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Vážení priaznivci trenčianskeho hokeja,

na  jar roku 2015 ma oslovil môj bývalý mlá-
dežnícky tréner Jozef Prekop spolu s  dlhoročným 
funkcionárom Jankom Žitňanom a rozhodcom Ru-
dolfom Jurčiakom s myšlienkou pripraviť knihu pri 
príležitosti 90. výročia trenčianskeho hokeja. Prvé 
zmienky o kanadskom hokeji sú z roku 1925, aj keď 
organizovaný ľadový hokej sa v  skutočnosti začal 
hrať v Trenčíne až v roku 1931, takže tento rok je aj 
85. výročím organizovaného hokeja v Trenčíne. Zau-
jímavosťou bolo, že v tom čase som sa dopočul o prí-
prave publikácie 110 rokov trenčianskeho futbalu, 
ktorá uzrela svetlo sveta v tomto roku vďaka pánovi 
Hankocimu a  jeho tímu. Aká vzácna zhoda náhod 
to bola. Samozrejme, myšlienka napísať túto knihu 
ma veľmi zaujala a postupne aj pohltila. Predsa len viac ako tretinu histórie trenčianskeho 
hokeja som prežil najskôr ako hráč v mládežníckych kategóriách (1968 – 1982) a neskôr ako 
rodič malého hokejistu i podporovateľ a funkcionár. 

Ani v období medzi 1982 – 1996 som nezanevrel na Duklu Trenčín a naďalej som bol jej 
veľkým fanúšikom, aj keď v tomto období som hral v seniorských súťažiach v iných mestách, 
ale sporadicky a hlavne na play-off  série som s radosťou cestoval za hokejom do Trenčína. 

Chcel by som zdôrazniť, že nebolo mojím cieľom pasovať sa do úlohy nejakého historika 
či hodnotiteľa trenčianskeho hokeja. Mojou ambíciou aj v  tejto knihe je staršej generácii 
pripomenúť úspechy, ktoré osobne prežívali a tej mladšej priblížiť míľniky trenčianskeho 
hokeja a  triumfy ako seniorského, tak aj mládežníckeho hokeja. Aj preto patrí obrovský 
obdiv, úcta a poklona všetkým autorom akýchkoľvek publikácií o hokeji, ako na Slovensku, 
tak aj v Čechách, ktoré aj mne pomohli k príprave tejto knihy.

Mimoriadna vďaka patrí môjmu pracovnému tímu mojich najbližších Martinovi Ha-
bánkovi, Soni Habánkovej, Natálii Radosovej a Mirovi Žiačikovi, ktorí sa do toho pusti-
li so mnou v novembri 2015. Veľká vďaka patrí pánovi Jánovi Holkovi (spoluautor knihy 
80 rokov slovenského hokeja), ktorý mi spolu s pánom Petrom Bučkom zásadne pomohol 
pri spracovaní kapitol najstaršej histórie civilného a armádneho hokeja v Trenčíne. Vďaka 
patrí aj Miloslavovi Ábelovi, ktorý dlhé roky zabezpečoval nádherné, dnes už historické 
zábery z obdobia úspechov trenčianskeho hokeja, ktoré som mohol použiť v tejto knihe, ale 
aj ďalším fotografom a mnohým bývalým hráčom a funkcionárom. Samozrejme, nemôžem 
nespomenúť autorov historických publikácií pána Raft la, pána Fraňu a kolektív, ktorí zdo-
kumentovali históriu Dukly Trenčín v rokoch 1962 – 1993 a mnohých ďalších.

90 rokov trenčianskeho hokeja



3

Príhovor autora knihy Miloša Radosu

Budete mať možnosť priblížiť si vývoj tohto športu v  Trenčíne i v  rôznych kritických 
obdobiach, akým bola 2. svetová vojna, obdobie Slovenského štátu a taktiež komplikovaná 
povojnová éra, neskôr poznačená okupáciou sovietskymi vojskami. Musím ale vysloviť pre-
svedčenie, že v týchto ťažkých etapách prioritou všetkých, ktorí sa točili okolo hokeja, bol 
rozvoj tohto športu v Trenčíne. V súčasnosti ani komplikované politické obdobie nemáme, 
ale mám pocit, že rozvoju ľadového hokeja a celkovo športu sa nevenuje adekvátna pozor-
nosť.

Možno sa bude viacerým čitateľom zdať, že kniha je predimenzovaná výstrižkami 
z novín. Tiež som to dlho zvažoval, ale prevládol u mňa pocit, že aj vďaka nim mnohým 
čitateľom lepšie priblíži jednotlivé obdobia. Hokej v Trenčíne nehrali len osobnosti, ktoré 
v knihe spomínam, tento šport najmä v mládežníckych kategóriách pohltil stovky ďalších 
chlapcov, trénerov, funkcionárov, ktorí taktiež tvorili históriu hokeja v Trenčíne. Žiaľ,  mám 
obavu, že nespomeniem mnohých ľudí, ktorí sa zaslúžili o jeho rozvoj v Trenčíne. Aj preto 
vyzývam všetkých Trenčanov, ak budú mať možnosť, aby mi doplnili informácie a materiá-
ly, snáď o pár rokov prídeme s voľným pokračovaním tejto knihy, kde spomenieme aj tých, 
na ktorých sme v tejto knihe nechtiac pozabudli, s doplnením ďalších informácií od sezóny 
2016 – 2017.

                      Miloš Radosa
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Vážení hokejoví fanúšikovia a priaznivci Dukly Trenčín,

pri príležitosti osláv 90 rokov trenčianskeho ľadového 
hokeja by som sa vám taktiež rád prihovoril. 

Väčšina priaznivcov trenčianskeho hokeja disponova-
la limitovanými informáciami o  histórii ľadového hokeja 
v  Trenčíne a  o  to viac vítame túto iniciatívu, ktorá doká-
zala detailnejšie priblížiť míľniky a úspechy trenčianskeho 
hokeja. Som hrdý, že môžem pôsobiť na čele klubu, ktorý zá-
sadne zviditeľnil trenčiansky hokej a bol súčasťou najväčších 

úspechov tohto populárneho športu v Trenčíne, samozrejme, s veľkým rešpektom k výsled-
kom ostatných oddielov ľadového hokeja, ktoré v minulosti pôsobili v Trenčíne. Trenčania 
môžu byť právom hrdí na osobnosti ako pán Brežný, Červenka, Šolty, Medzihradský, ktorí 
boli súčasťou vedenia slovenského hokeja v minulosti. Taktiež je nepopierateľným faktom, 
že od roku 1962 vďaka rozvoju armádneho hokeja v Trenčíne sa trenčiansky hokej zásadne 
posunul kvalitatívne, čo vyvrcholilo historickým postupom do 1. federálnej ligy v apríli 
1977 po úspešnom ťažení v kvalifi kácii so Slezanom Opava. Ďalším míľnikom bol historic-
ký úspech Dukly Trenčín vo federálnej lige v roku 1988 – 1989, keď Dukla našla premožiteľa 
až vo fi nále – Teslu Pardubice. Oslavy v centre mesta potvrdili obrovskú fanúšikovskú zá-
kladňu Dukly Trenčín. Nasledovali ďalšie tituly majstra Slovenska v sezónach 1992 – 1993, 
1993 – 1994, 1996 – 1997 a 2003 – 2004. Musím tiež zdôrazniť, že vďaka vynikajúcej práci 
s mládežou každoročne dosahujeme nadštandardné úspechy vo všetkých mládežníckych 
kategóriách. Koniec koncov naše výsledky sa pretavili do ďalších individuálnych úspechov 
odchovancov Pavla Demitru, Mariána Hossu, Mariána Gáboríka, Zdena Cháru, Tomáša 
Kopeckého, Tomáša Tatara a mnohých ďalších, ktorí sa presadili v  špičkových súťažiach 
po celom svete. Uvedomujeme si, že trenčiansky fanúšik je hladný po ďalších úspechoch aj 
nášho seniorského mužstva a spolu s mojimi spolupracovníkmi a vašou podporou urobíme 
všetko pre to, aby sme v najbližšej budúcnosti nadviazali na výrazné úspechy trenčianskeho 
hokeja. 

Na  záver mi dovoľte, aby som v  mene celého hokejového hnutia poďakoval všetkým, 
ktorí prispeli k napísaniu tejto knihy a k jej príprave a vydaniu. V Trenčíne, ako aj na celom 
Slovensku je ľadový hokej spolu s futbalom fenoménom. Aj preto verím, že si táto publiká-
cia popri knihe 110 rokov trenčianskeho futbalu, ktorá bola taktiež nedávno vydaná, nájde 
nezastupitelné miesto vo vašej knižnici.

                     Viliam Ružička

Príhovor prezidenta HK Dukla Trenčín Viliama Ružičku 
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Míľniky trenčianskeho ľadového hokeja

Míľniky trenčianskeho ľadového hokeja

1925 – začiatky ľadového hokeja v Trenčíne

1931 – vznik organizovaného ľadového hokeja pri TTS Trenčín – ľadový odbor

1934 – zrušenie hokejového oddielu TTS Trenčín

1935 –  vznik hokejového oddielu pri SPA (Spolok považských akademikov) a  KČST 
(Klub československých turistov)

1936 – vznik HC (Hockey club) Trenčín

1938 – zrušenie HC Trenčín a vznik HG (Hlinkova garda) Trenčín 

1942 – návrat hokejového oddielu z HG do TTS Trenčín

1948 –  zánik TTS a s ním aj zánik hokejového oddielu, jeho pozíciu preberá hokejový      
odbor TJ Merina, neskôr TJ Merina Iskra Trenčín

1957 – návrat TTS na scénu hokejového hnutia v Trenčíne

1960 –  zlúčenie mužstiev TTS a Odeva do oddielu TJ Jednota Trenčín a otvorenie umelej 
ľadovej plochy

1962 – presun VTJ Dukla z Opavy do Trenčína

1977 –  historický postup Dukly Trenčín do federálnej ligy a otvorenie zrekonštruované-
ho krytého zimného štadióna

1989 –  prvýkrát v histórii Dukla Trenčín preskočila Duklu Jihlava v tabuľke – 2. miesto 
po fi nále s Pardubicami

1992 – historický prvý titul v 1. čsl. lige

1993 – prvý slovenský titul Dukly Trenčín
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Začiatky trenčianskeho ľadového hokeja do roku 1948 

Prvé korčuliarske spolky na Slovensku vrátane Trenčína vznikali postupne v druhej 
polovici 19. storočia. O vznik Korčuliarskeho spolku v Trenčíne sa pričinil MUDr. Karol 
Jozef Brančík (1842 – 1915), polyhistor a významná osobnosť mesta. Prvá zmienka o kl-
zisku v Trenčíne pochádza z roku 1895, keď v zimných mesiacoch usporiadal korčuliar-
sky spolok tzv. „ľadovú slávnosť“ na klzisku v parku, ktorá sa však pre nepriaznivé poča-
sie skončila neúspechom. Ľudia sa rozišli a pokladňa klubu ostala takmer prázdna, ako 
uvádzajú historické médiá. Klzisko vybudovali na priestore asi 60 x 100 m v miestach, 
kde neskôr stála budova bývalého ONV. Pre návštevníkov vybudovali drevenú ohrie-
vareň s  bufetom. V  lete slúžilo celé priestranstvo ako tenisové dvorce. Druhé klzisko 
bolo za Váhom, na pláni nazývanej po maďarsky Szibéria – Sibír. Tam chodili najmä 
študenti, pre ktorých bolo vstupné v parku privysoké. Predplatné na celosezónny lístok 
„sibírskeho klziska“ boli 3 zlaté. Vedenie „Sport-köru“ dávalo riaditeľovi gymnázia pre 
usilovných žiakov 10 lístkov bezplatne. Tu sa v roku 1910 odohral turnaj študentov v 
bandy hokeji (hral sa s loptičkou), ktorý zorganizoval brat zaslúžilého majstra športu 
Ing. Antona Bullu.

