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1. Igor Liba - rekordér z východu, ktorý hrával aj s Gretzkym 
[10.05.2019; Korzár; pohoda; s. 4; VLADIMÍR MEZENCEV] 

 
 

Hokejová legenda Igor Liba drží jeden rekord, ktorý sa už nedá prekonať. V reprezentačnom drese 
Československa odohral až 211 oficiálnych stretnutí. Spoločný štát Čechov a Slovákov už neexistuje, takže nik sa 
už naňho nemôže dotiahnuť. 

Jeho „prenasledovatelia“ za ním zaostali s výrazným odstupom: Dušan Pašek 196 zápasov, Dárius Rusnák 
156, Vincent Lukáč 146, Vladimír Dzurilla 139, Jozef Golonka 134, Mojmír Božík 128, Marián Šťastný 122, Peter 
Šťastný 100, Milan Kužela 86, Ladislav Troják 75. 

Úlohu zohrá psychika 
Igor Liba sa už teší na tohtoročný svetový šampionát, ktorého významná časť sa bude hrať v Košiciach. „O 

všetkom sa podľa mňa rozhodne v prvých troch zápasoch, ktoré budú pre slovenskú reprezentáciu najťažšie. Tu 
svoju významnú úlohu zohrá aj psychika. Keď s triom USA, Fínska a Kanady dosiahneme priaznivé výsledky, tak 
budeme mať nárok na optimizmus a veriť, že minimálne štvrťfinále nám neunikne,“ predpokladá skúsený 
odborník, ktorý sa na možnosti mužstva SR pozerá veľmi reálne. 

Myslí si, že ešte mohol pomôcť 
Igor Liba patrí medzi legendy československého a samozrejme i slovenského hokeja. Jeho tréneri o ňom vždy 

hovorili, že má talent, darovaný priamo z nebies, ale ani v jeho prípade nešlo všetko ako po masle. Chýba mu iba 
Stanleyho pohár a zlatá olympijská medaila, inakšie by jeho zbierka kovov i ocenení bola asi kompletná. Predsa 
len ho niečo dodnes mrzí. „Hral som za posledné reprezentačné mužstvo Československa na zimnej olympiáde v 
Albertville v roku 1992, kde definitívne skončil spoločný československý tím, ale žiaľ, skončil som v reprezentácii 
aj ja. Ani jeden zo zostavovateľov reprezentácie samostatnej Slovenskej republiky si už na mňa nespomenul. 
Pritom pri všetkej skromnosti si myslím, že som mohol pomôcť aj v céčku, i v béčku a nakoniec ešte aj v elitnej 
skupine majstrovstiev sveta,“ je presvedčený dnes 58-ročný Liba. „Raz ma síce zavolali, asi len ako formalitu, 
hrať za Slovensko proti Francúzom, ale to bolo všetko. Mal som Kristove roky, ale to vôbec neznamenalo, že som 
bol starý. Koľkí hráči vo svete v tomto i vyššom veku podávajú perfektné výkony. Je to trápne, odohral som za 
Československo vyše 200 reprezentačných stretnutí a umožnili mi raz nastúpiť za samostatné Slovensko. Čo 
mám k tomu ešte dodať?“ Liba má bohatú kolekciu medailí zo svetových šampionátov i olympijských hier, štyri 
tituly majstra Československa (po 2 za VSŽ Košice a Duklu Jihlava) a jeden Slovenska s HC Košice (1999). V 
roku 1984 sa stal držiteľom Zlatej hokejky, teda symbolického žezla kráľa čs. hokeja, ako najlepšieho hráča 
sezóny. V ankete týždenníka TIP ho dvakrát vyhlásili za najlepšieho útočníka súťažného ročníka. Pri úvodnom 
ročníku vyhlasovania All stars tímu 1987/88 dostal miesto v najlepšom útoku spolu s Vladimírom Růžičkom a 
Dušanom Pašekom. 

