 

 

Hráči trenčianskej Dukly zatiaľ ako jediní účastníci naj-

vyššej súťaže odštartovali v pondelok 18. mája spoločnú letnú 

prípravu pred nadchádzajúcou sezónou 2020/2021. Vzhľadom 

na aktuálne opatrenia trénovali v malých skupinách, pričom v 

prvé dva dni ich čakali vstupné testy.  

Podľa slov Jana Pardavého by mala príprava na suchu 

pokračovať do polovice júla, následne by mali mať hráči dva 

týždne voľna na dovolenky, oddych. Po návrate si ešte jeden 

týždeň „odmakajú“ na suchu, následne od 10. augusta by už 

mala začať príprava na ľade a taktiež prípravné zápasy. Pred 

sezónou  2020/2021 nemá podpísanú zmluvu zatiaľ podpísaný 

žiadny hráč, viacerí sú dohodnutí ústne. 

Do spoločnej prípravy nastúpili títo hráči: Michal Valent, 

Tomáš Starosta, Peter Sojčík, Marek Hecl, Jozef Švec, 

Juraj Bezúch, Tomáš Bokroš, Boris Sádecký, Matúš 

Holenda, Erik Rajnoha, Michal Hlinka, Nicolas Ferenyi, 

Samuel Krajč, David Janík, Rayen Petrovický, Michal 

Gabriš, Jozef Haščák, Roman Vaňo, Šimon Bečár, Adam 

Dúžek, Viktor Ďurina. Individuálne sa pripravujú Jozef 

Sládok, Rastislav Špirko, Marko Stacha, Lukáš Paukovček, 

Marek Valach. 

www.hkdukla.sk 18.05.2020 

Pomocná evidencia 235/01/2020 

 

Mariána Hossu zaradili do Siene slávy NHL  

 

Slovenského hokejistu Mariána Hossu zvolili v stredu 24. 

júna do Siene slávy NHL. V kategórii hráčov sa pocty dočkali 

aj Jarome Iginla, Kevin Lowe a Doug Wilson. 

Marián Hossa je po Stanovi Mikitovi a Petrovi Šťastnom 

len tretím slovenským hokejistom v Sieni slávy NHL. Jej čle-

http://www.hkdukla.sk/
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nom je aj slovenský novinár George Gross. Marián Hossa 

figuroval medzi hlavnými kandidátmi, na rozdiel od neho sa 

tohtoročného uvedenia medzi smotánku nedočkali Daniel Al-

fredsson, Theo Fleury, Sergej Gončar, Alexander Mogiľ-

nyj, Keith Tkachuk, Rod Brind'Amour, Patrik Eliáš, Pierre 

Turgeon či Curtis Jo-

seph. 

Zámorský novinár 

Steve Dryden uviedol, 

že pre Mariána Hossu 

hralo viacero faktorov. Je 

jediný hráč NHL, ktorý 

hral tri roky za sebou vo 

finále Stanleyho pohára 

za tri rôzne tímy - Pittsburgh, Detroit a Chicago, ktorému 

pomohol k trom trofejam (2010, 2013, 2015). 

V play-off odohral viac zápasov (205) ako ktokoľvek iný v 

období jeho kariéry a viac bodov za tento čas získali vo vy-

raďovacej časti len Sidney Crosby a Jevgenij Malkin. Šty-

ridsaťjedenročný útočník je jeden zo šiestich hráčov histórie, 

ktorí mali minimálne pätnásť sezón s dvadsať a viac gólmi a 

osem sezón play-off s minimálne desiatimi bodmi. Zvyšnú 

päťku tvoria Wayne Gretzky, Mark Messier, Jaromír Jágr, 

Brett Hull a Steve Yzerman. 

Marián Hossa mal plusové hodnoty v štatistike plus/mínus v 

sedemnástich z jeho osemnástich sezón. Vyššiu úspešnosť mali 

od ročníka 1967/1968 len Larry Robinson, Scott Stevens, 

Nicklas Lidström a Al MacInnis. Celkovo odohral v NHL 

1309 zápasov základnej časti, strelil 525 gólov a pridal 609 

asistencií. V play-off nastúpil na 205 duelov s bilanciou 52+97. 

Marián Hossa sa stal na Slovensku šesťkrát Hokejistom roka 

a je slovenský rekordér v počte získaných bodov na ZOH, kde 

dosiahol štrnásť gólov a rovnaký počet asistencií. 
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V roku 2017 musel predčasne ukončiť svoju kariéru pre 

zdravotné problémy. Hrať mu nedovolila alergická reakcia, 

ktorú vyvolávala kombinácia potu a hokejového výstroja. 

www.teraz.sk 24.06.2020 

Pomocná evidencia 297/01/2020 

 

Marián Hossa na telefonát o Sieni slávy nikdy nezabudne 
 

Marián Hossa sa stal tretím slovenským hokejistom, 

ktorého zvolili do Siene slávy NHL. Je len druhým hráčom v 

histórii, ktorý sa dostal do Siene slávy ako ešte stále aktívny 

hráč. Na tlačovej konferencii v Trenčíne odpovedal na otázky 

novinárov. 

„Vážim si túto výnimočnú chvíľu. V utorok 23. júna sme 

boli na golfe, volal mi agent s tým, že zajtra (v stredu) mám 

veľký deň. Vysvetlil mi, že 

ľudia zo Siene slávy volajú 

asi dve hodiny predtým, 

ako to oficiálne oznámia. 

Manželka uvarila večeru, o 

ôsmej sme si pozerali fotky 

v albumoch, trochu som na 

to aj pozabudol. Pred de-

viatou zazvonil telefón s 

torontským číslom, hovorím si, že toto je dobrý čas. Na tele-

fonát, keď mi oznámili, že som členom hokejovej Siene slávy, 

nikdy nezabudnem.“ 

Ako prebiehal ten telefonát, aké vás teraz čakajú po-

vinnosti?  

„Celosvetové médiá z Ameriky a Kanady robili s nami te-

lefonický rozhovor, na linke sme boli my šiesti, pýtali sa nás 

rôzne otázky, na ktoré sme odpovedali asi dve hodiny. Povedal 

som, že je to neuveriteľné, že môžem byť uvedený medzi tieto 

http://www.teraz.sk/
http://www.sme.sk/tema/marian_hossa/
https://sport.sme.sk/r/261/hokej-nhl.html
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legendy a veľmi si to vážim. Pre mňa a moju rodinu je to 

obrovský deň.“ 

Keď ste videli mená, ktoré boli tento rok nominované do 

Siene slávy, verili ste, že by to mohlo vyjsť? 

„Veril som. Vždy si treba veriť a neodpisovať sa dopredu. 

Ľudia, ktorí to vyberajú, sú odborníci, sú tam mená ako Scotty 

Bowman, určite k tomu pristupovali zodpovedne. Teší ma, že 

mi dali prednosť pred hráčmi ako je môj dobrý kamarát Daniel 

Alfredsson, s ktorým som prežil sedem rokov v Ottawe. Asi 

boli moje štatistiky silnejšie. Kritéria, ktoré rozhodli, sa ja 

nikdy nedozviem a keď tam sedia takíto hokejoví velikáni, tak 

tie kritériá sú asi obrovské. Z 18 hlasov som musel získať 14 

hlasov, čo je skutočne veľa.“  

Určite ste dostali množstvo gratulácií. Ktoré vás najviac 

potešili? 