Na začiatku 20. storočia sa kanadský hokej postupne udomácňoval aj v Európe. Z pod-
netu šéfredaktora francúzskych novín Les Sports d´Hiver Louisa Magnusa vznikla inicia-
tíva na vytvorenie medzinárodnej organizácie. Pozval do Paríža funkcionárov zo šiestich 
krajín. Jeho pozvanie v dňoch 15. a 16. apríla 1908 prijali dvaja krajania, dvaja Belgičania, 
dvaja Švajčiari a jeden Angličan. Dohodli sa na vytvorení Ligue Internationale Hockey sur 
Glace (LIHG) a predsedom sa stal Louis Magnus. Prvým členom sa, prirodzene, stalo Fran-
cúzsko, druhým členom 15. novembra 1908 Čechy. Pričinil sa o to Emil Procházka, ktorý 
presvedčil existujúce kluby, aby 11. novembra 1908 založili Český svaz hockeyový. Netrvalo 
dlho, kým sa Česi dostali medzi špičku. V roku 1911 sa stali prvýkrát majstrami Európy 
po víťazstvách so Švajčiarskom 13 : 0, Nemeckom 4 : 1 a Belgickom 3 : 0. Na dnešnom území 
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Slovenska vznikali korčuliarske spolky aj v mestách, kde sa neskôr začal hrať hokej. V Brati-
slave, Košiciach, Poprade, Banskej Bystrici, Žiline, Prešove, Spišskej Novej Vsi, Nitre a inde. 
Zameriavali sa na korčuľovanie, nezachovali sa správy, že sa pokúšali hrať aj bandy hokej. 
Predpokladá sa, že prvými priekopníkmi bandy hokeja u nás boli študenti stredných škôl. 
Mali dobré podmienky na korčuľovanie a na rozvoj hry mohli využívať klziská, ktoré sa 
vybudovali na  školských dvoroch. Zachované správy pochádzajú z  Bratislavy, kde brati-
slavský študentský krúžok už v roku 1902 vycestoval do Viedne, aby si zmeral sily s miest-
nymi rovesníkmi, žiaľ, s  výsledkom 0  :  11. Slováci v  Rakúsko-Uhorsku mali vtedy bliž-
šie k Budapešti a Viedni ako k Prahe. Hokejové centrály vznikli v Budapešti v roku 1908, 
vo Viedni v roku 1912. Kanadský hokej ich však neoslovil tak ako Čechov, neprihlásili sa 
do LIHG a ďalej pokračovali v bandy hokeji. Pritom vo Viedni bol už od roku 1909 umelý 
ľad. V Uhorsku s obľubou hrávali bandy grófi , čím si získal prívlastok pánsky šport podob-
ne ako tenis. Ako spôsob zábavy ho chápali aj Angličania, ktorí si ním krátili chvíle dovo-
leniek vo švajčiarskych zimných strediskách. Hru s gumenou loptičkou v priemere od šesť 
do sedem centimetrov a krátkou ohnutou drevenou palicou hrali sedemčlenné mužstvá. 

V Trenčíne bol historickým míľnikom športu 
vznik TTS. Zakladajúce valné zhromaždenie Tren-
čianskeho telocvičného spolku (TTS) bolo 28.  no-
vembra 1904 v  Trenčíne, ale ľadový hokej v orga-
nizovanej podobe sa v tejto organizácii objavil až v 
roku 1931.

Pri vzniku TTS stáli: Jozef Fridrich – predseda, 
Martin Nádas, Dr. Eugen Süsz, Michal Holmík, 
Anton Muszklay, Jozef Sir,  Ľudovít Keller, E u g e n 
Mack, Koloman Tusnay, Šimon Löwien, Viktor 
Th aller, Ferdinand Broček, Vojtech Katona , Juraj 
Boček, Omro Polyik, Gejza Hoff städter, Gejza Fri-
drich, Karol Gräffi  nger, Vojtech Dettrich, Štefan 
Ilavský, Dr. Pavol Gönczi, Arpád Motko, Móric Hir-
schfeld, Eugen Hoff man, Hugo Hirschfeld, Karol 
Mikulič, Oto Kövess, Dr. Izidor Lorant, Rudolf 
Császtka, Dezider Löwenbein, Vojtech Panrok, Voj-
tech Barna.

Originálna vlajka TTS Trenčín 
z roku 1905
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Už v sezónach 1919 – 20 a 1920 – 21 zaznamenávame prvé pokusy o organizovaný 
bandy hokej. V Košiciach, Bratislave, Banskej Bystrici, ale aj v Trenčíne mali pripravené 
klziská, ale pre nepriaznivé počasie sa, podľa dobovej tlače, neodohralo žiadne stretnu-
tie. Trenčín bol výnimkou. Skupina nadšencov na čele s predsedom TTS Dr. Szuczom, 
akademickým maliarom Hugom Grossom, K. Gräffi  ngerom, Koštekom a  Svobodom 
zorganizovali turnaj miestnych škôl.

Po prvej svetovej vojne na Slovensku zakladajú prvé hokejové kluby najmä českí špor-
tovci s  pomocou nadšených slovenských športovcov a  funkcionárov, a  to v  Košiciach, 
Bratislave, Banskej Bystrici, Spišskej Novej Vsi a Prešove. Začiatky hokeja sú nerozlučne 
späté s menami: Antonín Máša Balík, Ing. Vilém Ždímal a Ferdinand Marek v Bratislave, 
JUDr.  Jaroslav Řezáč, JUDr.  Jan Fleischmann, Jindřich Lepier, JUDr.  Jiří Brož a  Jandera 
v  Košiciach, Ernest Sebok a  Gabriel Haško v  Banskej Bystrici. Tri sezóny (1921 – 22 až 
1923 – 24) sa hral iba bandy hokej. Prvé riadne zdokumentované stretnutie sa uskutoč-
nilo 18. 12. 1921 v Košiciach medzi miestnymi klubmi ČsŠK – KAC s výsledkom 12 : 2. 
V tomto meste prebiehala aj prvá organizovaná súťaž, majstrovstvá Košíc. V sezóne 1922 – 
1923 v konkurencii piatich košických mužstiev vyhralo mužstvo ČsŠK Košice. Po skončení 
prvej svetovej vojny vznikol Československý zväz hokejový, ktorý združoval kluby bandy 
hokeja, kanadského a pozemného hokeja. 

 V Trenčíne vznikol prvý hokejový oddiel v roku 1925, píše sa v monografi i 70. jubile-
um telovýchovy v Trenčíne (1890 – 1960). S najväčšou pravdepodobnosťou to bol ľadový 
alebo zimný odbor, ktorý mal širšiu pôsobnosť ako starostlivosť o hokej. Bližšie údaje 
sa však nezachovali. Rozvoju hokeja bránili slabé materiálne a fi nančné podmienky, ne-
priaznivé počasie a chýbali aj súperi. 

Desiate ME v roku 1925 pridelila LIHG do Československa. Mali sa hrať v Prahe. Ho-
kejoví funkcionári mienili a príroda menila. Tesne pred začiatkom ME sa oteplilo a funk-
cionári pristúpili na náhradný variant, ktorým bol táborský rybník Jordán v južných Če-
chách. Ale aj v tomto prípade si príroda postavila hlavu. Neostávalo nič iné, len telefonát 
do Vysokých Tatier. Štrbské Pleso hlásilo mráz. Celé X. ME sa teda začiatkom januára 1925 
presťahovali z Prahy do Vysokých Tatier, kde sa uskutočnili v dňoch 9. až 11. januára 1925 
na Štrbskom Plese a v Starom Smokovci. Majstrom Európy sa stalo Československo, na ďal-
ších miestach sa umiestnili družstvá Rakúska, Švajčiarska a Belgicka. Tieto X. ME v ľado-
vom hokeji znamenali pre propagáciu hokeja na Slovensku veľký význam, veď dovtedy sa 
na  Slovensku hrával prevažne bandy hokej. Ľadový, či vtedy ešte kanadský hockey však 
v roku 1925 dostal na Slovensku zelenú. V tomto roku zaviedla Správa štátnych kúpeľov vo 
Vysokých Tatrách zimnú kúpeľnú sezónu. Tá do roku 1924 – 25 vo Vysokých Tatrách ešte 
neexistovala, a  preto i  návštevníkov na  týchto podujatiach bolo málo. Zavedenie kúpeľ-
nej sezóny v zime 1924 – 25 bol šťastný ťah vedenia kúpeľov. X. ME v ľadovom hokeji tak 
mohlo vzhliadnuť veľké množstvo kúpeľných hostí, ktorí to náležite využili. V decembri 
1926 vznikol vo Vysokých Tatrách Športový klub Vysoké Tatry (ŠKVT), ale až od sezóny 
1929 – 30 začal v ňom vyvíjať činnosť aj hokejový odbor. 

Proces zmeny štýlu z  bandy na  kanadský hokej začal v  sezóne 1924 – 25. Vo Viedni 
14. 12. 1924 sa uskutočnilo stretnutie Wiener EV – l. ČsŠK Bratislava (6  : 1) a 4. 1. 1925 
v Bratislave stretnutie l. ČsŠK – ŠK Trnava 10 : 2. Po dvoch sezónach sa hokej v obidvoch 
mestách prestal hrať a nová nádej na zásadnú zmenu skrsla až po vzniku Ski Klubu Brati-
slava v roku 1928. V sezóne 1928 – 29 zostavil mužstvo solídnej výkonnosti, zorganizoval 
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vo Vysokých Tatrách „cvičný“ národný turnaj a privítal na svojom ľade čs. reprezentačné 
mužstvo, ktoré sa vracalo zo „zlatých“ ME v Budapešti. Od sezóny 1924 – 25 organizoval 
KSC Košice v  Starom Smokovci v  rámci Medzinárodného športového týždňa aj turnaje 
v  obidvoch hokejových štýloch, ale slovenské mužstvá z  Banskej Bystrice a  Košíc prešli 
skutočným krstom až v  januári 1928, kedy zväz usporiadal turnaj o  Pohár ministerstva 
zdravotníctva. V  rámci prípravy na  II. ZOH v  Sankt Moritzi sa reprezentanti rozdelení 
do dvoch pražských výberov stretli s dvoma nemeckými a dvoma slovenskými mužstvami.