S najlepším hráčom sveta zdieľal spoločnú izbu 

https://siacplus.sk/


Počas existencie Československa sa iba dvaja slovenskí hráči zúčastnili na majstrovstvách sveta viackrát než 
on – Vladimír Dzurilla 10-krát a Jozef Golonka 8-krát. Liba a Ladislav Troják boli účastníkmi šiestich MS. Liba 
absolvoval svoju premiéru v roku 1982 vo Fínsku, to však už jeho starší oddielový spoluhráč Vincent Lukáč bol 
majstrom sveta z roku 1977. Práve na severe Európy sa trénerovi Luďkovi Bukačovi podarilo zostaviť útok Liba - 
Rusnák - Lukáč, ktorý neskôr dostal prívlastky ako hviezdny a svetový a pred ktorým mal rešpekt každý súper. 
„Trénerovi Bukačovi budem vždy vďačný za svoju nomináciu. Mám aj neobyčajný zážitok z týchto majstrovstiev. 
Hral som v stretnutí s Kanadou, nad ktorou sme vyhrali 6:2, pritom v súperovom celku nastúpil aj Wayne Gretzky, 
neskôr považovaný za najlepšieho hokejistu všetkých čias. Vtedy sa mi ani nesnívalo, že o sedem rokov budem 
jeho spoluhráčom v tíme Los Angeles Kings a dokonca s ním budem na výjazdoch zdieľať jednu izbu. Čo je 
možno ešte zaujímavejšie, ja som sa domov vrátil so striebornou medailou a Gretzky iba s bronzovou,“ spomína 
Liba na svoj prvý štart na svetovom šampionáte. 

Ako tréner zhodil oblek 
Aj o rok z Nemecka sa vrátil domov opäť so striebrom. Stále ho rozosmeje spomienka na zápas s hostiteľmi, 

nad ktorými pred záverečnou tretinou vyhrávali 3:0. „Tréner Stanislav Neveselý bol na striedačke ako vždy v 
solídnom obleku, ale posledných 20 minút ho tak rozpálilo, že nakoniec sa musel zobliecť až do trička. Jeden z 
nemeckých hokejistov nám vsietil tri góly za sebou a začala sa poriadna dráma. Našťastie, už sme stav 3:3 
udržali až do konca a ten nám nakoniec stačil na zisk druhého miesta.“ 

Nepredpokladal, že sa hviezdny útok rozpadne 
Najradšej však hovorí o majstrovstvách sveta v roku 1985, kedy Československo vybojovalo v poradí svoj 

šiesty, ale zároveň aj posledný titul svetového šampióna. „Spočiatku nič nenasvedčovalo, že zlato zostane doma, 
ale naša hra sa zlepšovala od zápasu k zápasu. V nevydarenom úvode sme prehrali s Amerikou a remizovali s 
Kanadou. Potom prišlo víťazstvo nad Švédskom 7:2, ktoré nás posunulo do štvorice kandidátov na titul. 
Nasledovali výhry nad Sovietskym zväzom 2:1, a potom sme po vydaní všetkých svojich síl zdolali Kanadu 5:3. 
Ani ja som vtedy nepredpokladal, že je to skutočne posledný titul majstrov sveta pre našu republiku, a ani to, že 
náš útok sa rozpadne a už sa neobjaví na žiadnom významnom podujatí. Každý z nás troch už išiel svojou 
vlastnou cestou,“ konštatuje Liba. V roku 1987 si z Viedne priniesol do medailovej kolekcie ďalší exponát z 
bronzu. „Aj my, hráči, sme chceli titul, aj vedenie výpravy. Nám nezostávalo nič iné iba bojovať na ľade, ale 
funkcionári sa rozhodli pre iný spôsob. Posledné stretnutie nás čakalo so Sovietskym zväzom, ktorý už nemohol 
byť majstrom ani v prípade výhry nad nami. Ako sme sa neskôr dozvedeli, išli rokovať s ruskými partnermi, či by 
nám nepodarovali víťazstvo nad nimi. Nepochodili. Na ich návrh odpovedali jedným slovom – nevazmožno!“ 

Žeby sa už nikomu nehodil? 
Liba sa v reprezentácii Československa objavil až po piatich rokoch po rôznych zahraničných pôsobeniach. 