„Prvý mi napísal spoluhráč z Chicaga Blackhawks Patrick 

Kane. Máme vynikajúci vzťah. Veľmi ma to potešilo. Potom 

prišlo množstvo správ od kamarátov z Trenčína, ale písali mi aj 

veľké mená z Ameriky.“ 

Vaša kariéra hokejistu je výnimočná. Trikrát ste vyhrali 

Stanley cup. O tom sníva každý hráč. Komu vďačíte za 

úspechy, ktoré ste dosiahli ? 

„V prvom rade určite musím poďakovať rodičom. Mamine, 

ktorá ma popri práci na trenčiansky štadión vodila, keď som 

mal päť rokov a všetko musela stíhať. Jej patrí obrovská vďaka. 

Sú to krásne spomienky. Otec hrával za Trenčín. Neskôr tré-

noval. Niekedy musel použiť tvrdšiu ruku a pritlačiť, keď sa 

nám s bratom výnimočne nechcelo. Samozrejme, vďaka patrí aj 

manželke, ktorá pri mne stála ako veľká opora, keď veci nešli 

ľahko. Emócie pracujú, začínam si niektoré veci uvedomovať. 

Až keď príde takéto obdobie, tak si človek začne premietať, ako 

som chodil na štadión s bratom a rodičmi, ako sme hrali hokej 

pred činžiakom a veľmi nás to bavilo.“ 

http://trencin.sme.sk/
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Ste jediný hokejista, ktorý hral finále Stanley cupu s tro-

ma rôznymi klubmi. Ak by sa to podarilo v Detroite a 

Pittsburghu, bolo by ich päť. 

„Áno, je to pravda. Navyše, včera som sa dozvedel, že som 

len druhým hráčom v histórii, ktorý sa dostal do Siene slávy ako 

ešte stále aktívny hráč, pretože kontrakt mi stál beží. Dostal som 

sa medzi výnimočné osobnosti, moje idoly. Mám doma pod-

písané dresy od Wayna Gretzkého a Maria Lemieuxa, ktorí boli 

mojimi vzormi. Teraz je môj dres medzi nimi. Som v tejto partii 

a patrím tam. Chvíľku mi bude trvať, kým to vstrebem. Som 

neuveriteľne šťastný, nesmierne si to vážim. Je to pocta. Stále 

si to poriadne neuvedomujem.“ 

Dvakrát po sebe ste prehrali finálový zápas. Množstvo 

hráčov by sa možno zosypalo. Hovorí to niečo aj o vašej 

osobnosti? 

„Nebolo to ľahké obdobie. Hovorilo sa, že som prekliaty a 

nemám šťastie na tímové úspechy. Nechcel som tomu veriť. 

Povedal som si, že viem, že som dobrý hokejista. To druhé leto, 

keď som opäť prehral, ale nebolo jednoduché. Začal som však 

trénovať ešte tvrdšie. Bol som voľný hráč, vedel som, že príde 

ponuka a budem mať šancu ísť do mužstva, v ktorom budú 

veľké očakávania. Prišlo Chicago, kde boli mladí hráči a po-

tenciál vyhrať.“ 

Spomínate si ešte na vaše hokejové začiatky? Snívali ste 

o tom, že raz z vás bude hviezda NHL? 

„Začínal som ako päťročný chalan. S kamarátmi sme hrávali 

hokejbal na trenčianskom sídlisku Juh. Už ako deti sme hrali o 

Stanley cup na sedem zápasov, veľmi ma to bavilo. Už vtedy 

som si všimol, že s bratom máme možno niečo viac ako ostatní 

chalani, s ktorými sme hrávali. Začal som snívať o tom, že by 

som chcel hrať za „áčko“ Dukly Trenčín, potom neskôr za 

reprezentáciu. Už keď som bol starší, povedal som si, že ak sa 

mi raz podarí vyhrať pohár, donesiem ho do Trenčína a stret-

http://encyklopedia.sme.sk/c/893775/
http://encyklopedia.sme.sk/c/893775/
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neme sa v tej malej klubovni a zahráme si oň naozaj. A toto sa 

mi pred desiatimi rokmi naozaj podarilo. Oplatí sa snívať, ísť 

za svojím cieľom. Aj keď prídu neúspechy, netreba prestať, ale 

ísť ďalej. Kto sníva, dostane sa vždy k cieľu bližšie. Nikdy som 

ale nesníval o tom, že sa dostanem do Siene slávy, vždy som 

sníval o Stanley cupe, chcel som hrať za reprezentáciu. 

V Trenčíne je viac dobrých hokejistov. Ktorí by si podľa 

vás zaslúžili dostať sa do Siene slávy? 

„Je tu veľa vynikajúcich hokejistov. Určite tam pôjde Zdeno 

Chára, o tom som presvedčený. Neviem, či to bude trvať päť 

alebo desať rokov. Ak bude hrať do päťdesiatky (smiech), tak 

možno dlhšie.“ 

Ako sa spätne pozeráte na poslednú sezónu a začiatok 

nehokejového života? 

„Posledný zápas som odohral v Nashville. Vedel som, aké 

mám dlhodobé problé-

my. Keď som si vyzlie-

kal výstroj, začal som si 

to uvedomovať, že to 

môže byť pre mňa koniec 

hokeja. Stále mám ten 

moment pred očami, to 

miesto, kde som sedel. 

Nebolo to ľahké rozhod-

nutie. Tréner nechcel, aby som skončil, ale rešpektoval to. 

Postavil sa k tomu profesionálne, pretože vedel, s čím bojujem. 

Nedávalo mi zmyslel, aby som dával do svojho tela chémiu a 

robil šport. To, že je koniec, som si uvedomil až po návrate do-

mov do Trenčína. Dávali to všade v našich médiách, že šo-

kujúca správa, Marián Hossa končí s hokejom. Vtedy som si to 

naozaj uvedomil. Doma v Trenčíne som zistil, že život je o 

niečom inom, ako je len hokej a cestovanie. Mal som šťastie, že 

som si to užil skoro dvadsať sezón v najlepšej lige na svete. 

https://sport.sme.sk/os/166880/zdeno-chara
https://sport.sme.sk/os/166880/zdeno-chara
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Hokeja bolo dosť. Našťastie sa mi to prihodilo na konci kariéry, 

ak by to bolo na začiatku, tak by som to veľmi ťažko vstrebával. 

Asi to tak malo byť.“ 

Čo sa týka vašej budúcnosti pri hokeji, črtá sa niečo? 

„Rozprávali sme sa s Mirom Šatanom cez majstrovstvá sveta 

o určitých veciach, ale pokiaľ mám kontrakt, tak zatiaľ nič 

konkrétne. Bol by som rád pri hokeji, ale malo by to byť niečo, 

kde sa nemusím viazať na plný úväzok, skôr mať rodinu a v 

niečom len pomôcť. Zostanem určite na Slovensku, neplánujem 

odletieť do Ameriky. Hokej mi zatiaľ nechýba, ale chýba mi 

hokej v televízii, chýbajú mi MS, rád sa pozerám na NHL 

štatistiky, na výsledky a toto mi chýba určite.“ 

Ako trávite dni v Trenčíne? 