V sezóne 1929 – 30 sa v Novom Smokovci uskutočnil hokejový turnaj o Pohár Palace-
-sanatória, ktorý vyhrala Slavia Praha, keď vo fi nále zdolala WAC Viedeň 6  : 0. Tradícia 
hokejového turnaja vo Vysokých Tatrách sa rozvíjala, popri medzinárodnom turnaji sa or-
ganizoval aj národný. Každoročne sa ho zúčastňovali popredné domáce a zahraničné muž-
stvá. Tento turnaj sa hráva dodnes a je známy ako Tatranský pohár. 31. decembra 1929 bola 
v Novom Smokovci ustanovená Slovenská župa hokejová ČsSKH (Československý zväz ka-
nadského hockeya), jeho sídlom sa stala Bratislava. Zakladajúcimi členmi sa stali mužstvá: 
ŠK Vysoké Tatry, ČsŠK Košice, ŠK Žilina, ŠK Slávia Banská Bystrica a Ski Klub Bratisla-
va. V roku 1930 sa v Banskej Bystrici uskutočnili prvé majstrovstvá Slovenska v ľadovom 
hokeji. Majstrovstiev sa zúčastnili štyri družstvá: ŠK Vysoké Tatry, Slávia Banská Bystrica, 
Ski Klub Bratislava a ŠK Žilina. Z registrovaných klubov sa majstrovstiev nezúčastnil len 
ČsSK Košice. Prvým historickým majstrom Slovenska sa stal Ski Klub Bratislava. Po kon-
fl iktoch medzi funkcionármi na majstrovstvách Slovenska v Žiline o rok neskôr funkcioná-
ri zo Skiklubu Bratislava rezignovali a Slovenská župa prestala vykonávať činnosť. Vznikli 
Západoslovenská, Stredoslovenská a Východoslovenská župa so sídlami v Bratislave, Žiline 
a  Košiciach a  ich prvou úlohou bolo zorganizovať župné majstrovstvá. Stredoslovenská 
župa vznikla 13. februára 1932 v Žiline. Predsedom sa stal Leo Wertheim, sekretárom Voj-
tech Závodský. Prvými členmi boli Slávia Banská Bystrica a ŠK Žilina, ale hokej už hrali 
aj ZTK Zvolen, TTS Trenčín a LTE Levice. Vo februári 1932 odštartovali majstrovstvá slo-
venských hockeyových žúp. Historickými víťazmi sa stali Ski Klub Bratislava, ŠK Žilina 
a Slávia Prešov. Tieto sa stretli v záverečných bojoch o titul. Takto sa hralo až do roku 1935. 
V sezóne 1935 – 36 vznikla divízia, ktorá bola súčasne majstrovstvami Slovenska. V divízii 
štartovali len tri mužstvá – HC Poprad, ŠK Žilina a Ski Klub Bratislava, ktoré hrali medzi 
sebou dvojkolovo. Spôsobilo to vlnu nevôle a kritiky, veď počet klubov, ktoré chceli súťažiť, 
neustále rástol. V sezóne 1936 – 37 sa začala hrať celoštátna liga. Medzi ôsmimi účastník-
mi bol aj HC Poprad. Divízia hrala v dvoch skupinách po troch účastníkoch. V západnej 
hrali VŠ Bratislava, AC Nitra a ŠK Žilina, vo východnej ŠK Banská Bystrica, Slávia Prešov 
a I. ČsŠK Košíce. O titul hrali víťazi skupín systémom doma – vonku. Prvú ligu i divíziu 
v sezóne 1937 – 38 rozšírili. V lige hral aj VŠ Bratislava, divízia mala tri skupiny, v jednej 
hrali mužstvá zo Slovenska a Moravy, no súťaž sa pre náhle oteplenie nedohrala.

Sezóna 1931 – 32: Stredoškoláci dali impulz
Výbor TTS Trenčín na schôdzi 30. novembra 1931 sa rozhodol založiť ľadový odbor 

a vytvoriť podmienky pre činnosť hokejového mužstva (Športový týždeň). V tejto sezóne 
začali hrať hokej aj v 1. ČsŠK Bratislava, 1. ČsŠK Košice, HC Poprad, AC Nitra, Slávia Prešov, 
ZTK Zvolen. Mužstvá, ktoré sú v slovenskom hokeji pojmami. Prvými hráčmi bývali spra-
vidla futbalisti alebo študenti. V Trenčíne to boli stredoškoláci, ktorí dali impulz. Na dvore 
gymnázia členovia športového odboru Samovzdelávacieho krúžku Ľudovíta Štúra vybudo-
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vali klzisko podľa pokynov profe-
sora Rudolfa Strýčka. Prvé trénin-
gové stretnutie sa hralo 17. januára 
1932 3 x 15 minút. Nastúpili proti 
sebe „Pruhovaní“ a  „Rudí“. Po-
menovanie dostali podľa dresov, 
v  ktorých nastúpili. „Pruhovaní“ 
zvíťazili nad vekovo mladšími 
„Rudými“ 5 : 1 tromi gólmi Meis-
lingera a dvoma Brežného. Za po-
razených skóroval Šedenka. Za-
chovali sa aj mená trenčianskych 
priekopníkov – „Pruhovaní“ hrali 
v zostave: Vojtech Bárdoš – Brtko, 
Rybníček – František Mařík, 
Meislinger I, Ladislav Brežný, 
„Rudí“ v  zostave: Krík – Tibor 
Schonefeld, Strýček – Oldrich Ka-
sanický, Karol Šedenka, Meislin-
ger II – Viktor Klein, Tibor Škerle. 
O tri dni neskôr výber Čs. reálne-
ho gymnázia Ľudovíta Štúra zvíťa-
zil nad TTS výrazne 7  : 2. O góly 
sa podelili: Meislinger 3, Brežný 
a  Šedenka po  2 – Mařík. Stredo-
školáci boli rýchlejší a  dôraznejší. 
TTS Trenčín si po dvoch tréningových stretnutiach zmeral sily s RG Žilina, dopoludnia 
i popoludní zvíťazil rovnakým výsledkom 4 : 0. Trenčania vsadili na mladosť, jediným star-
ším hráčom bol Mařík. 

30.11.
1931
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Sezóna 1932 – 33: Prvý raz o body
Trenčania hrali prvý raz o body, v považskom okrsku Stredoslovenskej župy s ŠK Žilina 

a ŠK Závodie. V úvodnom stretnutí na ľade ostrieľanejšieho ŠK Žilina prehrali prijateľne 
0 : 3, keď všetky góly dostali v prvej tretine. Hrali v zostave: Aladár Weiner – Meislinger 
I, Rudolf Schwetz – Vymlátil, Šedenka, Me-
islinger II – Schonefeld, Klein. V  kádri boli 
aj František Mařík, Vojtech Gerebenič a  Mi-
loslav Havel. Stretnutie ŠK Závodie – TTS 
Trenčín 0  :  5 kont. Mali sa uskutočniť aj od-
vetné stretnutia. Program bol chudobný, do-
plnilo ho miestne stretnutie, v ktorom Reálne 
gymnázium zvíťazilo nad TTS 9  :  5 (Arnošt 
Meislinger bol autorom 8 gólov!). Začiatky 
trenčianskeho hokeja boli úzko spojené s  ro-
dinou fi nančného radcu Arnošta Meislingera. 
Pracoval ako podpredseda Stredoslovenskej 
hokejovej župy a pravdepodobne bol aj kľúčo-
vou postavou v  Trenčíne. Oporami TTS boli 
jeho synovia Arnošt ml. (bol aj členom výboru 
župy) a Zoltán, študenti miestneho gymnázia.
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Sezóna 1933 – 34: Smutný koniec 
Predseda Stredoslovenskej župy škpt. Bledý pre Slovenský východ v januári 1934 povedal: 

„Trenčín je izolovaný veľkými vzdialenosťami od súperov a po tragickom odchode nadšeného 
Meislingera živorí. Ak sa nestane nejaký zázrak, tak o trenčianskej Kanade skoro nepočuje-
me“. Vo Výročnej správe trenčianskeho gymnázia sa píše, že 10. 4. 1933 zomrel Arnošt Me-
islinger, žiak VI. A triedy. Talentovaný hokejista. Jeho brat Zoltán, kapitán mužstva, odišiel 
do Banskej Bystrice. Koncom roka 1933 sa uskutočnilo valné zhromaždenie zimného odboru 
TTS. Predsedom sa stal Dr. Leopold Ringwadl, jednateľom Gajarský a vo výbore pracoval aj 
Štefan Šolty. Trenčania zvíťazili v Topoľčanoch 5 : 2, ale prehrali v Žiline 0 : 14, v Zlatých Mo-
ravciach 1 : 7. Neveštilo to nič dobré pre budúcnosť trenčianskeho hokeja.

Výsledok Trenčína v Žiline

Pozvánka na zápas
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Sezóna 1934 – 35: Bez hokeja
V  považskom okrsku majstrovstiev Stre-

doslovenskej župy hralo už 5 účastníkov, ale 
Trenčín medzi nimi chýbal. Hokejový oddiel 
v TTS bol zrušený. Pokusy hokejových nadšen-
cov nepriniesli konkrétny výsledok. Denník 
Slovák v  januári 1935 konštatoval: „Mužstvo 
TTS Trenčín, ktoré začalo svoju činnosť za-
čiatkom tejto zimy  je pred zánikom. V tomto 
mužstve hralo niekoľko talentovaných hráčov 
a  v  zápasoch s  Novým Mestom nad Váhom 
a  Topoľčanmi dosiahlo pekné výsledky. Ale 
vedenie ich nepodporuje.“

Sezóna 1935 – 36: Nová nádej
Trenčín nemôže byť bez hokeja, keď sa nepodarilo oživiť činnosť v  minulej sezóne, 

musíme tak urobiť teraz... takto vtedajšie médiá hodnotili aktuálny stav. Iniciatívy sa cho-
pili opäť mladí ľudia združení v Spolku považských akademikov (SPA) a odbor Klubu čes-
koslovenských turistov (KČST) na čele s predsedom R. Ulehlom. Vznikol nový hokejový 
oddiel pri Spolku považských akademikov, odbor KČST súhlasil, aby na jeho plavárni bolo 
vytvorené klzisko. Trenčiansky odchovanec Gallo (hral vo VŠ Bratislava) viedol tréningy. 
Do  súťaže sa však mužstvo neprihlásilo. Dobová tlač zaznamenala len jediné stretnutie, 
v ktorom mužstvo SPA a KČST Trenčín rozdrvilo „Aspirantov“ 9 : 0.

Sezóna 1936 – 37: Pod hlavičkou HC
Záujem o hokej pretrvával, ale chýbala mu 

nevyhnutná podpora a  zázemie. Na  začiat-
ku sezóny vznikol nový klub HC Trenčín. 
Predsedom sa stal prednosta R. Ulehla, úra-
dujúcim predsedom Jendraššák, tajomníkom 
Štefan Šolty, pokladníkom JUDr.  Piaček, 
hospodárom JUDr.  Igor Pietor, zapisova-
teľom Dohnányi, revizormi Dr.  Jendraššák 
a  Dr.  Tibor Gallo. Väčšinou mladí vysoko-
školáci i aktívni hráči. HC „prestúpil“ zo Stre-
doslovenskej do  Západoslovenskej župy, ale 
do  majstrovskej súťaže sa neprihlásil. Funk-
cionárom trvalo dlho, kým požiadali o člen-
stvo vo zväze. Župa v  úradnej správe z  5. 2. 
1937 upozornila, že novozniknuté kluby HC 
Trenčín a  ŠK Piešťany nie sú ešte členmi 
zväzu a  členovia zväzu nemôžu hrať s  nimi 
ani priateľské stretnutia. Trenčania opäť hrali M. Buckna, L. Troják – slovenské hokejové legendy
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na klzisku KČST pri železničných mostoch, kde sa podstatne zlepšili podmienky namon-
tovaním veľkých osvetľovacích telies. V priateľskom stretnutí privítali 1. ČsŠK Bratislava, 
ktorému podľahli 1 : 6. Bol to prvý duel trenčianskych a bratislavských súperov. Káder tvo-
rili: JUDr. Piaček, Weiner, Deniev – JUDr. Pietor, Dr. Šťastný, Dr. Strýček, MUDr. Šedenka, 
Schonefeld, Dr. Gallo, Dohnányi, Dr. Jendraššák, Dr. Vavruška, Stránsky, Fischer, Bogyán-
sky, Ripka, Schmieda.