To vôbec netušil, že získa ešte dve medaily - prvú na olympiáde v Albertville a druhú na majstrovstvách sveta v 
Prahe. Nenapadlo mu však ani to, že to boli jeho posledné účasti na vrcholných podujatiach. „V mužstve sme už 
boli iba traja zo Slovenska, Robo Švehla, Peter Veselovský a ja, ktorí sme hrali na olympiáde i svetovom 
šampionáte. Okrem toho v Albertville bol ešte aj brankár Jaro Dragan. Akosi sme už všetci v mužstve, teda Česi 
aj my cítili, že spoločný štát speje k svojmu zániku a teda hráme naposledy spolu. Priznám sa však, že som 
vôbec nerátal s tým, že sa v tomto roku lúčim s reprezentáciou aj ja. Azda naivne, ale predsa som si myslel, že 
nebudem chýbať v novovytvorenom tíme Slovenska. Človek mieni, život mení. Mám na konte jeden priateľský 
zápas Slovensko – Francúzsko a to je všetko. Pre mňa ale veľmi málo. Žeby som sa už skutočne nikomu nehodil, 
teda nielen Júliusovi Šuplerovi, ale ani nikomu z jeho nástupcov?“ 

Láska k hokeju mu zostala 
Hokej je jeho životná láska, čo neraz potvrdil nielen v najlepšej lige sveta NHL, či v najvyšších súťažiach u 

nás, vo Švajčiarsku, Fínsku, Rakúsku i Taliansku, ale napríklad aj v rodnom Prešove a Spišskej Novej Vsi. Veď 

v týchto dvoch mestách už hrával ako štyridsiatnik. Ešte keď končil vo veku 43 rokov, dokázal na ľade 
popreháňať aj tých 20-ročných. Niektorí z nich ho vedeli zastaviť iba za cenu nedovoleného zákroku, často aj 
takého, ktorý skončil Libovou zakrvavenou tvárou a ihlou v rukách lekára. Našťastie, Igor Liba zostal pri hokeji, v 
ktorom robí tú najdôležitejšiu prácu – podieľa sa na výchove talentov vo svojej akadémii. VLADIMÍR MEZENCEV 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Igor Liba: O všetkom sa rozhodne v prvých troch zápasoch 
[10.05.2019; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí; 00:00; Vladimír Mezencev] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22114338/igor-liba-o-vsetkom-sa-rozhodne-v-prvych-troch-zapasoch.html 

 
 

Rekordérovi z východu sa ani nesnívalo, že raz bude spoluhráčom Gretzkeho. 
Hokejová legenda Igor Liba 
(7 fotografií) 
KOŠICE. Hokejová legenda Igor Liba drží jeden rekord, ktorý sa už nedá prekonať. V reprezentačnom drese 

Československa odohral až 211 oficiálnych stretnutí. 
Spoločný štát Čechov a Slovákov už neexistuje, takže nik sa už naňho nemôže dotiahnuť. 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22114338/igor-liba-o-vsetkom-sa-rozhodne-v-prvych-troch-zapasoch.html


Jeho „prenasledovatelia“ za ním zaostali s výrazným odstupom: Dušan Pašek 196 zápasov, Dárius Rusnák 
156, Vincent Lukáč 146, Vladimír Dzurilla 139, Jozef Golonka 134, Mojmír Božík 128, Marián Šťastný 122, Peter 
Šťastný 100, Milan Kužela 86, Ladislav Troják 75. 

Úlohu zohrá psychika 
Igor Liba sa už teší na tohtoročný svetový šampionát, ktorého významná časť sa bude hrať v Košiciach. 
„O všetkom sa podľa mňa rozhodne v prvých troch zápasoch, ktoré budú pre slovenskú reprezentáciu 

najťažšie. Tu svoju významnú úlohu zohrá aj psychika. Keď s triom USA, Fínska a Kanady dosiahneme priaznivé 
výsledky, tak budeme mať nárok na optimizmus a veriť, že minimálne štvrťfinále nám neunikne,“ predpokladá 
skúsený odborník, ktorý sa na možnosti mužstva SR pozerá veľmi reálne. 