„Venujem sa deťom, som s rodinou. Milujem hokej, veľmi 

rád si ho pozriem v televízii, určite budem pri ňom, ale hrať ho 

už určite nebudem. Máme s manželkou dve krásne deti, veľmi 

radi by sme chceli tretie, manželka chce chlapca, uvidíme, 

necháme sa prekvapiť. Sem tam idú na ľad, začali hrať golf, 

chodia na tanečnú a gymnastiku, klavír, angličtinu. Majú toho 

neúrekom. Čo ich bude baviť, v tom ich budem podporovať.“ 

Čo by vás ešte potešilo v hokejovom alebo v osobnom ži-

vote? 

„Ešte som nad tým nerozmýšľal. V podstate som veľmi spo-

kojný. Keď sa pozriem spätne na moju kariéru, samozrejme by 

sa dalo získať ešte niečo navyše. Sú hráči, ktorí majú omnoho 

viacej individuálnych úspechov. Majú olympijské zlato, sú 

majstri sveta, ale som vyrovnaný a veľmi spokojný s tým, kde 

moja kariéra dospela a dnes som jeden z tých, čo sú v Sieni 

slávy.“ 

www.sme.sk 25.06.2020 

Pomocná evidencia 298/01/2020 

 

 

http://www.sme.sk/
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Marko Daňo uprednostnil Trenčín pred Slovanom 

 

Dohoda medzi Markom Daňom a Duklou Trenčín je spe-

čatená. Trenčiansky odchovanec sa napokon rozhodol pomôcť 

počas obdobia, kedy nezačne nový ročník v zámorí, pre klub, 

ktorý ho vychoval.  

Čo vás ešte viedlo k tomu, že nastúpite za domovský 

klub? 

„Pamätám si, keď Trenčínu prišli pomôcť počas lockoutu 

Marián Gáborík a Marián Ho-

ssa. Toto je niečo podobné a 

chcel som ich teraz napo-

dobniť aj ja. Hoci to teraz za-

príčinila pandémia koronaví-

rusu, je to takmer rovnaká 

situácia. Navyše, obdobie, ke-

dy by som nemohol hrať a mal 

by som dlhší zápasový výpadok, si takto vyplním hokejom. 

Tým, že Dukla zaplatí poistku, tak som v prípade zranenia 

zabezpečený aj ja.“ 

Podľa vedenia tímu ste sa dokonca zriekli aj celkového 

platu. Je to pravda? 

„Je to tak. Budem hrať len za poistku a to bude všetko.“ 

Nedávno ste spomínali, že bol v hre aj Třinec, kde trénuje 

aj váš otec Jozef. Ako to napokon dopadlo s touto mož-

nosťou? 

„Mal som v pláne sa opýtať, ako to u nich vyzerá. Videl som 

však, že tam začne sezónu mladý Filip Zadina a ďalší hráči zo 

zámoria. Potom som sa ale rozprával s otcom i Petrom 

Neverišom, ktorý ma zastupuje a obaja povedali, že to nie je až 

také ideálne. Už tam totiž majú šesť pätiek a mužstvo je nabité. 

Bolo by zbytočné tam niekomu zaberať miesto na pár 

mesiacov.“ 
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S prípravou na ľade ste začali v Slovane Bratislava. Tam 

nebola možnosť dohody? 

„Je pravda, že generálny manažér Slovan Maroš Krajči ma 

oslovil, či by som nemal záujem začať trénovať s nimi v 

Bratislave. Napokon som tak urobil a bol tam týždeň. Čakalo 

sa, aká bude výška poistky. Maroš Krajči mi povedal, že po-

chopí, keď pôjdem hrať do Trenčína, pokiaľ by mi ju mala 

možnosť Dukla zaplatiť. Trenčín napokon povedal, že to za-

platí.“ 

V akom štádiu sa nachádzate pri jednaní o novom 

kontrakte? 

„Čakáme na obdobie, kedy sa budú v NHL podpisovať voľní 

hráči, čo sa začína v októbri. Dovtedy máme čas a neriešime 

nič. Niekedy v septembri sa bude agent ozývať Columbusu, či 

majú záujem so mnou predĺžiť zmluvu, alebo budem môcť 

jednať s inými mužstvami.“ 

www.sportaktuality.sk 12.08.2020 

Pomocná evidencia 358/01/2020 

 

Nastali zmeny v orgánoch hokejovej Dukly Trenčín 

 

Vo štvrtok 3. septembra sa konalo Valné zhromaždenie 

spoločnosti Dukla Trenčín a.s. Prišlo na nich k zmenám v ria-

diacich orgánoch spoločnosti. 

Novým predsedom predstavenstva bol väčšinou akcionárov 

zvolený Miloš Radosa, ktorý nahradil Viliama Ružičku. No-

vým členom predstavenstva bol zvolený Branko Radivojevič, 

na pozícii člena predstavenstva bude pokračovať Tomáš 

Lipták. 

http://www.sportaktuality.sk/
http://www.sme.sk/tema/branko_radivojevic/
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Zmeny nastali aj v dozornej rade, ktorá bola zúžená z 

pôvodných siedmich členov na päť. 

Pracovať bude v zložení Róbert 

Švehla, Tomáš Troliga, Milan Sed-

láček, Eduard Hartmann a Viliam 

Čacho. Predsedom dozornej rady 

bude Róbert Švehla. 

„Chcel by som poďakovať do-

terajšiemu predstavenstvu, dozornej 

rade a zamestnancom klubu za ak-

tívny prístup, podporu a rozvoj Dukly 

Trenčín v predchádzajúcom období. 

Preberáme vedenie Dukly Trenčín a.s. 

v neľahkom období poznačenom hos-

podárskou krízou a neistotou, spôsobenou pandémiou Covid-

19. Zasiahla všetky športové odvetvia, ale obzvlášť ľadový 

hokej, ktorý je bytostne ekonomicky závislý ako na sponzo-

roch, tak aj na príjmoch zo vstupeniek,“ povedal Miloš Radosa. 

www.sme.sk 03.09.2020 

Pomocná evidencia 385/01/2020 

 

Nový šéf Dukly chce pritiahnuť aj ďalšie legendy 

 

Začiatkom septembra sa konalo valné zhromaždenie ak-

ciovej spoločnosti Dukla Trenčín. Funkčné obdobie u viacerých 

členov predstavenstva a dozornej rady vypršalo. Dlhoročného 

šéfa trenčianskeho klubu Viliama Ružičku nahradil vo funkcii 

po hlasovaní väčšiny akcionárov Miloš Radosa.  

V rozhovore okrem iného prezradil, že nemá v pláne byť iba 

šéf Dukly, ale chce priniesť zmeny v systéme práce klubu. 

Čo hovoríte na nedávno prezentovaný plán o obmedzení 

počtu divákov na hokejových zápasoch, ktorý sa podarilo 

nakoniec zmeniť? 

Nový predseda Miloš Radosa. 

http://www.sme.sk/
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„Situácia, ktorá by nastala, by bola pre nás veľkým skla-

maním. Pozerám na rôzne podujatia, ktoré bežia a sú ďaleko 

rizikovejšie. Pri plánovaných päťdesiatich ľuďoch by sa ho-

kejový zápas nemohol ani začať. Číslo 150 je len minimum, aby 

sa vôbec rozbehol bez divákov. Som trošku skeptický, čo bude 

do budúcna s profesionálnym športom. Za takýchto podmienok 

žiadny klub neprežije bez kompenzácií. Nikto z nás sa necíti 

byť odborníkom na pandémiu, ale vieme dodržať obmedzenia, 

pripraviť oddelené sektory a vstupy pre istý počet ľudí. Aj my 

v Trenčíne chystáme rozumný plán, ale je otázne, či nás chce 

niekto počúvať. Páči sa mi český model, ktorý môže zachrániť 

profesionálny šport.“ 

Rozmýšľali ste nad tým, koľko divákov by ste potre-

bovali, aby ste prežili? 