HC Trenčín

1936
1937
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Sezóna 1937 – 38: Situácia sa nezlepšila
Ani pod názvom HC sa situácia nezlepšila. Trenčianski hokejisti odohrali len priateľský 

zápas v Novom Meste nad Váhom s výsledkom 1 : 1. Hrali v zostave: Piaček – Kvasnica, 
Šumichrast, Peto, Dohnányi, Nozdrovický, Strýček, Pietor, Škerle.

HC Trenčín

1936
1937
1937
1938
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Mníchovská dohoda mala mimoriadne dôsledky na vnútropolitický vývoj na Sloven-
sku. Na  základe Žilinskej dohody slovenských politických strán a  následného prijatia 
zákona o autonómii Slovenskej krajiny vznikol asymetrický model federácie. Pri Sloven-
skom národnom výbore začal pracovať športový a telovýchovný odbor. Slovenský šport sa 
začal budovať v  národnom a  kresťanskom duchu. Postupne sa začali vytvárať slovenské 
športové zväzy. Administratívnym rozhodnutím vznikol Slovenský hokejový zväz s účin-
nosťou od l. 11. 1938. Za náčelníka bol vymenovaný JUDr. Vojtech Okoličány. Vznikli štyri 
župné zväzy, bývalá Stredoslovenské župa sa rozdelila na Žilinskú a Pohronskú. Na mi-
moriadnom valnom zhromaždení Čs. ligy ľadového hokeja 15. 1. 1939 bol Slovenský zväz 
prijatý za riadneho člena a v nových orgánoch zaujali slovenskí funkcionári štvrtinu miest. 
14. marca 1939 však Snem Slovenskej krajiny vyhlásil samostatný Slovenský štát. Týmto 
rozhodnutím sa prerušili dlhoročné vzťahy českých a slovenských športovcov. Slovenský 
šport vstúpil na medzinárodnú scénu. Slovenský hokejový zväz sa prihlásil za člena LIHG. 
Jeho orgány sa už v  tom období neschádzali, ale prezident Belgičan Paul Loicq ďalej vy-
bavoval korešpondenciu a akceptoval žiadosť nového zväzu. Príprava na ZOH burcovala 
Slovenský hokejový zväz vybrať kandidátov na reprezentačný dres a vytvárať podmienky 
pre športovú reprezentáciu Slovenska. Prvou akciou bola účasť na V. zimných športových 
hrách v Garmisch-Partenkirchene začiatkom februára 1940. Prvým súperom sa stalo muž-
stvo protektorátu Čiech a Moravy, ktorému Slováci podľahli 0 : 12. Druhé stretnutie s Ta-
lianskom už bolo rovnocennejšie a prehra 1 : 3 prijateľnejšia. Pri návrate domov sa hokejisti 
zastavili vo Viedni, kde podľahli miestnemu WEG 0 : 2. Slovenskí reprezentanti odohrali 
11 ofi ciálnych stretnutí, v ktorých sa vystriedalo 29 hráčov. Slovenský hokej aj vo vojnovom 
čase napredoval, ale hráči stále viac pociťovali potrebu odborného vedenia. Funkcionári 
SHZ hľadali vhodného trénera v Nemecku, ale nakoniec ho našli v Prahe. Vynikajúci me-
dzivojnový hráč európskych kvalít Josef Maleček prijal ponuku z Bratislavy, stal sa hrajú-
cim trénerom bratislavských mužstiev i zväzovým poradcom.

Naďalej rástol záujem mládeže o hokej, najmä v stredných školách. Hrali sa medzi-
školské stretnutia i turnaje. V roku 1940 sa uskutočnil v Banskej Bystrici stredoškolský 
turnaj za účasti 19 škôl. Víťazom sa stalo mužstvo Obchodnej akadémie Banská Bys-
trica. Na turnaji nemohlo chýbať ani mužstvo Gymnázia Trenčín s bohatou hokejovou 
tradíciou. V skupine však mali ťažkých súperov: s Gymnáziom Banská Bystrica hrali 
bez gólov, postupujúcemu Učiteľskému ústavu Štubnianske Teplice podľahli 0 : 1. Práve 
v stredoškolských mužstvách vyrastali nádeje, ktoré dostávali čoraz viac príležitostí v se-
niorských mužstvách. Využívala ich aj Hlinkova mládež, ktorá organizovala každý rok 
majstrovstvá Hlinkovej mládeže v hokeji. Zúčastňovali sa ich župné výbery. Budúce ho-
kejové nádeje dostali príležitosť reprezentovať Slovensko na VI. medzinárodných zimných 
hrách mládeže v Garmisch-Partenkirchene. Po víťazstvách 3 : 2 nad Maďarskom a Nemec-
kom sa Slováci stali nečakanými víťazmi medzinárodného turnaja.

Významným medzníkom vo vývoji slovenského hokeja bolo otvorenie prvej umelej ľa-
dovej plochy 18. decembra 1940 v Bratislave. Bratislavské mužstvá tým získavali výraznú 
výhodu pred mimobratislavskými a ich výkonnosť rástla. Využívali neporovnateľne lepšie 
podmienky na tréningy i stretnutia. Skvalitňovali sa aj majstrovské súťaže. V sezóne 1938 – 39 
sa dohrávali súťaže z predchádzajúcej sezóny, v sezóne 1939 – 40 sa majstri jednotlivých žúp 
stretli na 1. majstrovstvách Slovenska v Prešove, ktoré sa skončili úspechom VŠ Bratislava. 
Rovnaký model súťaží bol aj v nasledujúcej sezóne, novinkou bolo, že majstrovstvá Sloven-
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ska sa začali hrať na umelom ľade v Bratislave a prvý výrazný úspech dosiahol ŠK Bratislava. 
V sezónach 1941 – 42 až 1943 – 44 sa hrala slovenská liga v dvoch skupinách dvojkolovo, 
dve najlepšie mužstvá postupovali na majstrovstvá Slovenska. Druhý titul získal ŠK Brati-
slava a ďalšie dva OAP Bratislava. Hokej sa hral aj v sezóne 1944 – 45, najmä na západnom 
Slovensku a uskutočnili sa aj majstrovstvá Slovenska s nečakaným víťazom – HC Bratislava. 

Sezóna 1938 – 39: Konečne začali hrať aj o body
Na valnom zhromaždení TTS Trenčín 7. decembra 1938 bol zrušený HC Trenčín, ktorý 

podľa dobovej tlače vraj „fi nančne nestál práve skvele“. Vznikol nový hokejový oddiel TTS 
pri HG (Hlinkovej garde). Hlinkova garda bola v období Slovenského štátu jediným pred-
staviteľom slovenského športu a o. i. prevzala aj majetok od organizácií, ktoré boli zrušené. 
HG dala k dispozícii klzisko na dvore Hlinkovho domu spolu s obliekarňami, ktoré pred-
tým patrili TJ Sokol. Členmi mohli byť len Slováci a kresťania. Náčelníkom nového klubu sa 
stal Bruno Ripka, jeho podpredsedami Dr. P. Jendraššák a Dr. Ladislav Brežný, tajomníkom 
Tibor Jelínek, jednateľom L. Henzl, pokladníkom L. Meislinger, hospodárom Martoň, mat-
rikárom Znak, zapisovateľom M. Nozdrovický, hlavným usporiadateľom J. Pecho, propa-
gačným referentom J. Franc. Trenčianske mužstvo v úvode sezóny podľahlo VŠ Bratislava 
0  : 2. Konečne sa prihlásili do majstrovskej súťaže Západoslovenskej župy, ktorá sa hrala 
v troch skupinách. V skupine B po dvojnásobnom predĺžení zvíťazili nad Piešťanmi 2 : 1 
(Kocúrek 2), prehrali v Novom Meste nad Váhom 0 : 3 a doma remizovali s Trnavou 1 : 1, 
keď Kocúrek vyrovnal v závere stretnutia. Trenčín obsadil 2. miesto za Novým Mestom nad 
Váhom.

1. Nové Mesto nad Váhom 3 3 0 0 10 : 0 6
2. Trenčín 3 1 1 1 3 : 5 3
3. Piešťany 3 1 0 2 2 : 6 2
4. Trnava 3 0 1 2 2 : 5 0

Káder TTS tvorili: 
Piaček – Kvasnica, Ja-
kubóczi, Dr.  Jendraššák, 
Dr. Brežný (hrajúci tréner), 
Nozdrovický, Pietor, Do-
hnányi, Strejček, Kocúrek.

Hokejisti HG Trenčín, tretí 
zľava Gabo Zelenay (brankár)
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Sezóna 1939 – 40: Rukopis hrajúceho trénera Ladislava Brežného
Na Silvestra sa hral v Trenčíne 1. ročník turnaja o Pohár starostu mesta Dr. Jána Zaťka. 

Ani husté sneženie nepokazilo priaznivý dojem z turnaja, ktorý sa skončil víťazstvom do-
máceho mužstva. Trenčín vyhral nad Piešťanmi 4 : 1 (Kvasnica 2, Šumichrast a Pietor) a vo 
fi nále nad Topoľčanmi 1 : 0 (Kvasnica). V stretnutí o tretie miesto Nové Mesto nad Váhom 
si hladko poradilo s Piešťanmi 4 : 0. O týždeň neskôr sa rovnakí súperi stretli v Piešťanoch, 
kde bojovali o Pohár Ružového mlyna. Stretnutia boli vyrovnanejšie a premiešali konečné 
poradie. Trenčín podľahol usporiadajúcim Piešťanom 0 : 1 po predĺžení a v stretnutí o tretie 
miesto aj Topoľčanom 0 : 1. Vo fi nále Piešťany porazili Trnavu 2 : 0. Dobová tlač konšta-
tovala, že obidva turnaje ukázali, že hokej na  Považí úspešne napreduje. Vedenie klubu 
posilnili Dr. Ján Nemeš vo funkcii náčelníka, skúsený Mikuláš Medzihradský z Bratislavy 
vo funkcii tajomníka. V Západoslovenskej župe sa v predchádzajúcej sezóne majstrovská 
súťaž dohrala, preto sa hrala pohárová súťaž v troch skupinách. Skupinu B vyhral Trenčín 
po víťazstvách nad Trnavou 3 : 2, Novým Mestom nad Váhom a Piešťanmi (chceli hrať bez 
registračných preukazov) zhodne 5 : 0 kontumačne.

1. Trenčín 3 3 0 0 13 : 2 6
2.  Trnava 3 1 1 1 8 : 4 3
3. Nové Mesto nad Váhom 3 1 1 1 6 : 6 3
4. Piešťany 3 0 0 3 0 : 15 0

Vo fi nále sa stretli víťazi skupín Malacky, Trenčín a  Topoľčany. Trenčín vyhral nad 
Topoľčanmi 3 : 2 (Jakubóczy 2, Medzihradský), ale na súperovom ľade prehral nečakane 
0 : 5. Stretnutia Trenčín – Malacky boli vyrovnanejšie a dramatickejšie. V Trenčíne vyhrali 

Striedačka mužstva HG Trenčín
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hostia 2 : 1, ale v popoludňajšom priateľskom stretnutí prehrali l : 3. Pričinil sa o to kľúčový 
hráč Brežný, prvé stretnutie rozhodoval, v druhom hral. V Malackách sa stretnutie skončilo 
1 : 1, keď na ľade dominovali lídri obidvoch mužstiev a strelci gólov Bollardt a Brežný. Strie-
borný pohár župy získali Malacky. V rozhodujúcom stretnutí nastúpil Trenčín v zostave: 
Zelenay – Medzihradský, Urban – Kvasnica, Brežný, Červenka.