Myslí si, že ešte mohol pomôcť 
Igor Liba patrí medzi legendy československého a samozrejme i slovenského hokeja. 
Jeho tréneri o ňom vždy hovorili, že má talent, darovaný priamo z nebies, ale ani v jeho prípade nešlo všetko 

ako po masle. 
Chýba mu iba Stanleyho pohár a zlatá olympijská medaila, inakšie by jeho zbierka kovov i ocenení bola asi 

kompletná. 
Predsa len ho niečo dodnes mrzí. 
((piano)) 
„Hral som za posledné reprezentačné mužstvo Československa na zimnej olympiáde v Albertville v roku 1992, 

kde definitívne skončil spoločný česko-slovenský tím, ale žiaľ, skončil som v reprezentácii aj ja. Ani jeden zo 
zostavovateľov reprezentácie samostatnej Slovenskej republiky si už na mňa nespomenul. Pritom pri všetkej 
skromnosti si myslím, že som mohol pomôcť aj v céčku, i v béčku a nakoniec ešte aj v elitnej skupine 
majstrovstiev sveta,“ je presvedčený dnes 58-ročný Liba. 

„Raz ma síce zavolali, asi len ako formalitu, hrať za Slovensko proti Francúzom, ale to bolo všetko. Mal som 
Kristove roky, ale to vôbec neznamenalo, že som bol starý. Koľkí hráči vo svete v tomto i vyššom veku podávajú 
perfektné výkony. Je to trápne, odohral som za Československo vyše 200 reprezentačných stretnutí a umožnili mi 
raz nastúpiť za samostatné Slovensko. Čo mám k tomu ešte dodať?“ 

Liba má bohatú kolekciu medailí zo svetových šampionátov i olympijských hier, štyri tituly majstra 
Československa (po 2 za VSŽ Košice a Duklu Jihlava) a jeden Slovenska s HC Košice (1999). 

V roku 1984 sa stal držiteľom Zlatej hokejky, teda symbolického žezla kráľa čs. hokeja, ako najlepšieho hráča 
sezóny. 

V ankete týždenníka TIP ho dvakrát vyhlásili za najlepšieho útočníka súťažného ročníka. 
Pri úvodnom ročníku vyhlasovania All stars tímu 1987/88 dostal miesto v najlepšom útoku spolu s Vladimírom 

R ůžičkom a Dušanom Pašekom. 
S najlepším hráčom sveta zdieľal spoločnú izbu 
Počas existencie Československa sa iba dvaja slovenskí hráči zúčastnili na majstrovstvách sveta viackrát než 

on – Vladimír Dzurilla 10-krát a Jozef Golonka 8-krát. Liba a Ladislav Troják boli účastníkmi šiestich MS. 
Liba absolvoval svoju premiéru v roku 1982 vo Fínsku, to však už jeho starší oddielový spoluhráč Vincent 

Lukáč bol majstrom sveta z roku 1977. 
Práve na severe Európy sa trénerovi Luďkovi Bukačovi podarilo zostaviť útok Liba - Rusnák - Lukáč, ktorý 

neskôr dostal prívlastky ako hviezdny a svetový a pred ktorým mal rešpekt každý súper. 
„Trénerovi Bukačovi budem vždy vďačný za svoju nomináciu. Mám aj neobyčajný zážitok z týchto 

majstrovstiev. Hral som v stretnutí s Kanadou, nad ktorou sme vyhrali 6:2, pritom v súperovom celku nastúpil aj 
Wayne Gretzky, neskôr považovaný za najlepšieho hokejistu všetkých čias. Vtedy sa mi ani nesnívalo, že o 
sedem rokov budem jeho spoluhráčom v tíme Los Angeles Kings a dokonca s ním budem na výjazdoch zdieľať 
jednu izbu. Čo je možno ešte zaujímavejšie, ja som sa domov vrátil so striebornou medailou a Gretzky iba s 
bronzovou,“ spomína Liba na svoj prvý štart na svetovom šampionáte. 