„Priznám sa, že až tak do hĺbky sme nešli. Ešte nemáme 

uzatvorené všetky zmluvy so sponzormi. Príjmová časť je roz-

kývaná. Partneri sa rozhodujú aj podľa toho, aký počet fa-

núšikov bude na zimnom štadióne. Všetko to spolu súvisí. 

V posledných dňoch sme počítali, koľko ľudí ovplyvní, že by 

sa sezóna nezačala. Dostali sme sa na číslo 450, ak počítame 

áčko a mládežnícke tímy. Na ne sú naviazané aj občerstvenie 

a ostatné služby. Keď to spočítate s ostatnými klubmi a špor-

tovými odvetviami, tak mám miestami pocit, že kompetentní 

ani nevedia, akú obrovskú skupinu ľudí diskriminujú.“ 

Pre vás je situácia náročná hneď z úvodu, keďže pred-

sedom predstavenstva HK Dukla Trenčín ste krátko. Ako 

to vnímate? 

„Dal som sa na boj a musím bojovať. Nelamentujem a nie 

som pesimista. Sedíme dennodenne so sponzormi. Je to tur-

bulentné, problém je obrovský a musíme ho dennodenne riešiť. 

Napriek tomu sa na prácu teším. Ak budeme robiť, ako máme 

a využijeme potenciál, bude to dobré. Trenčín a jeho okolie je 
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hladný po hokeji. Máme veľmi dobrý pocit z rokovaní so 

sponzormi. Sú zároveň veľkými fanúšikmi Dukly Trenčín.“ 

Ako dlho trvalo, kým ste kývli na ponuku stať sa prvým 

mužom trenčianskeho hokeja? 

„Nemal som konkrétnu ambíciu stať sa len šéfom HK Dukla. 

Posledné dva roky som mal v hlave zmenu systému práce v 

klube. Vedel som si predstaviť fungovať len v pozícii člena 

predstavenstva, ktorý má kontrolu nad všetkými financiami. 

Podnet na to, aby som bol na najvyššom poste, dala väčšina 

akcionárov. Cítil som podporu aj viacerých sympatizantov a 

sponzorov. Tým, že som na čele, budem môcť ľahšie presadiť 

riešenia, nad ktorými rozmýšľam roky. Som rád, že náš tím má 

klub stopercentne pod kontrolou. Od začiatku pracujeme s ob-

rovským zanietením. Budím sa veľmi skoro ráno a rozmýšľam 

nad zmenami v klube.“ 

Športový riaditeľ Branko Radivojevič hovorí o oprášení 

značky Dukla a transparentnosti. Vidíte to rovnako? 

„Sú to absolútne priority. Možno budem akcionárom liezť 

na nervy, keď ich budem oboznamovať s extrémnym počtom 

informácií, aby vedeli, kam pôjdu peniaze a čo sa deje v klube. 

Od roku 1995 fungujem na topmanažérskej pozícii. Ľudia, čo 

ma poznajú, vedia, že som typ, ktorý je transparentný a podelí 

sa o informácie. Takisto však dávam dôraz na to, aby tieto in-

formácie pomáhali kolegom k zdokonaľovaniu práce v klube.“ 

Prichádzate aj ako sponzor, alebo idú s vami do klubu 

istí partneri? 

„Som dlhoročný podporovateľ Dukly. Rovnako aj firmy, s 

ktorými komunikujem. Pohybujem sa okolo trenčianskeho ho-

keja dvadsať rokov. Samozrejme, v tejto pozícii je dôvera part-

nerov väčšia a rozprávam sa aj s novými sponzormi, ktorí by 

nám mohli pomôcť. Chceme sa tiež znova stretnúť so zástup-

cami mesta na čele s primátorom. Máme veľa aktuálnych 

problémov, ale nechceme vyzerať, že riešime len koronakrízu. 
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Pozerám sa dva, tri, až štyri roky dopredu, to je popri ope-

ratívnych činnostiach.“ 

Viete viac povedať k cieľom do novej sezóny? 

„Je to viac otázka na Branka Radivojeviča ako športového 

riaditeľa. Sme dosť limitovaní, lebo máme menší rozpočet a 

menší káder seniorského mužstva, ako niektoré konkurenčné tí-

my. Na súpiske máme 27 hráčov. Všetko bude závisieť od zdra-

votného stavu a aktuálnej formy. Ambíciou je postúpiť do play-

off z čo najvyššej priečky. Pri našom rozpočte určite nebudú 

môcť diváci kritizovať náklady na hráčov. V tímoch s vyso-

kými rozpočtami v prípade herných výpadkov táto proble-

matika býva faktorom, ktorý zväzuje ruky aj najlepším hráčom“ 

Chceli by ste dostať tím medzi finančne najsilnejšie 

kluby v extralige? 

„Jednoznačne, chceme byť v prvej štvorke dlhodobo vý-

konnostne, zázemím a ekonomicky.“ 

Na Zimnom štadióne Pavla Demitru ste založili múzeum, 

pribudli nové sedadlá. Čo všetko máte ešte v pláne zmeniť? 

„Obmena zimného štadióna je v dvoch rovinách. Prvá časť 

rekonštrukcie prebehla v réžii mesta pri obnove chladiaren-

ského zariadenia a mantinelov. Druhá časť sa pridala minulý 

rok, keď sa menili sedadlá. Chystá sa stavebné povolenie na 

opláštenie a klimatizáciu, čo by mala byť posledná fáza. 

Štadión bol v roku 1970 definovaný ako najmodernejší v Čes-

koslovensku, ale dnes je, najmä zvonku, zdevastovaný. Plánom 

je vytvoriť aj zázemie v rámci Dukly. Tam máme veľa zaují-

mavých myšlienok a plánov. Ak sa to ekonomicky bude dať, 

chceme začať po tejto sezóne. Máme v dezolátnom stave VIP 

priestory. Sponzori sa tlačia a nevytvára to pre nich miesto, aby 

mali zázemie na štadióne a vstúpili do nášho klubu. Chceme 

vybudovať 250 štvorcových metrov VIP priestorov. Je to tiež 

veľmi dôležitá téma. Takisto chceme vytvoriť dobré ubytovanie 
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pre legionárov, aj juniorov. Trenčín je dobrá hokejová adresa, a 

to plánujeme len potvrdiť.“ 

Pri tíme ostali po kariérach aj niekdajšie hráčske ikony 

na čele so športovým manažérom Brankom Radivojevičom 

a trénerom Jánom Pardavým. Máte v pláne osloviť aj 

ďalšie legendy na prácu pre klub? 

„Áno, aj to je môj cieľ. V Trenčíne vyrástlo 45 hokejistov 

NHL na čele s top hviezdami, ktoré ani nemusím menovať. 

Chcem vytvoriť prostredie, atmosféru a zázemie, aby pomáhali 

a identifikovali sa s cieľmi, ktoré plánujeme v najbližších 

rokoch s Duklou dosiahnuť.“ 

Spomínali ste mládež. Je cieľ, aby Dukla ešte zlepšila 

prácu s mladými hokejistami? 