1. Malacky 4 3 1 0 8:2 7 
2.  Trenčín 4 1 1 2 5:10 3
3. Topoľčany 4 1 0 3 7:8 2

Káder tvorili: Zelenay, Piaček – Buda, Šumichrast, Medzihradský, Šedenka. Kvasnica, 
Jakubóczy, Nozdrovický, Červenka, Dobrentay, Urban, Vychopen, Brežný, Schmidl.

Hokejisti HG Trenčín, tretí zľava Gabo Zelenay (brankár), 
piaty zľava Medzihradskýp y ý

Medzihradský, Dohnányi
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1939
1940
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Sezóna 1940 – 41: Trenčín má svoj turnaj
Mužstvo sa muselo zaobísť bez hrajúceho trénera Ladislava Brežného, ktorý sa vrátil 

do VŠ Bratislava. Zodpovednosť prevzali ďalší hráči. Vysokoškolák Mikuláš Dohnányi vy-
nikal technikou, prehľadom, presnou a pohotovou streľbou. Študoval vo Viedni a  za VŠ 
Bratislava vtedy nehrával. Keď bol doma, pomohol materskému klubu, ale stále bol regis-
trovaný za vysokoškolákov a o body nemohol hrať. Jozef Jakubóczy bol najlepším strelcom. 
Miroslav Červenka upozorňoval na seba rýchlosťou a priebojnosťou. Pohár starostu mesta 
Dr. Jána Zaťka ostal aj v druhom ročníku v Trenčíne. Hral sa v novom termíne, 26. januá-
ra. Trenčania sa zúčastnili aj na turnaji o Pohár Ružového mlyna v Piešťanoch. Po prehre 
v Trnavou 3 : 4, zvíťazili nad Topoľčanmi 5 : 0 a obsadili 3. miesto. Vo fi nále zvíťazila Trnava 
nad Piešťanmi 3 : 2.

V  župných majstrovstvách presunuli Trenčín do  Nitrianskeho okresu k  tradičným 
účastníkom Nitre a Topoľčanom. Výsledky: Trenčín – Topoľčany 8 : 1 (Jakubóczy 3, Do-
hnányi a Urban po 2, Červenka), Nitra – Trenčín 7 : 1 (Dohnányi), Topoľčany – Trenčín 
1 : 1, Trenčín – Nitra 2 : 1, po proteste Nitry, že Dohnányi hral neoprávnene, prehrali 0 : 5 
kontumačne. Zvíťazila Nitra pred Topoľčanmi a Trenčínom. Trenčania odohrali 17 stretnu-
tí, z ktorých 9 vyhrali, 3 remizovali a 5 prehrali, s aktívnym skóre 58 : 41. V priateľských 
stretnutiach hrali s HC Bratislava 3 : 3 a 4 : 1, Novým Mestom nad Váhom 5 : 5, 3 : 2 a na sú-
perovom ľade 2 : l, Nitrou 1 : 0, Považskou Bystricou 6 : 0, ale aj 1 : 3 a 2 : 8.

Káder tvorili: Zelenay, Bednár – Medzihradský, Kvasnica, Schaner, Urban, Červenka, 
Dobrentay, Dohnányi, Jakubóczy, Vychopen, Žitňan, Vítek, Nozdrovický, Smrček, Sieg-
mund.

Mužstvo HG Trenčín
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Momentky zo zápasu v Trenčíne pri Sokolovni

Vľavo Miroslav Červenka –  opora trenčianskeho mužstva

1940
1941



24

90 rokov trenčianskeho hokeja

Sezóna 1941 – 42: V znamení postupu do ligy
Trenčania nastupovali do sezóny s predsavzatím prebojovať sa do slovenskej ligy a už 

ich prvé výsledky nasvedčovali, že sa im to môže podariť. Pritom sa spoliehali na káder 
z predchádzajúcej sezóny. Majstrovstvá Bratislavskej župy sa hrali v západnom a východ-
nom okrsku, v ktorom pri absencii Piešťan štartovali Trnava a Topoľčany. Výsledky: Tren-
čín – Topoľčany 7 : 2, opakované stretnutie Trnava – Trenčín 1 : 2 (Jakubóczy, Smrček).

1. Trenčín 2 2 0 0 9:3 4
2. Trnava 2 1 0 1 3:3 2
3. Topoľčany 2 0 0 2 3:9 0

Víťazi skupín HG Trenčín a HG Malacky bojovali o župný primát. V prvom stretnutí 
v  Trenčíne zvíťazili domáci 2  :  1 dvoma gólmi Jakubóczyho. Malacky boli vyrovnaným 
súperom, čo potvrdili aj v popoludňajšom priateľskom stretnutí víťazstvom 4 : 1. Aj odvet-
né stretnutie v Malackách sa skončilo víťazstvom trenčianskeho mužstva 2 : 1, keď skóre 
otvoril už v  prvej minúte Medzihradský a  rozhodujúci gól zaznamenal Červenka. Muž-
stvo HG Trenčín dosiahlo historický úspech – stalo sa majstrom Západoslovenskej župy 
a vybojovalo si priamy postup do slovenskej ligy. Stretnutie prebiehalo fair play, objektívne 
ho rozhodovali Suchý a Seneš z Bratislavy. Domáci diváci však nedokázali prijať prehru 
svojho mužstva. Vtrhli na klzisko, fyzicky napadli trenčianskych hráčov i obidvoch roz-
hodcov!!! Pohodu v trenčianskom kolektíve narušila nepríjemná udalosť na prelome janu-
ára a februára. Po stretnutí v Novom Meste nad Váhom hráči odložili výstroj v klubovej 
„ kabíne“ v Dome HG, aby si ju na druhý deň vyzdvihli a mohli odcestovať na ďalšie stretnu-
tie do Nitry. Na druhý deň v šatni však svoju výstroj nenašli. Ukradli im dresy i korčule. Sú-
perovi sa museli ospravedlniť a pre nedostatok fi nančných prostriedkov dočasne prerušili 
činnosť. Nakoniec sa našlo riešenie a úspešnú sezónu zavŕšili III. ročníkom turnaja o Pohár 
starostu mesta Dr. Jána Zaťku. Domáci sa netajili tým, že ho chcú získať aj tretí raz a natr-
valo. Prekvapením bolo mužstvo ŠK Ružomberok, ktoré na poslednú chvíľu nahradilo AC 
Nitra a neskôr AC Považskú Bystricu. Porazilo Trenčín 4 : 0, Nové Mesto nad Váhom 3 : 2 
a Topoľčany 1  : 0. Ružomberčania si však putovný pohár z Trenčína neodniesli. Po  tur-
naji im kontumovali všetky tri stretnutia pre neoprávnený štart troch hráčov! HG Trenčín 
na svoju formu iba spomínala. Po úvodnej prehre s Ružomberkom, vyhrala nad Topoľčan-
mi 3 : 1, ale podľahla Novému Mestu nad Váhom 2 : 4 a prepustila mu pohár.

1. Nové Mesto nad Váhom 3 3 0 0 13 : 2 6
2. Trenčín 3 2 0 1 10 : 5 4
3. Topoľčany 3 1 0 2 6 : 7 2
4. Ružomberok 3 0 0 3 0 : 15 0

Káder HG tvorili: Zelenay, Bednár – Žitňan, 
Medzihradský, Kluvánek, Smrček, Červenka, Ja-
kubóczy, Vychopen, Dobrentay I. a II., Urban, Sieg-
mund, Vlčanský.
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M. Medzihradský – medaila majstra župy S.H.S., 1942

Hokejový zápas Trenčín – Topoľčany, 1941
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1941
1942
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Sezóna 1942 – 43: Radosť bola predčasná, prepustili miesto súperovi
Mužstvo HG Trenčín už bolo vyžrebované v západnej skupine slovenskej ligy, ale „pre 

fi nančnú a hráčsku krízu“ prepustilo vybojované miesto fi nálovému súperovi HG Malacky. 
Hokej sa vrátil tam, kde v roku 1931 začínal – do ľadového odboru TTS Trenčín. Predsedom 
sa stal Ján Kvaššay. Hokej sa hral na novej adrese: na klzisku vytvorenom na tenisových 
dvorcoch TTS. Trenčania hrali opäť na majstrovstvách Západoslovenskej župy, ale bez vý-
raznejšieho výsledku. Pre nepriaznivé počasie sa súťaž nedokončila, Trenčín mal hrať ešte 
dve stretnutia s Novým Mestom nad Váhom.

 
1. Topoľčany 4 3 0 1 7:5 6
2. Zlaté Moravce 4 2 1 1 13:5 5
3. Trenčín 4 1 1 2 5:7 3
4. Nové Mesto nad Váhom 2 0 0 2 1:9 0

Káder tvorili: Bednár – Kvasnica, Nozdrovický, Smrček I. a II., Vitek, Červenka, Vycho-
pen, Dobrentay I. a II., Hrebenár.

Hokejisti TTS Trenčín
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Slovenskí hokejisti na zájazde vo Švajčiarsku

1942
1943
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Sezóna 1943 – 44: Bez brankárskej výstroje
Hokejisti TTS zohrali 6 stretnutí, 3 vyhrali a rovnaký počet prehrali. Župná súťaž bola 

rozdelená do troch skupín, ale uskutočnilo sa iba niekoľko stretnutí. Trenčín zvíťazil nad 
Piešťanmi 5 : 2 (Jakubóczy 3, Červenka 2) a Topoľčanmi 7 : 1 (Jakubóczy, Červenka a Vy-
chopen po 2, Smrček). Bratislavská župa sa rozhodla pozvať na fi nálový turnaj do Bratislavy 
6 mužstiev vrátane Trenčína. V marci už mužstvo TTS nemalo formu, podľahlo Novému 
Mestu nad Váhom 0 : 11. Výsledok mohol byť prijateľnejší. 
V tretej tretine však odišiel svojvoľne z brány Bednár a na-
miesto neho chytal Vychopen bez brankárskej výstroje. 
Hralo sa vylučovacím spôsobom, preto trenčianski hráči 
po debakli cestovali domov. Majstrom župy sa stalo Nové 
Mesto nad Váhom.

Káder TTS tvorili: 
Bednár, Šumichrast – Sieg-
mund, Vychopen, Ďurkovič, 
Smrček, Jakubóczy, Červen-
ka, Dobrentay, Vlčan ský, 
Prídavka, Šípek.

Sezóna 1944 – 45: Kde sa nebojovalo, hral sa hokej
 Na Troch kráľov sa uskutočnil tradičný turnaj o Pohár Ružového mlyna v Piešťanoch. 
Stretnutie Trenčín – Dubnica sa skončilo aj po dvojnásobnom predĺžení 1  : 1, o postupe 
rozhodol žreb. Vo fi nále TTS podľahol Trnave 1 : 5. Turnaj sa hral aj v Dubnici nad Váhom 
o Pohár Škodových podnikov, ale Trenčínu sa nedarilo, podľahol neskoršiemu víťazovi AC 
Považská Bystrica 1 : 11 a Dubnici nad Váhom 1 : 3. Majstrovstvá Západoslovenskej župy 
sa hrali v dvoch skupinách – Bratislavskej a vidieckej. Vo vidieckej skupine sa odohralo 
iba niekoľko stretnutí. Trenčín hral s Piešťanmi 2 : 2, nad neidentifi kovateľným súperom 
vyhral 5 : 0. Riadiaci orgán sa rozhodol započítať do tabuľky aj turnajové stretnutie Trnava 
– Trenčín 5 : 1.