Ako tréner zhodil oblek 
Aj o rok z Nemecka sa vrátil domov opäť so striebrom. Stále ho rozosmeje spomienka na zápas s hostiteľmi, 

nad ktorými pred záverečnou tretinou vyhrávali 3:0. 
„Tréner Stanislav Neveselý bol na striedačke ako vždy v solídnom obleku, ale posledných 20 minút ho tak 

rozpálilo, že nakoniec sa musel zobliecť až do trička. Jeden z nemeckých hokejistov nám vsietil tri góly za sebou 
a začala sa poriadna dráma. Našťastie, už sme stav 3:3 udržali až do konca a ten nám nakoniec stačil na zisk 
druhého miesta.“ 

Nepredpokladal, že sa hviezdy útok rozpadne 
Najradšej však hovorí o majstrovstvách sveta v roku 1985, kedy Československo vybojovalo v poradí svoj 

šiesty, ale zároveň aj posledný titul svetového šampióna. 
„Spočiatku nič nenasvedčovalo, že zlato zostane doma, ale naša hra sa zlepšovala od zápasu k zápasu. V 

nevydarenom úvode sme prehrali s Amerikou a remizovali s Kanadou. Potom prišlo víťazstvo nad Švédskom 7:2, 
ktoré nás posunulo do štvorice kandidátov na titul. Nasledovali výhry nad Sovietskym zväzom 2:1, a potom sme 
po vydaní všetkých svojich síl zdolali Kanadu 5:3. Ani ja som vtedy nepredpokladal, že je to skutočne posledný 
titul majstrov sveta pre našu republiku, a ani to, že náš útok sa rozpadne a už sa neobjaví na žiadnom 
významnom podujatí. Každý z nás troch už išiel svojou vlastnou cestou,“ konštatuje Liba. 

V roku 1987 si z Viedne priniesol do medailovej kolekcie ďalší exponát z bronzu. „Aj my, hráči, sme chceli titul, 
aj vedenie výpravy. Nám nezostávalo nič iné iba bojovať na ľade, ale funkcionári sa rozhodli pre iný spôsob. 
Posledné stretnutie nás čakalo so Sovietskym zväzom, ktorý už nemohol byť majstrom ani v prípade výhry nad 
nami. Ako sme sa neskôr dozvedeli, išli rokovať s ruskými partnermi, či by nám nepodarovali víťazstvo nad nimi. 
Nepochodili. Na ich návrh odpovedali jedným slovom – nevazmožno!“ 



Žeby sa už nikomu nehodil? 
Liba sa v reprezentácii Československa objavil až po piatich rokoch po rôznych zahraničných pôsobeniach. 

To vôbec netušil, že získa ešte dve medaily - prvú na olympiáde v Albertville a druhú na majstrovstvách sveta v 
Prahe. Nenapadlo mu však ani to, že to boli jeho posledné účasti na vrcholných podujatiach. 

„V mužstve sme už boli iba traja zo Slovenska, Robo Švehla, Peter Veselovský a ja, ktorí sme hrali na 
olympiáde i svetovom šampionáte. Okrem toho v Albertville bol ešte aj brankár Jaro Dragan. Akosi sme už všetci 
v mužstve, teda Česi aj my cítili, že spoločný štát speje k svojmu zániku a teda hráme naposledy spolu. Priznám 
sa však, že som vôbec nerátal s tým, že sa v tomto roku lúčim s reprezentáciou aj ja. Azda naivne, ale predsa 
som si myslel, že nebudem chýbať v novovytvorenom tíme Slovenska. Človek mieni, život mení. Mám na konte 
jeden priateľský zápas Slovensko – Francúzsko a to je všetko. Pre mňa ale veľmi málo. Žeby som sa už skutočne 
nikomu nehodil, teda nielen Júliusovi Šuplerovi, ale ani nikomu z jeho nástupcov?“ 