„Stopercentne. Posledný rok som sa aj ja dosť venoval 

mládeži. Teším sa, že sme pravidelne špička v mládeži. Róbert 

Švehla na čele mládežníckeho klubu odvádza dlhodobo vý-

bornú prácu. Chceme na to ešte viac nadviazať. Môj primárny 

cieľ je, aby sme vychovávali hráčov pre najvyššie ligy vrátane 

NHL. Nie som len Trenčan, ale aj hrdý Slovák a chcem pomôcť 

týmto aj reprezentácii našej krajiny. Pozitívom je, že v Trenčíne 

by mala pribudnúť ďalšia ľadová plocha v rámci hokejovej 

akadémie.“ 

www.sportaktuality.sk 19.09.2020 

Pomocná evidencia 401/01/2020 

 

Marcel Hanzal skončil ako tréner juniorov 

 

Marcel Hanzal, medzi priateľmi známy skôr ako „Šupa“, 

končí po vzájomnej dohode na trénerskej lavičke trenčianskeho 

juniorského celku. 

Keď sa v Trenčíne povie „juniori“, rozhodne si ich mnohí 

automaticky spájajú práve s Marcelom. Niekdajší bývalý hráč, 

ktorý nikdy nemal problém pobiť sa za znak na hrudi, trénoval 

http://www.sportaktuality.sk/
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juniorský celok od sezóny 2012-2013, kedy robil asistenta 

Jurajovi Jakubíkovi. V spomínanom ročníku sa jeho celok 

umiestnil na nelichotivom 4. mieste, no, zdá sa, bol to akýsi 

odrazový mostík – odvtedy trenčianski juniori neskončili na 

horšom než 2. mieste. 

Hlavným trénerom juniorov sa stal Michal Kobezda a jeho 

asistentom Radek Dlouhý. 

www.hkdukla.sk 16.09.2020 

Pomocná evidencia 398/01/2020 

 

Tréner Dukly Ján Pardavý o vstupe do novej sezóny 

 

V nedeľu 4. októbra odštartovala Dukla Trenčín novú se-

zónu, keď na domácom ľade privítali súpera z Detvy. Ako je 

mužstvo pripravené nielen po 

fyzickej stránke, ale tiež na 

skutočnosť, že sa bude hrať 

bez fanúšikov, prezradil hlav-

ný tréner Ján Pardavý. 

S akým tímom vstupuje 

do novej sezóny? 

„Celá príprava nám v pr-

vom rade ukázala, že chlapci majú charakter. Tréningy, rov-

nako ako aj prípravné zápasy, mali svoju kvalitu a intenzitu, čo 

si chceme udržať aj v sezóne. Stavať chceme na súdržnosti. 

Máme primárne lokálnych hráčov, teda z Trenčína či Dubnice 

nad Váhom, a k ním charakterovo zapadli noví hráči. Chceme 

byť tím rýchly, dôrazný a efektívny.“ 

Za posledné obdobie sa neustále menili vyjadrenia, či sa 

bude hrať liga alebo nie. Nechýbala hráčom na tréningoch 

motivácia? 

„Určite tam nejaké náznaky boli, bolo však úlohou nás 

trénerov, aby sme v čase, keď sme boli obklopení negatívnymi 

http://www.hkdukla.sk/
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správami,  pôsobili na tím pozitívne a správne hráčov moti-

vovali. Dovolím si povedať, že sa nám to aj podarilo. Počas 

siedmich týždňov, čo sme boli všetci spolu na ľade, boli asi len 

dva tréningy, s ktorými som nebol spokojný. Inak bola inten-

zita, nasadenie i taktika namieste na každom jednom tréningu. 

Odpracovali sme sedem ťažkých týždňov, odohrali sme kva-

litné stretnutia, a to najmä počas Tipsport Kaufland Cupu, kde 

už to malo svoju atmosféru. Mrzí ma, že sme nepostúpili do 

semifinále, ale so zápasmi som spokojný.“ 

Nepamätáme si, že by sa niekedy hral hokej bez divákov. 

Je podľa vás lepšie hrať bez nich, než nehrať vôbec? 

„Myslím, že od samého začiatku pandémie si nikto z nás 

nevedel predstaviť, ako sa to celé vyvinie. Viacerí sme vraveli, 

že je lepšie nehrať vôbec, než hrať bez ľudí... Po čase už máme 

na to iný pohľad a sme šťastní, že môžeme vôbec odštartovať 

novú sezónu, i keď bez fanúšikov. Pevne verím, že to takto ne-

bude trvať veľmi dlho a že sa v priebehu sezóny ľudia vrátia na 

tribúny.“ 

Práve Trenčín je jedno z tých miest, kde vedia byť fa-

núšikovia tým šiestym hráčom na ľade. Do akej miery teda 

budú chýbať? 

„Veľmi. A dovolím si povedať, že práve Trenčín je jeden 

z tých tímov, ktoré najviac pocítia, že nemajú zrazu podporu 

z tribún, lebo naša atmosféra býva úžasná. Je to zdroj energie, 

ktorý bude zrazu chýbať.“ 

www.hkdukla.sk 04.10.2020 

Pomocná evidencia 424/01/2020 

 

Vírus napadol celý tím, hráči sa stretli po karanténe 

 

Kompletné mužstvo Dukly Trenčín po doliečení a absol-

vovaní karantény sa zišlo na ľade v piatok 6. novembra. Hlavný 

tréner Ján Pardavý sa vyjadril o potrebe komunikácie s hráčmi 

http://www.hkdukla.sk/
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o ich zdravotnom stave a reakcii ich organizmov na fyzickú 

záťaž po tejto komplikovanej a neprebádanej diagnóze.  

Prvé pozitívne prípady boli odhalené na treťom spoločnom 

testovaní, zvyšní hráči poputovali do povinnej karantény o pár 

dní neskôr. Vírus tak napokon napadol celý tím.  

„Počas karantény sme s hráčmi komunikovali na našej spo-

ločnej whatsappovej skupine. Bol som jednak smutný z toho, 

kto má aké príznaky, ale na druhej strane som si povedal, že 

keď už máme byť koronou zasiahnutí, tak nech je to v takomto 

počte, resp. všetci naraz. To želanie, samozrejme, smerovalo 

k bezproblémovej liečbe bez následkov.“ 

www.hkdukla.sk 06.11.2020 

Pomocná evidencia 452/01/2020 

 

Oliver Okuliar posilnil ofenzívu Dukly Trenčín 

 

Do svojho rodného klubu prichádza 20-ročný útočník Oliver 

Okuliar, ktorý odštartoval aktuálnu sezónu v HK 32 Liptovský 

Mikuláš. Posledné dve sezóny strávil v zámorí v tíme Sher-

brooke Phoenix (QMJHL), kde v 66 zápasoch nazbieral 42 

kanadských bodov (14+28) a v Lethbridge Hurricanes (WHL), 

kde strelil 33 gólov a na ďalších 35 prihral. V poslednej sezóne 

tak v 55 zápasoch získal neuveriteľných 68 bodov. Prestup do 

Trenčína pre neho znamenal príležitosť konečne si stabilne za-

hrať v A-tíme.  

www.hkdukla.sk 17.11.2020 

Pomocná evidencia 464/01/2020 

 

Do Dukly prišli zámorské posily – bratia Shoreovci 

 

Do kádra Dukly Trenčín pribudol  Nicholas Shore. Tento 

28-ročný americký center bol draftovaný do NHL v roku 2011 

v 3. kole z 82. miesta tímom  Los Angeles Kings, v ktorom 

http://www.hkdukla.sk/
http://www.hkdukla.sk/
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odohral štyri sezóny, no a rovnako pôsobil aj v Ottawe, Toronte 

či Winnipegu. Nicholasa odporučil Marián Gáborík, nakoľko 

ide o jeho bývalého spoluhráča z Los Angeles. Na spolupráci sa 

Dukla s Nicholasom dohodla do konca aktuálneho kalendár-

neho roka. 