1.  Trnava 2 2 0 0 16 : 3  4
2. Piešťany 4 1 2 1 14 : 19 4 
3. Trenčín 3 1 1 1 8 : 7  3
4. Topoľčany 2 0 1 1 4 : 9  1 
5. Žilina 1 0 0  1 2 : 6  0

Káder tvorili: Valér, Gábriš – Žitňan, Vitek, Benedik, Červenka, Vychopen, Siegmund, 
Jakubóczy, Batke, Smrček.

1943
1944



31

Začiatky trenčianskeho ľadového hokeja do roku 1948

1945 – klzisko na Váhu

Foto: Ján Hajduch
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Po oslobodení obnovili Česi a Slováci spoločný štát. Vznikli aj nové hokejové štruktúry. 
Na  valnom zhromaždení Slovenského hokejového zväzu 4. novembra 1945 bolo zvolené 
nové vedenie na čele s JUDr. Karolom Vališom. JUDr. Ladislav Brežný vykonával funk-
ciu tajomníka. Vzápätí sa obnovilo Československé ústredie ľadového hokeja (ČSÚĽH). 
Prvým podpredsedom sa stal Karol Vališ, prvým tajomníkom Ladislav Brežný. Po od-
chode Karola Vališa do Prahy, vykonával v rokoch 1946 – 1948 funkciu predsedu SHZ 
Ladislav Brežný. Dňa 25. 10. 1945 sa dohodli zástupcovia Českého a Slovenského zväzu 
na obnovení celoštátnej ligy. 

Do novozriadenej hokejovej ligy, ktorá sa hrala vo dvoch skupinách po 6 účastníkov, za-
radil zväz v sezóne 1945 – 1946 štyri mužstvá zo Slovenska: do prvej skupiny ŠK Bratislavu 
a ŠK Banskú Bystricu, do druhej skupiny VŠ Bratislavu a HC Poprad. ŠK a VŠ Bratislava 
skončili na tretích miestach, HC Tatry na 5. mieste a ŠK B. Bystrica zo súťaže vypadol. Už 
v prvom ročníku ligy sa ukázal značný výkonnostný rozdiel medzi mužstvami, ktoré mali 
k dispozícii umelú ľadovú plochu a mužstvami, ktoré boli odkázané na priazeň zimy. Žiaľ, 
na Slovensku až do roku 1949 mali túto možnosť len bratislavské celky. Prítomnosť čes-
kých hráčov, obetavosť funkcionárov, úsilie a nadšenie samotných hráčov priniesli najmä 
ŠK Bratislave celý rad úspechov. ŠK Bratislava vyhral nad Prahou 4 : 2, nad Viedňou 10 : 2, 
Budapešťou 4  : 1, Brnom 7  : 1, nad ČLTK v Prahe 3  : 2, známemu pražskému LTC pod-
ľahol tesne 1 : 2 a mužstvu kanadskej armády z Holandska 5 : 9. Toto stretnutie sa hralo 
pred 6 000 divákmi, čo bol na tie časy nevídaný počet. Reprezentačné mužstvo Slovenska 
po veľmi dobrom výkone podľahlo výbornému kanadskému celku Maple Leafs 6 : 10 (Ca-
nadian Army Headquarters). Tento kanadský celok vyhral nad Československom 7 : 3.
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 Už v prvej povojnovej sezóne usporiadali popradskí funkcionári XVIII. ročník tradič-
ného turnaja o „Tatranský pohár“. V rokoch 1946 – 1949 sa hokejové hnutie na Slovensku 
začína konsolidovať. Hokejové kluby sa čiastočne vymanili z povojnových ťažkostí. K slovu 
sa hlási aj hokejová mládež. Slovenský hokejový zväz usporiadal v dňoch 15. – 16. marca 
1947 dorastenecký turnaj o „Bartoškov memoriál“. Turnaja sa zúčastnilo 6 bratislavských 
a 2 mimobratislavské mužstvá. Víťazom sa stali dorastenci VŠ Bratislava. Ofi ciálna doraste-
necká súťaž sa na Slovensku nekonala, lebo do súťaže sa prihlásili len 3 mužstvá z Bratislavy. 

Hokej sa začína sľubne rozvíjať v školách, takže už v roku 1947 sa mohli usporiadať maj-
strovstvá Slovenska stredných škôl. Víťazom sa stalo mužstvo OA z Banskej Bystrice, ktoré 
v rozhodujúcom stretnutí porazilo Priemyselnú školu z Bratislavy. Škoda, že sa táto súťaž 
v nasledujúcich rokoch už neuskutočnila. Dorasteneckému hokeju však chýbali lepšie ma-
teriálne podmienky, starostlivosť zo strany vedenia klubov a  skúsení tréneri. Snaha Slo-
venského hokejového zväzu položiť pevné základy starostlivosti o  dorast sa nepodarila. 
Jeho výzva hokejovým klubom, aby venovali starostlivosť mládeži, nenašla odozvu. Slo-
venský hokejový zväz mohol zo svojich skromných prostriedkov preplácať pre dorastencov 
len jednu hodinu týždenne na zimnom štadióne v Bratislave. Prvé majstrovstvá Slovenska 
v kategórii dorastu sa konali v dňoch 26. – 27. februára 1949 v Žiline za účasti 4 mužstiev. 
Dorasteneckým majstrom Slovenska sa stalo mužstvo Sokol Slovan Žilina. 

Bratislava i po odchode českých hráčov dosahovala pekné výsledky v domácich a medzi-
národných stretnutiach. Porazila WEV Viedeň 7 : 3, Maďarsko 10 : 2, Haringay Greyhounds 
5 : 3, švédske mužstvo Södertelje 6 : 5, vyhrala II. ročník turnaja o “Dunajský pohár” pred 
Viedňou, Brnom a  Prahou, poráža v  Pallais de Sport v  Paríži Racing club 10  :  3. Muž-
stvo Slovenského hokejového zväzu pod hlavičkou Bratislavy malo bohatý medzinárodný 
styk. Odohralo 13 medzinárodných stretnutí, väčšinou víťazných. Medzi najväčšie úspe-
chy patrilo víťazstvo na  turnaji v  Lausanne o  “Cupe Devered”, ďalej víťazstvo nad USA 
7 : 6, prehralo tesne 22. marca 1948 s Kanadou 2 : 3. Za vybrané mužstvo Slovenska hral 
v tomto stretnutí aj známy hráč a tréner LTC Praha Matej Buckna, Kanaďan slovenského 
pôvodu. Z vidieckych mužstiev si dobrú úroveň udržiava jedine HC Tatry, napriek tomu, že 
v rokoch 1948 – 51 nehral v I. lige. Vyhral XIX. ročník turnaja o “Tatranský pohár”, keď vo 
fi nále porazil ČASK Prahu 7 : 2, vyhral majstrovstvá Slovenska, porazil a remizoval s ČLTK 
Praha 4 : 3, resp. 6 : 6. 

K úspešným mužstvám na Slovensku v tých časoch patrili aj Banská Bystrica, Žilina, Mi-
kuláš, VŠ Bratislava. Úspechom bolo tiež víťazstvo Sokola Svit na zimných zletových hrách 
Československej obce sokolskej v roku 1948. V roku 1947 vybudovali ďalšie umelé ľadové 
plochy v Českých Budějoviciach, Pardubiciach, Brne, Karlových Varoch, Olomouci, Cho-
mutove, Ostrave a v Kladne. V tom čase bol už v Čechách 20-násobne vyšší počet klubov 
a 30-násobok počtu hráčov v porovnaní so Slovenskom, o počte funkcionárov, trénerov, 
rozhodcov ani nehovoriac. Pochopiteľne, táto skutočnosť priaznivo vplývala na výkonnost-
ný rast hokeja v českých krajoch. Druhú umelú ľadovú plochu na Slovensku vybudovali 
v r. 1949 v Žiline. 8. novembra 1948 postihla československý hokej veľká strata. Lietadlo, 
na palube ktorého bolo 6 hokejových reprezentantov, havarovalo nad Atlantickým oceá-
nom. Medzi nimi bol tiež košický rodák Ladislav Troják, dovtedy najúspešnejší reprezen-
tant ČSR zo Slovenska. Na Slovensku sa hrala v prvej povojnovej sezóne divízna súťaž vo 
dvoch skupinách po 5 účastníkov. Víťazi skupín sa stretli vo vzájomných zápasoch o titul 
majstra Slovenska. Prebiehali aj súťaže v rámci oblastí.



34

90 rokov trenčianskeho hokeja

Sezóna 1945 – 46: Málo stretnutí
TTS Trenčín hral v Západoslovenskej župe v jednej z troch skupín – vidieckej. Odohral 

však najmenej stretnutí. 

1. Topoľčany 5 4 0 1 10 : 6 8
2. Baťovany 5 1 3 1 10 : 9 5
3. Trenčín 3 1 1 1 6 : 4 3
4. Piešťany 5 0 2 3 5 : 12 2

Predseda ľadového odboru TTS Trenčín Ján Kvaššay pri príležitosti 40. výročia TTS napí-
sal: „Hokejový šport a korčuliarstvo je jedným z najmladších odborov TTS Trenčín, lebo len 
dvadsať rokov delí nás od jeho založenia. Táto činnosť je však bohatá, čo sa týka výkonu a ob-
siahlosti programu, lebo popri hokejovej činnosti usporadúvali sme i krasokorčuliarske pod-
niky a už viac rokov máme otvorené klzište na tenisových dvorcoch, kde sa mládež i starší 
venujú ušľachtilému športu korčuliarskemu. Naše hokejové mužstvo je zaradené v Bratislav-
skej skupine a umiestnilo sa na druhom mieste. Hráči i všetci moji spolupracovníci snažíme 
sa nedať zaspať krásnej myšlienke zimných športov, ale práve tu sa javí chyba, že sme odká-
zaní na milosť a nemilosť počasia, mrazom a zime. Len v tej možnosti môžeme prevádzať 
svoju činnosť, ako nám to poveternostné podmienky dovolia. Otázka výstavby športovísk 
v Trenčíne vyrieši však iste i naše ťažkosti a som presvedčený, že pri ďalšej dobrej vôli a chuti 
všetkých zainteresovaných stanú sa i ľadové športy stredobodom pozornosti a lásky všetkých 
Trenčanov, ktorých týmto spôsobom volám do úspešnej, bratskej spolupráce“. 