Láska k hokeju mu zostala 
Hokej je jeho životná láska, čo neraz potvrdil nielen v najlepšej lige sveta NHL, či v najvyšších súťažiach u 

nás, vo Švajčiarsku, Fínsku, Rakúsku i Taliansku, ale napríklad aj v rodnom Prešove a Spišskej Novej Vsi. Veď 

v týchto dvoch mestách už hrával ako štyridsiatnik. 
Ešte keď končil vo veku 43 rokov, dokázal na ľade popreháňať aj tých 20-ročných. 
Niektorí z nich ho vedeli zastaviť iba za cenu nedovoleného zákroku, často aj takého, ktorý skončil Libovou 

zakrvavenou tvárou a ihlou v rukách lekára. 
Našťastie, Igor Liba zostal pri hokeji, v ktorom robí tú najdôležitejšiu prácu – podieľa sa na výchove talentov 

vo svojej akadémii. 
[Späť na obsah] 

 
 

3. Slovensko oslávilo Deň Európy 
[09.05.2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Petronela Vavreková / Janete Štefánková] 

 
 

Janette Štefánková, moderátorka: „Slovensko oslávilo Deň Európy a narodeniny Európskej únie, jej členom 
sme sa stali pred pätnástimi rokmi. Slovenskí zástupcovia zhodnotili, ako tento krok krajinu ovplyvnil. Organizátori 
podujatia pri tejto príležitosti odovzdali ocenenia stredoškolákom, ktorí uspeli v súťaži Roadshow.“ 

Petronela Vavreková, redaktorka: „Vybudovanie oddychovej zóny v obciach, zriadenie elektronickej školskej 
nástenky či školy pre seniorov, kde by informatické zručnosti vyučovali študenti. To sú náklady slovenských 
stredoškolákov, ako čerpať eurofondy. Za svoje projekty, ktoré zaslali do súťaže Roadshow, si dnes v Bratislave 
prevzali ocenenie.“ 

Andrej, študent strednej školy v Spišskej Novej Vsi: „Museli sme vlastne podľa niektorých pravidiel 

postupovať. Dalo nám to veľa a dozvedeli sme sa presne tie informácie, ktoré sú potrebné na to, aby sme dostali 
nejaké tie peniaze z Európskej únie.“ 

Tatiana Kmecová, hovorkyňa Úradu vlády SR: „Samotné školy realizovali už nejaké projekty Európskej únie, 
takže nebolo to pre nich vôbec nové.“ 

Petronela Vavreková: „Zástupcovia úradu vlády a Európskej komisie na Slovensku im odovzdali ceny 
symbolicky pri príležitosti Dňa Európy či narodenín Európskej únie. Aj to bola časť programu dnešných osláv.“ 

Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR: „My dnes slávime vlastne deklaráciu Schumanovu, 
ktorá bola takým základom Európskej únie a tá je z roku 1950. Takže by sme mohli povedať, že máme takmer 
sedem krížikov. Reálne vlastne ale tá prvá časť vznikla až v roku 1957 a meno Únia sa používa až od roku 1993.“ 

Petronela Vavreková: „Jednou z otázok, ktoré rezonovali v diskusii, bolo napríklad aj to, ako vstup Slovenska 
do Európskej únie ovplyvnil vývoj v krajine. Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši to 
vníma z pohľadu ekonomiky pozitívne.“ 

Richard Raši, vicepremiér pre investície a informatizáciu (Smer-SD): „Je čistá finančná pozícia Slovenska viac 
ako dvanásť miliárd eur. Čiže to sú peniaze, ktoré k nám prišli, ktoré sme získali na mnohé projekty.“ 

Petronela Vavreková: „Vyzdvihol najmä modernizáciu budov či vytváranie nových pracovných miest. 
Organizátori na podujatí pripomenuli aj nízku účasť Slovákov v eurovoľbách.“ 

Dionýz Hochel, zastupujúci riaditeľ Kancelárie Európskeho parlamentu: „Nádejame sa, že tieto voľby prinesú 
obrat. Potvrdzujú to aj čísla z Eurobarometra, ktoré ukazujú, že vyše dvadsať percent občanov Slovenska je 
presvedčených, že pôjde voliť. Devätnásť percent občanov to silne zvažuje.“ 