Spoločne s Nicholasom prišiel do Trenčína aj jeho brat 

Drew Shore, ktorý bol draftovaný do NHL v roku 2009 v 2. 

kole zo 44. miesta tímom Florida Panthers. Drew pôsobil v 

spomínanej NHL, ale tiež v AHL či KHL. Momentálne má 

zmluvu s Carolinou Hurricanes. Rovnako ako s jeho bratom, i 

s ním je klub dohodnutý na spolupráci do konca roka 2020. 

www.hkdukla.sk 19.11.2020 

Pomocná evidencia 468/01/2020 

 

Štyridsiatnik Radivojevič si zahral aj s Gretzkym 

 

Na svojom konte má dve medaily zo svetových šampio-

nátov. Pôsobil v NHL i nadnárodnej KHL. K absolútnej 

spokojnosti Brankovi Radivojevičovi chýba len titul s Duklou 

Trenčín. Čerstvý šty-

ridsiatnik – jubileum 

oslávil v utorok 24. 

novembra - k nemu 

mal blízko pred dvo-

ma rokmi. 

Ako dieťa ste ne-

poznali tablety, mo-

bily a iné moderné 

lákadlá. Bol v tých 

časoch šport lákavou možnosťou ako sa presadiť? 

„Bola to doba naklonená športu. Deti nepoznali výdobytky 

modernej techniky, ktoré sú dnes výrazne väčším lákadlom ako 

aktívny pohyb. Dukla bola na vzostupe. Vo federálnej lige pat-

http://www.hkdukla.sk/
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rila medzi najlepšie tímy. Prvý raz som sa na korčule postavil 

ako štvorročný, keď ma rodičia priviedli na tréning prípravky. 

Asi od ôsmich rokov si pamätám, že mojim životným snom 

bolo byť súčasťou prvého tímu a hrať hokej na preplnenom 

zimnom štadióne.“ 

A čo NHL? Tá nebola vaším snom? 

„Vedeli sme, že nejaká NHL existuje, ale v televízií neboli 

žiadne prenosy, o internete sme ani nesnívali. Každý z mlá-

dežníkov sa chcel podobať hviezdam z prvého tímu Dukly. To 

bolo jediné, čo nás zaujímalo.“ 

Kedy sa to zmenilo? 

„Mal som 16 rokov. Agent za mnou prišiel, že o rok pôjdem 

na draft do NHL a bolo by vhodné, aby som sa presunul do zá-

moria. Preddraftová sezóna mi mohla výrazne pomôcť. Zasadla 

rodinná rada. Mal som prerušiť strednú školu, čo sa mame 

nepozdávalo. Chcela, aby som mal niečo v rukách. Vraj keď 

zmaturujem, môžem odísť. Napokon sme ju dokázali presved-

čiť. A bol to dobrý krok.“ 

V Belleville ste sa uchytili priam raketovo a patrili medzi 

bodových lídrov mužstva. Akoby ste ani nezažívali ťažký 

začiatok, alebo opak je pravdou? 

„Z angličtiny som toho veľmi nevedel. Priznávam, že som si 

potom aj vyčítal, že som sa jej ešte na Slovensku nevenoval 

viac. Prechod za oceán bol pre mňa veľký krok. Mal som 17 

rokov. Veľmi mi pomohlo, že v tímu už pôsobil Braňo Mezei. 

Do Kanady prišiel rok predo mnou. Mal skúsenosti, vedel po 

anglicky. Bývali sme v rovnakej rodine. Bol pre mňa oporou. 

Boli sme spolu prakticky stále. Informoval ma o všetkom, čo 

tréneri majú a čo nemajú radi. Ja som sa snažil od začiatku 

zapadnúť. Darilo sa mi po hokejovej stránke. Mali sme silné 

mužstvo, kanadské body mi naskakovali. O to to bolo jedno-

duchšie.“ 

https://sport.sme.sk/r/261/hokej-nhl.html
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V roku 1999 si vás v treťom kole draftu NHL vybralo z 

93. pozície Colorado. Jeho dres ste však v súťažnom 

stretnutí nikdy neobliekli. Prečo? 

„Dostal som ponuku od vedenia klubu, ale agent s ňou nebol 

spokojný. V OHL som mal dobré čísla a vedeli sme, že ak ne-

podpíšem zmluvu do dvoch rokov, stanem sa voľným hráčom. 

A potom prišli dve či tri ponuky od iných klubov. Rozhodli sme 

sa pre Phoenix. Do vlastníckych štruktúr klubu sa dostal Wayne 

Gretzky. Z Colorada sa do Texasu presunula aj časť skautov, 

ktorí ma odporučili do Avalanche. Mal som v klube dobré 

referencie.“ 

Aj ste boli v kontakte s Wayneom Gretzkym? 

„Keď sa v roku 2000 vrátil na ľad v Pittsburgu Mario Le-

miux, chcel sa aj Wayne. Nastúpil do kempu a pokúšal sa o reš-

tart kariéry. Začal s nami trénovať. V príprave som s ním nie-

koľko zápasov odohral v jednom útoku. Zistil, že sa mu už tak 

nedarí. Napokon nechcel riskovať, že si pokazí skvelú repu-

táciu. Návrat neohlásil, no mal som zážitok na celý život.“ 

Phoenix ale mal problémy dostať sa do play-off. V čom 

bol problém? 

„V meste hrali prím iné športy. Značná časť obyvateľstva 

bola hispánska, a tí nemali k hokeju taký vzťah, čo sa odzr-

kadlilo aj na návštevách. Ak sa nám darilo, divákov bolo viac. 

Na tréningy chodili možno dvaja či traja novinári, vo Phi-

ladelphii asi päťdesiat. Aj to hovorí samo za seba. Do klubu 

často chodili hráči na sklonku kariéry. Mohli tu hrať golf. 

Coyotees síce boli dobrá organizácia, ale na úspech stále 

čakajú.“ 

V roku 2003 ste získali s reprezentáciou bronzovú me-

dailu na svetovom šampionáte. V tíme ste boli najmladším 

hráčom. Ako si na majstrovstvá sveta spomínate? 

„Bol to rok po titule majstra sveta. Každý sa chcel dostať do 

reprezentácie. Pamätám si, že sme turnajom prechádzali hlad-
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ko. Zaváhali sme až v semifinále so Švédskom. Pamätným bol 

súboj o bronz proti Česku. Bolo to ako finále, a tak nás aj ľudia 

doma vítali. Ako majstrov.“ 

Potom ste sa však dostali do Philadelphie, čo už bol iný 

level. 