Sezóna 1946 – 47: Výkonnostný vzostup
Trenčianski hokejisti zaznamenali výkonnostný vzostup. Jánovi Kvaššayovi najviac po-

máhal neúnavný funkcionár Jozef Blanár, ktorý bol dušou oddielu. Po dokončení všetkých 
prípravných prác nastúpili 1. 1. 1947 na pekne upravenom a osvetlenom klzisku hráči Tren-
čína a ŠK Baťovany. Po nadšenom výkone zvíťazili domáci 22 : 3, čo ich správne naštartova-
lo do sezóny. Na svojom ľade privítali prvý raz v histórii aj ligových účastníkov: ŠK Bratisla-
va podľahli 4 : 8 a VŠ Bratislava 4 : 7, dokázali prvý raz zvíťaziť nad Žilinou 8 : 7. Hokejové 
Slovensko po zrušení žúp bolo rozdelené do troch oblastí. V Považskej boli dve skupiny, 
ktoré sa stali korisťou Liptovského Mikuláša a Trenčína. V prvom stretnutí zvíťazil Trenčín 
7 : 4 (Červenka 3, Dohnányi 2, Opoldus a Bohucký). Odvetné stretnutie sa pre odmäk ne-
uskutočnilo a nehralo sa ani na neutrálnom ľade v Žiline. Slovenský hokejový zväz sa tak 
dlho dohadoval s vedením obidvoch mužstiev, že zmeškali vlak. Pozvánku na majstrovstvá 
Slovenska do Prešova dostali obidve mužstvá, Liptovský Mikuláš však nepricestoval, a tak 
sa TTS Trenčín stal víťazom Považskej oblasti. V Prešove trenčianske mužstvo podľahlo 
Banskej Bystrici 2 : 9, Prešovu 3 : 16 a porazilo TKNB Bratislava 13 : 7. Tretie miesto však 
bolo úspechom. Banská Bystrica postupovala priamo do celoštátnej ligy.

1. Banská Bystrica 3 3 0 0 22 : 9 6
2.  Prešov 3 2 0 1 35 : 12 4
3.  Trenčín 3 1 0  2 18 : 32 2
4. TKNB Bratislava 3 0 0 3 12 : 34 0

Káder tvorili: Štádler – Dr.  Dohnányi, Vítek, Opoldus, Červenka, Lehotský, Benedik, 
Bohucký, Vychopen, Klein, Volešák, Dobrentay, Biermann, Hajdu.
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Sezóna 1947 – 48: Opäť druhí na Slovensku
Zima hokejistom nepriala. Majstrovská súťaž bola rozdelená do štyroch oblastí, Tren-

čín mal hrať v  skupine B Považskej oblasti spolu s  Novým Mestom nad Váhom, Považ-
skou Bystricou, Dubnicou nad Váhom a Púchovom. Ale naprieč Slovenskom sa odohralo 
iba niekoľko stretnutí. Slovenský hokejový zväz pridelil majstrovstvá Slovenska Popradu. 
V dvoch skupinách vylučovacím spôsobom malo hrať po šesť mužstiev. Nakoniec si zmerali 
sily iba štyri systémom každý s každým. Trenčín zvíťazil nad Spišskou Novou Vsou 5 : 3 
(Opoldus a Bollardt po 2, Urban) a Kežmarkom 8 : 4 (Bollardt, Dohnányi, Opoldus a Urban 
po 2) a v rozhodujúcom stretnutí podľahol skúsenému HC Tatry 1 : 14 (Urban) a obsadil
2. miesto. Trenčín bol už druhý raz za sebou v hre o postup do celoštátnej ligy. 

V závere tejto kapitoly by som chcel veľmi poďakovať pánovi Jánovi Holkovi, bývalému pred-
sedovi SZĽH a spoluautorovi nádhernej knihy 80 rokov slovenského hokeja, ktorý mi pomohol 
pri spracovaní niektorých kapitol vzácnymi informáciami vrátane historických fotografi í.

Ján Holko – Znalec histórie slovenského hokeja
Ján Holko – rodák zo Zvolena, aktívny športovec, neskôr 

redaktor, publicista i  funkcionár na  čelných pozíciach telový-
chovného hnutia, vrátane pozície prvého muža Slovenského 
zväzu telesnej kultúry (1999 – 2005). Pracoval v poradných or-
gánoch NR SR, vlády SR, MH SR a MŠ SR, ale veľkou srdcov-
kou mu bol a stále ostáva ľadový hokej. Bol dlhoročným členom 
výboru hokejového oddielu TJ Iskra Smrečina Banská Bystrica 
a podpredsedom Výboru zväzu ľadového hokeja Stredosloven-

ského KV ČSZTV. V rokoch 1978 – 1983 sa stal členom predsedníctva VZĽH SÚV ČSZTV 
a  podpredsedom odbornej komisie VZĽH ÚV ČSZTV. Významnou mierou sa podieľal 
na konštituovaní Slovenského zväzu ľadového hokeja (s právnou subjektivitou). Na ustano-
vujúcom kongrese v marci 1990 sa stal prvým predsedom SZĽH a vzápätí aj podpredsedom 
Českej a Slovenskej federácie ľadového hokeja. Presadil, že federálny zväz vznikol na parit-
nom princípe, slovenskí tréneri sa opäť vrátili k reprezentačným výberom a na Slovensku 
bolo podstatne viac medzinárodných akcií.

Jeho prácu ocenil SZĽH v roku 1997 udelením čestného členstva v SZĽH. Od roku 1993 
sa systematicky venuje spracovaniu histórie slovenského hokeja. Participoval na odbornom 
úseku pri vzniku Siene slávy slovenského hokeja a je držiteľom Zlatého odznaku SZĽH. 

Ján Holko robí významné služby slovenskému hokeju na poli športovej histórie a pub-
licistiky. Spolupracuje s viacerými historikmi a  štatistikmi doma i v  zahraničí. Od roku 
1996 je ako jeden z prvých Európanov členom medzinárodnej organizácie pre hokejový 
výskum so sídlom v Toronte. Podieľal sa na dokumente STV „Hokejová 80“ i  výstavách 
organizovaných Múzeom telesnej kultúry. Je spoluautorom monografi í – „80 rokov slo-
venského hokeja“ i pamätnice „Hokej menom Slovan“.  Za výsledkami jeho práce sú stovky 
a stovky hodín štúdia v archívoch, nesmierne bohatá korešpondencia v záujme overovania 
a upresňovania si každého faktu, dohľadávanie ďalších prameňov. Ako sám hovorí a s jeho 
výrokom sa plne stotožňujem: „Stojí to za všetku tú námahu, pretože slovenský hokej má 
krásnu históriu, na ktorú môžeme byť právom hrdí. Stále máme čo ešte objavovať...“
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Osobnosti trenčianskeho ľadového hokeja pred a po 2. svetovej 
vojne

Miroslav Červenka: Architekt slovenského hokeja
Najvýraznejšou osobnosťou 

trenčianskeho hokeja v  tomto 
období bol nesporne Miroslav 
Červenka, ktorý bol vynika-
júcim hokejistom v  Trenčíne, 
neskôr v Bratislave a po ukon-
čení hráčskej kariéry vynikajú-
cim funkcionárom slovenského 
ľadového hokeja. Vďaka jeho 
kvalitám je jednou z  osobnos-
tí, ktorá bola uvedená do Siene 
slávy slovenského hokeja. (Viac 
informácií o pôsobení Mirosla-
va Červenku nájdete v kapitole 
Trenčania v Sieni slávy sloven-
ského hokeja.)

Štefan Šolty: Organizátor na pohľadanie
Štefan Šolty (6. 1. 1915, Ostrihom – 13. 12. 2000, Bratislava) – významný športový funk-

cionár a novinár, medzinárodný rozhodca v hokeji. Predpoklady na funkcionársku karié-
ru mal od Boha. Upozornil na seba už ako športový referent v Samovzdelávacom krúžku 
Ľudovíta Štúra v Čs. štátnom reálnom gymnáziu v Trenčíne. František Hvíždala, profesor 
gymnázia a predseda futbalového oddielu TTS v jednej osobe, ho v maturitnom ročníku 
vybral za tajomníka úspešného kolektívu. Začal študovať právo v Bratislave, kde sa mohol 
realizovať aj ako funkcionár, ale trenčiansky šport ostal jeho srdcovou záležitosťou a ne-
prestával mu pomáhať. V súvislosti s vývojom hokeja v 30. rokoch sa často spomínajú vy-
sokoškoláci, ktorí mu dodávali 
potrebnú energiu a  často ho 
držali nad hladinou. Šolty bol 
jedným z nich. 

Jeho meno nenájdete v  do-
bových referátoch, bol mužom 
v  pozadí, ale veľmi dôleži-
tým a  nepostrádateľným. Keď 
v sezóne 1931 – 32 začal písať or-
ganizovaný trenčiansky hokej
svoju históriu, udomácňoval sa 
už v Bratislave, ale pri historic-
kej udalosti nemohol chýbať. 
Neskorší brankár Gabriel Ze-
lenay vo svojich „Oprášených 

Gabo Zelenay spovedá Miroslava Červenku

Štefan Šolty v Garmisch-Partenkirchene
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legendách“ spomína aj na funkcionárske začiatky Štefana Šoltyho. Nemal sa od koho učiť, 
ale chodil s otvorenými očami a hľadal východiská. Elán pre hokej mladým Trenčanom 
nechýbal, ale potrebovali výstroj i klzisko. 

Šolty oživoval hokej pod hlavičkou HC vo funkcii tajomníka. Aj keď jeho angažovanosť 
v Bratislave bola stále väčšia, na Trenčín nezabúdal. Trenčianski odchovanci mali otvorené 
dvere do VŠ, kde funkcionárčil a keď bolo treba pomôcť, nikdy sa neobrátil bokom. Šolty 
bol aj úspešným rozhodcom, zapojil sa do práce Zboru rozhodcov a už v roku 1940 zostavil 
a  vydal prvé pravidlá ľadového hokeja v  slovenskom jazyku. Po  vojne rozhodoval v  naj-
vyššej súťaži, ako medzinárodný rozhodca pôsobil na majstrovstvách sveta 1947 v Prahe 
a mal možnosť rozhodovať aj na olympijskom turnaji o rok neskôr v St. Moritzi, ale priamo 
v dejisku si zlomil nohu a prišiel o historickú príležitosť. Aktívne pracoval vo viacerých 
hokejových funkciách. Stal 
sa zapisovateľom v  prvom 
Slovenskom olympijskom 
výbore, ktorý vznikol v roku 
1940. Jeho vzťah k  športu 
bol taký silný, že po  skon-
čení vysokej školy sa nestal 
advokátom alebo sudcom, 
ale pôsobil ako profesionál-
ny športový redaktor v den-
níkoch Slovák, Slovenská 
Pravda, Čas a  Ľud. Neskôr 
pracoval vo vydavateľstve 
ČSTK. Prácu športového no-
vinára vykonával s  veľkým 
nasadením a dlhé roky pôso-
bil v stavovskej organizácii. 

Ladislav Brežný: Športový diplomat
JUDr.  Ladislav Brežný (12. 11. 1914, Lednické 

Rovne – 21. 12. 2004, Birsfelden, Švajčiarsko) – vý-
znamný športový funkcionár, hráč a tréner v hokeji 
a tenise, advokát. Patril k pionierom trenčianskeho 
hokeja, ktorí kládli v sezóne 1931 – 32 jeho základy. 
Po maturite na gymnáziu študoval právo v Bratisla-
ve, kde pokračoval v hráčskej kariére. S mužstvom 
VŠ sa v roku 1937 stal majstrom Slovenska a v ďalšej 
sezóne hral v celoštátnej lige. Po vzniku TTS pri HG 
pomáhal dve sezóny zvyšovať úroveň trenčianske-
ho hokeja ako hrajúci tréner i  podpredseda klubu. 
Pôsobil na dvoch 2. miestach: najskôr v majstrovskej 
a o rok aj pohárovej súťaži Západoslovenskej župy. 
Úspešný bol aj v tenise, stal sa majstrom Slovenska 

Lausanne 1946 – výber Bratislavy – zľava od trofeje 
Brežný, vpravo od trofeje Šolty
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v  štvorhre i  reprezentantom Slovenska. Po  oslobodení bol tajomníkom Slovenského ho-
kejového zväzu i ČSÚLH. Od 14. januára 1946 do roku 1948 bol predsedom Slovenského 
hokejového zväzu a prvým podpredsedom ČSÚLH. 