Petronela Vavreková: „Slovensko vstúpilo do Únie pred pätnástimi rokmi a podľa Európskej komisie toto 
členstvo v súčasnosti podporujú vyše dve tretiny občanov.“ 

[Späť na obsah] 
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Dvadsaťročný odchovanec Spišskej Novej Vsi Martin Bodák už má za sebou pôsobenie vo fínskom klube 

Tappara Tampere, v drese ktorého si vyskúšal aj tamojšiu seniorskú súťaž, a tiež angažmán v zámorí. Predošlé 
dve sezóny hrával za juniorský tím Kootenay Ice. Po Fínsku a Kanade ho teraz čaká tretia zahraničná zastávka – 
susedná Česká republika. Niekdajší kapitán reprezentácie do dvadsať rokov sa totiž dohodol na zmluve s 
Vítkovicami. 

Tréner Vítkovíc Jakub Petr vás na klubovom webe označil za mladého perspektívneho beka a okrem iného 
povedal, že pre neho bude výzvou zapracovať vás do veľkého hokeja a pre vás zas výzvou ukázať, že máte na 
to, aby ste boli dlhodobo platným hráčom v českej extralige. Ako vnímate tieto slová? 

„Mojím cieľom je zvládnuť prechod z juniorského hokeja a zapracovať sa do toho seniorského. Pôsobenie vo 
Vítkoviciach bude pre mňa určite výzvou a som rád, že som sa dostal do takého klubu.“ 

Ako sa zrodila vaša dohoda s Vítkovicami? Boli aj iní záujemcovia? 
„Ozvali sa viaceré kluby, ale Vítkovice mi dali najlepšiu ponuku. Nemyslím teraz čisto na finančnú stránku, ale 

aj kvôli iným veciam ako napríklad možnosť ďalšieho napredovania. Z Vítkovíc som cítil najväčší záujem. 
Zavážilo, že ma do klubu chcel tréner Jakub Petr. Už sme spolu aj telefonovali a povedali mi, že sa na mňa teší. 
Ozvali sa aj ďalšie kluby, z Česka aj zo Slovenska.“ 

Dostali ste ponuku aj z Banskej Bystrice? 
„Banská Bystrica prejavila záujem, avšak v tú dobu už boli rozbehnuté veci s Vítkovicami.“ 
zdroj: TASRAké sú vaše očakávania pred novou sezónou? 
„S tímom by som sa chcel prebojovať v play-off čo najďalej. Čo sa týka osobných cieľov, tak na začiatok sa 

chcem čo najrýchlejšie udomácniť v tíme. Česká liga rozhodne nebude jednoduchá.“ 
Na čom chcete založiť svoju hru? 
„Zo začiatku sa budem sústrediť najmä na dobrú obrannú činnosť. Keď sa do toho dostanem, chcem byť aj 

platným hráčom v útočnej fáze. Vždy som sa totiž snažil hrať útočne a podporovať ofenzívu.“ 
Aký program vás teraz čaká? 
„S tímom by som mal začať letnú prípravu 20. mája, dovtedy sa budem pripravovať individuálne podľa 

tréningového plánu, ktorý som dostal. Do Vítkovíc však zrejme pôjdem o trochu neskôr, keďže mám pred sebou 
ešte ústnu maturitu.“ 

Predošlé dve sezóny ste strávili v kanadskej juniorskej súťaži WHL v tíme Kootenay Ice. Ako hodnotíte toto 
obdobie? 

„Z osobného pohľadu určite pozitívne. Dosť som sa vyhral, keďže som trávil na ľade veľa času. Pomohlo mi to 
v sebadôvere a v zdokonalení hry. Z klubového pohľadu to však bolo slabšie, keďže ani raz sme sa nedostali do 
play-off. V druhej sezóne sme vyhrali len málo zápasov. Aj preto, že manažér vytrejdovali viacerých starších 
hráčov a dotiahol namiesto nich mladšie ročníky. V klube sa rozhodli myslieť už na ďalšie roky.“ 

[Späť na obsah] 
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