„Keď ma vymenili, bol som prekvapený. Bol som súčasťou 

väčšieho balíka, v ktorom hrali hlavné úlohy gólman Sean 

Burke a útočník Mike Comrie, ktorý patril v tom čase medzi 

najžiadanejších hráčov NHL. Dostal som sa do mužstva, ktoré 

bolo nabité hviezdami. Až som mal obavy, čo tam vôbec budem 

robiť a ako sa presadím. Napokon sme zažili vydarenú sezónu. 

Prehrali sme až v konferenčnom finále. Nezvládli sme siedmy 

duel proti Tampe Bay.“ 

Pôsobenie v Minnesote s Mariánom Gáboríkom a Pav-

lom Demitrom. Natláča sa prívlastok – za odmenu. Sedí to? 

„Vyšlo to tak. V Minnesote sa nám s manželkou narodil prvý 

syn. Rád si spomínam na toto obdobie. Boli to dva krásne roky 

s Majom a nebohým Paľkom. V partii sme 

ešte mali Čecha Martina Škoulu.“ 

Je pravda, že Paľo Demitra si ne-

ustále robil z Mariána Gáboríka žarty? 

„Oni dvaja sa medzi sebou doberali 

neustále. Aj keď ste prišli do kabíny so 

zlou náladou a oni dvaja sa do seba pustili, 

museli ste sa smiať.“ 

A Paľo tieto súboje vyhrával? 

„Majko sa vždy dostal do ťažkej de-

fenzívy. Snažil sa vystrkovať rožky, ale 

Paľo mal navrch. Často sa pridali aj ostatní, a potom to už mal 

Majo ťažké.“ (smiech) 

V roku 2008 ste opustili NHL a zamierili do ruskej KHL. 

Nebolo to príliš skoro? 
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„Neľutujem, že som to urobil. V NHL kluby stanovili 

platové stropy. Pozíciu v tíme ovplyvňovalo, koľko ste zarábali. 

Čím nižšia cifra na zmluve, tým horšia pozícia a čas strávený 

na ľade. Prišla solídna ponuka z Ruska a rozhodol som sa pre 

zmenu.“ 

Pôsobili ste v troch kluboch. Kde ste sa cítili najlepšie? 

„Najdlhší čas som strávil v moskovskom Spartaku. Klub bol 

na dobrej úrovni. Mal výborných fanúšikov, s ktorými som si 

vybudoval veľmi dobrý vzťah. Síce sme nikdy nedosiahli na 

Gagarinov pohár, podarilo sa nám v play-off vyradiť aj také 

tímy ako Dinamo Moskva alebo Petrohrad.“ 

Po troch dobrých pôsobiskách prišiel Nižnekamsk, kde 

ste sa však dlho neohriali. Čo rozhodlo o odchode? 

„To bol azda jediný moment, ktorý by som v kariére zmenil. 

Mesto nebolo príliš pekné, ale šiel som za hokejom. Trénoval 

nás Vladimir Krikunov. Bol výborný človek, no stará ruská ško-

la. Behali sme dvadsať až tridsať kilometrov denne, čo nebolo 

pre mňa. Po troch mesiacoch som klub opustil.“  

Ožili ste v Liberci. Akoby ste sa dostali do druhej mla-

dosti. 

„Klub sa stal mojou druhou srdcovkou. Dvakrát sme vyhrali 

Prezidentský pohár za prvé 

miesto po základnej časti, dva 

razy sme sa predstavili vo finále 

a získali jeden titul. Bolo to 

príjemné obdobie. Hokej mi 

veľmi chutil. Tréner Filip Pešán 

priniesol do kabíny moderné 

prvky hokeja. Veľa vecí s nami 

staršími hráčmi konzultoval a odzrkadlilo sa to na výsledkoch.“ 

Na záver kariéry ste sa vrátili do materskej Dukly 

Trenčín. Čo o tom rozhodlo? 

Ako kapitán Liberca s majstrovskou trofejou. 

http://encyklopedia.sme.sk/c/1050833/
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„Nebohému Jankovi Kobezdovi som sľúbil, že aktívnu ka-

riéru ukončím doma. On sa toho nedožil. Pôvodne som mal v 

pláne odohrať iba jednu sezónu, napokon z toho boli dve. Som 

rád, že som ich mohol absolvovať. Jediné, čo ma mrzí je, že 

sme prehrali s Banskou Bystricou rozhodujúci zápas o titul.“ 

Bol to najemotívnejší moment pôsobenia v Dukle? 

„Áno. Boli sme blízko titulu, veď ten posledný sa datuje z 

roku 2004. Vedel som, že už veľa sezón kariéry pred sebou 

nemám. Bol by to absolútny vrchol dvíhať majstrovskú trofej v 

domácom prostredí. Aj 

keď sa nám to nepodarilo, 

tešilo ma, že sa ľudia vrá-

tili na tribúny a mali radosť 

z hokeja.“ 

Kdekoľvek ste pôso-

bili, mali ste s fanúšikmi 

veľmi dobrý vzťah. V 

čom to spočívalo? 

„V Spartaku Moskva a Liberci som bol kapitánom. Bolo 

priam mojou povinnosťou byť otvorený a nemať problém po-

staviť sa pred fanúšikov. Vždy som sa snažil byť otvorený a ne-

mal som problém odpovedať ani na nepríjemné otázky v ča-

soch, kedy sa nedarilo. Dodnes mám napríklad veľmi dobré 

vzťahy s priaznivcami moskovského Spartaka, ktorí patrili do 

tvrdého jadra. Gratulovali mi aj k štyridsiatke. Dôležitý je 

vzájomný rešpekt.“ 

Našli ste sa v pozícií športového riaditeľ a asistenta 

trénera? 

„Za pochodu sa učím. S funkcionárskou prácou sa stále zo-

znamujem a baví ma. Celý život som v hokejovom kolotoči a 

neviem si predstaviť, že by som z neho vypadol.“  

www.sme.sk 24.11.2020 

Pomocná evidencia 476/01/2020 

Branko (vpravo) s obrancom Tomášom Starostom. 

http://bystrica.sme.sk/
http://www.sme.sk/
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Michal Hlinka po vzájomnej dohode v Dukle skončil 

 

Michal Hlinka je známy svojou bojovnosťou a tvrdým 

štýlom, ten sa však neraz podpísal pod jeho zdravotný stav 

a privodil mu zranenia. Rovnako je tomu i v tomto období. Po 

vzájomnej dohode Michal Hlinka v Trenčíne skončil, pričom 

jeho prioritou bolo doliečiť sa a dať svoje zdravie do 

stopercentného stavu. 

www.hkdukla.sk 25.11.2020 

Pomocná evidencia 478/01/2020 

 

Bratia Shoreovci odleteli, v 5 zápasoch dosiahli 20 bodov 

 

Zámorskí bratia Nicholas a Drew Shoreovci prišli do Tren-

čína v sobotu 21. novembra, v žlto-červenom drese odohrali 

päť zápasov a spoločne nazbierali neuveriteľných 20 bodov. 

Svoju misiu – priniesť do Dukly nový impulz – splnili nad oča-

kávania.  

„Myslím, že nielen trenčiansky, ale celkovo slovenský fa-

núšik musí uznať, že tí chlapci boli o dva levely vyššie od 

ostatných. Bolo príjemné ich sledovať a rovnako i trénovať. 

Zodvihli celú kabínu, tréningový proces. Vidno, že sú to veľkí 

profesionáli. Hoci tu boli len na päť zápasov, sme veľmi radi, 

že tu boli a verím, že naši hráči od nich odpozorovali, ako sa 

hrá hokej,“ pousmial sa športový riaditeľ Branko Radivojevič.  

Objasnil aj ich odlet za oceán vo štvrtok 3. decembra: „Bratia 

Shoreovi museli odcestovať domov. Drewovi bolo odporučené, 

aby išiel naspäť, nakoľko musí po prílete domov, pred za-

čiatkom NHL kempov, absolvovať dvojtýždňovú karanténu 

a vybaviť si aj ďalšie veci.“ 

www.hkdukla.sk 03.12.2020 

Pomocná evidencia 493/01/2020 

 

http://www.hkdukla.sk/
http://www.hkdukla.sk/
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S. Krajčovi otras mozgu zobral šancu hrať na MS 

 

Útočník Dukly Trenčín Samuel Krajč už nebude bojovať o 

miestenku na hokejové Maj-

strovstvá sveta hráčov do 20 

rokov v Kanade. Pre zdravot-

né komplikácie musel pred-

časne opustiť kemp sloven-

skej reprezentácie vo Zvo-

lene. 

„V piatok 4. decembra ve-

čer po prvom prípravnom dueli medzi reprezentantmi zamieril 

do nemocnice. Do bubliny sa vzhľadom na zranenie i prísne 

opatrenia nemôže vrátiť, čo znamená, že prišiel o možnosť 

bojovať o účasť na svetovom šampionáte juniorov v Kanade,“ 

uviedol portál hockeyslovakia.sk. 

V modelovanom zápase na ľade fauloval Maxim Čajkovič 

Samuela Krajča tak tvrdo, že 18-ročný útočník Dukly Trenčín 

skončil v nemocnici s otrasom mozgu. 

Vedenie tímu Čajkoviča hneď v piatok 4. decembra večer 

vylúčilo pre hrubé porušenie športových a ľudských hodnôt z 

prípravy na juniorské MS. 

www.teraz.sk 04.12.2020 

Pomocná evidencia 495/01/2020 

 

Do Dukly prišiel kanadský krídelník Aaron Berisha 

 

Novou posilou hokejistov Dukly Trenčín sa stal Kanaďan 

Aaron Berisha. Dvadsaťpäťročný krídelník sa dohodol s ve-

dením klubu na zmluve do konca sezóny.  

Aaron Berisha pôsobil počas kariéry v kanadskej juniorskej 

súťaži OHL, farmárskej ECHL či v Usports na Saint Mary's 

University. V minulej sezóne prvýkrát vyskúšal európsky an-

http://www.teraz.sk/
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gažmán, keď obliekal dres Znojma v EBEL lige. V 50 zápasoch 

základnej časti získal 24 bodov (12+12). 

Aaron Berisha by mal v Dukle pomôcť zaplniť dieru v 

ofenzíve, ktorá vznikla po odchode bratov Drewa a Nicka 

Shoreovcov. 

www.hkdukla.sk 09.12.2020 

Pomocná evidencia 498/01/2020 

 

Dukla získala fínskeho obrancu Janneho Jalasvaaru 

 

Extraligový hokejový klub HK Dukla Trenčín angažoval 36-

ročného fínskeho obrancu Janneho Jalasvaaru.  

Janne Jalasvaara pôsobil vo viacerých prestížnych európ-

skych ligách, prevažnú časť kariéry vo Fínsku. Počas siedmich 

sezón v KHL odohral celkovo 362 zápasov a v rokoch 2012 a 

2013 získal s Dinamom Moskva Gagarinov pohár. 

V ročníku 2019/2020 odohral v najvyššej fínskej súťaži 30 

zápasov v drese Pelicans Lahti, v ktorých získal 10 kanadských 

bodov za 2 góly a 8 asistencií. Rodné Fínsko reprezentoval na 

dvoch majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov, na ktorých 

získal bronzové medaily, štartoval aj na majstrovstvách sveta 

do 18 rokov.  

www.hkdukla.sk 16.12.2020 

Pomocná evidencia 508/01/2020 

 

V nominácii na MS 20 v Edmontone aj šesť Trenčanov 

 

V piatok 25. decembra odštartovali MS do 20 rokov v Ed-

montone. Veľmi potešiteľné je, že v nominácii je šesť odcho-

vancov HK Dukly Trenčín – Martin Chromiak, Marko Sta-

cha, Samuel Kňažko, Šimon Bečár, Rayen Petrovický a 

Šimon Latkóczy, z ktorých väčšina si môže zopakovať túto 

nomináciu aj v budúcom roku.  

http://www.hkdukla.sk/
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Ďalším zo silných kandidátov bol aj Samuel Krajč, ktorý 

však po nepochopiteľnom faule spoluhráča musel predčasne 

opustiť výpravu v príprave na MS. Reprezentačný tím povedie 

taktiež trenčianska dvojica Róbert Petrovický - Viliam Ča-

cho.  

www.hkdukla.sk 25.12.2020 

Pomocná evidencia 521/01/2020 

 

Šimon Latkóczy predviedol zákrok turnaja už na úvod 

 

Za najlepšieho hráča v slovenskom tíme v úvodnom zápase 

MS do 20 rokov vyhlásili brankára Šimona Latkóczyho. Ten 

sa v Edmontone vý-

razne podieľal na ví-

ťazstve nad Švajčiar-

mi 1:0.  

Trenčan zazname-

nal 28 zákrokov a 

najmä ten zo záveru 

stretnutia obletel ho-

kejový svet. Zverej-

nilo ho viacero zahra-

ničných stránok. Pri 

presilovke súpera sa dostal na ľavom kruhu k puku Inaki 

Baragano a pred sebou mal úplne odkrytú bránku, no Šimon 

Latkóczy sa bleskovo presunul a jeho strelu chytil lapačkou. 

„Pri tom zákroku bola predo mnou skrumáž, Švajčiari 

vystrelili od modrej a ja som nevedel presne, kam sa ten puk 

odrazil. Až v poslednej chvíli som zbadal, že išiel doprava, tak 

som sa tam odrazil a mal som lapačku na správnom mieste," 

opísal dôležitý moment Šimon Latkóczy. 

„Ten Šimonov zákrok bol skvelý, zákrok, ktorý urobí zápas. 

Celkovo chytal výborne a výrazne pomohol mužstvu k víťazst-
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vu,“ nešetril chválou tréner Slovákov Róbert Petrovický. Ten 

dal Latkóczymu prednosť pred Samuelom Hlavajom. 

www.teraz.sk 26.12.2020 

Pomocná evidencia 523/01/2020 

 

Dukla angažovala kanadského útočníka Reddicka 

 

Kanadský hokejový útočník Kruise Reddick sa stal novou 

akvizíciou HK Dukla Trenčín.  

Kruise Reddick pôsobí v Európe od roku 2016, keď po 

účinkovaní v zámorskej univerzitnej súťaži zamieril do Švéd-

ska. Následne odohral tri sezóny za britský tím Guilford Flames 

v EIHL. V ročníku 2019/2020 dosiahol v 46 zápasoch bilanciu 

11 gólov a 30 asistencií. 

www.hkdukla.sk 31.12.2020 

Pomocná evidencia 528/01/2020 
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