Zastupoval čs. hokej na  kongresoch LIHG. Ako člen hráčskej komisie organizoval 
v rokoch 1946 a 1947 Turnaj troch národov. Vypracoval sa na uznávaného športového dip-
lomata, ktorý obhajoval záujmy Slovenska. Mohol sa stať aj členom MOV. Ako podpredseda 
ČSOV bol členom československej výpravy na ZOH v St. Moritzi. V 50. rokoch nemohol 
vykonávať advokátsku prax, musel odísť z Bratislavy a pracoval vo výrobe. V roku 1968 sa 
s rodinou usadil vo Švajčiarsku. Jeho dcéra Irena Brežná je úspešná spisovateľka, reportérka 
a medzikultúrna mediátorka. 

Mikuláš Medzihradský: S píšťalkou aj na MS
Mikuláš Medzihradský (3. 3. 1911, Veľké Rovné – 28. 9. 1988, Bratislava) – významný 

hráč, rozhodca a funkcionár. V Trenčíne pôsobil začiatkom 40. rokov štyri sezóny, ale ako 
mimoriadne aktívny hráč, kapitán mužstva, funkcionár sa zapísal do  jeho histórie. Keď 
bolo treba, zobral do ruky lopatu a pred stretnutím odhadzoval sneh z ľadu. Žiadna úloha 
mu nebola cudzia. Hokej vtedy vystupoval pod hlavičkou Hlinkovej gardy, čo dlhoročné-
mu colnému tajomníkovi spôsobilo v 50. rokoch existenčné problémy a pre členstvo v HG 
Trenčín bol prepustený zo zamestnania... 

Na hokej a šport vôbec však nezanevrel. Hokej začal hrávať v sezóne 1931 – 32 v mužstve 
1. ČsŠK Bratislava, bol autorom prvého gólu tohto mužstva v priateľskom a neskôr aj maj-
strovskom stretnutí. Predchodca Slovana hrával v župných majstrovstvách so striedavými 
výsledkami, až v sezóne 1936 – 37 sa stal majstrom župy a prebojoval sa do divízie. Po od-
chode z Trenčína pomáhal zakladať hokej v Dubnici nad Váhom, kde vo funkcii ústredného 
tajomníka miestneho ŠK priamo riadil hokejový a  futbalový odbor a pritom pokračoval 
v hokejovej kariére. Bol dlhoročným hokejovým rozhodcom, v rokoch 1948 – 1961 viedol 
prvoligové stretnutia. V roku 1954 sa stal medzinárodným rozhodcom, účastníkom maj-
strovstiev sveta 1957 v Moskve i Zimných akademických hier 1956 v Poľsku. Rozhodoval aj 
po päťdesiatke, potom bol inštruktorom a členom komisií rozhodcov. Bol ocenený titulom 
Zaslúžilý rozhodca (1978) a Medailou dr. Miroslava Tyrša (1986).

Gabriel Zelenay: Legenda spoza mikrofónu
Gabriel Zelenay (26. 10. 1922, Bánovce nad Bebravou – 3. 8. 2003, Bratislava) – hokejis-

ta, legendárny rozhlasový športový komentátor, moderátor a  redaktor, publicista. Telom 
i  dušou športovec. Počas štúdia na  Gymnáziu v  Trenčíne hokejový brankár, ktorý sa 
po vojne presadil aj v prvoligovom VŠ Bratislava. A ktovie, kam by to dotiahol, keby v roku 
1947 v nešťastnom stretnutí s I. ČLTK Praha o prvenstvo v skupine B stála pri ňom šťastena. 
Hostia vyrovnali v posledných sekundách. Gól ho natoľko rozladil, že sa rozhodol zavesiť 
korčule na klinec. 

Už v roku 1946 pôsobil v Čs. rozhlase ako športový reportér. V roku 1948 ho vylúčili 
z vysokej školy tesne pred štátnicami a v roku 1951 aj z Čs. rozhlasu... Po vynútenej pre-
stávke sa do rozhlasu opäť vrátil a stal sa legendou športovej reportáže. Ani po rokoch ľudia 
nezabúdajú na jeho reportáž zo zlatej jazdy Ondreja Nepelu na ZOH v Sappore (1972), z ba-
zilejského fi nále futbalového Pohára víťazov pohárov, v ktorom Slovan Bratislava porazil 
FC Barcelonu a ďalšie. Inicioval vznik Pionierskej športovej olympiády. 
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Bol všade, kde sa niečo dialo. 
Rozvoj slovenského športu bol 
dlhé roky spojený s jeho menom. 
Ešte aj po  roku 1990 mal pravi-
delnú rubriku v denníkoch Nový 
Čas a Slovenská republika, v kto-
rých sa vyjadroval k  aktuálnym 
problémom. V roku 2002 mu 
prezident republiky udelil Pribi-
nov kríž II. triedy za celoživotnú 
prácu v športovej žurnalistike. 

Síce rodený Bánovčan sponad 
Bebravy, ale považujúci sa 
za  Trenčana. Svojou jedinečnos-
ťou prejavu slova, odbornosťou, 
umením pútať pozornosť, zabávať a propagovať športovcov a šport sa stal doslova pojmom. 
Bol žiakom nestora slovenského športu prof. Jána Hajdoczyiho, o ktorom s vďakou tvrdil, 
že mu bol vzorom a  naučil ho, ako čo najúspešnejšie obstáť nielen na  poli telovýchovy 
a športu, ale aj v osobnom živote. Toto všetko zúročil na trnavskom a trenčianskom gym-
náziu v  rámci rôznych mimoškolských aktivít, v  ktorých dominoval nielen šport, ale aj 
kultúra. 

Bol skutočne talentovaným a všestranne zameraným športovcom. Ako dorastenec držal 
atletický rekord v behu cez prekážky na 60 metrov, neskôr v oddiele armádnych pretekárov 
(OAP) bol ako hokejový brankár majstrom Slovenska. Po vojne ako vysokoškolák chránil 
bránku VŠ Bratislava v československej lige. Hral na špičkovej úrovni basketbal a dokon-
ca založil a súčasne trénoval prvé dievčenské basketbalové družstvo na Slovensku. Tréno-
val i mladých plavcov a atlétov. Tiež sa mu darilo ako prvoligovému rozhodcovi v atletike 
a v hokeji. Svoj športový talent nezaprel ani ako šesťdesiatnik, keď si zahral vo fi lme HĹB-
KOVÝ REKORD jednu z hlavných postáv a odvážil sa lietať na rogale. Nemrzelo ho, že si 
pri pristávaní zlomil rebrá, vnímal to ako súčasť športu. 

Život Gaba Zelenaya bol opradený mnohými hodnotnými činmi a tiež príslovečným hu-
morom, ktorý mu síce priniesol do života potešenie, ale zároveň spôsobil aj veľké problémy 
nielen jemu, ale aj jeho blízkemu okoliu. Určite stojí za zmienku jedna z príhod, ktorá sa 
udiala v Moskve roku 1968 a takto o nej pri rôznych príležitostiach rozprával: Pred sviatka-
mi usporiadali hokejový turnaj IZVESTI. Mňa poslali reportovať. Ja som strašne prežíval 
to, čo sa udialo v auguste 1968 roku. Bolo toho plné moje vnútro, absolútne plné. Vtedy 
sa mi stalo, že prvý zápas hralo vtedy Československo proti Sovietskemu zväzu a oni keď 
hrali doma – to bolo neprekonateľné mužstvo. Ja som vtedy už v prvej tretine reportoval asi 
takto: „A teraz, vážení poslucháči, teraz vrhli sa Sovieti na nás, obsadili naše územie, celú 
našu tretinu, celé naše územie, bijú nás hlava-nehlava, ale my sa nedáme. Naši chlapci tiež 
bojujú, nedajú sa, nedajú sa, tiež im odplácajú, áno, snažia sa ich vyhnať, nie, nemôžu, oni 
sú strašne silní. Ale my, keď budeme držať spolu, nám sa to podarí a my ich z nášho územia 
vyženieme.“ Toto som ja povedal cez tretinu. My sme mali vždy priame spojenie s Česko-
slovenskom, takže som poprosil techniku v Prahe o prepojenie do Bratislavy na nebohú 
manželku, oni ma prepojili a ona mi hovorí: „Ty si sa zbláznil, čo si to vyprával.“ Potom mi 
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to zreprodukovala a hovorí: „Buď taký dobrý, keď ťa tam zavrú hneď, tak Zigmund nech 
zistí, kde sedíš, aby sme ťa mohli aspoň naháňať.“ Rozlúčil som sa s ňou a tak som to nejak 
stresovaný reportoval, oni ma nezavreli tam a nezavrel ma nikto ani tu... Vtedy bola televí-
zia módna a ja to beriem tak, že tí, čo to počuli a počulo to strašne veľa ľudí, mysleli a cítili 
tak, ako ja. Lebo ja som len to vydal zo seba, čo bolo v mojom srdiečku. 

 

Jaroslav Raft l – Viedol športový klub a zároveň doučoval matematiku
Jaroslav Raft l – (1927 – 1995) – vykonával funkciu šéfa 

telovýchovnej jednoty TTS do roku 1960, ktorej súčasťou 
bol aj hokejový oddiel. Vo svojich publikáciách priblížil aj 
fungovanie ľadového hokeja v Trenčíne, najmä v publiká-
cii 70. jubileum telovýchovy v Trenčíne, ktorá zachytáva 
rozvoj trenčianskeho športu v rokoch 1890 až 1960.

O Jaroslavovi Raft lovi sa traduje historka, že dokázal 
robiť viac vecí naraz. Napríklad, keď viedol schôdzu TJ 
Jednota, odbiehal popritom do vedľajšej miestnosti za štu-
dentmi, ktorých doučoval matematiku.

Janko Kvaššay
dlhoročný funkcionár hokejového oddielu

Jozef Blanár
dlhoročný funkcionár TJ Jednota

OSOBNOSTI
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MÁ ČÍSLO 21

Poviedka Gaba Zelenaya z knihy Oprášené legendy

„... Šolty... ostaneš v triede... ostatní odchod na chodbu...“ – hlas profesora Frantu Hvíž-
ďalu prerušil šum oktávy staroslávneho trenčianskeho gymnázia. Drobnému, najdrobnej-
šiemu mládencovi medzi všetkými, čo sa chystali na maturitné skúšky, vystúpil na čelo 
pot. Čo som urobil? Totiž niečo urobiť proti písaným i nepísaným pravidlám trenčianske-
ho gymnázia nebolo veľkým kumštom. Disciplína, prísnosť, poriadok, to boli hlavné body 
výchovného programu. Žiaci sa im museli bezpodmienečne podrobiť. Len čo sa zatvorili 
dvere za posledným žiakom, profesor známy svojou nekompromisnosťou i spravodlivosťou 
vstal spoza katedry. S rukami za chrbtom začal krúžiť okolo žiaka. Štefan Šolty sa z minúty 
na minútu viditeľne scvrkával.

„... hmmm... tak ty vedieš samovzdelávací krúžok... ako predseda...“
„... vediem, pán profesor...“
„... viem... viem... dobre... vybral som si ťa na inú funkciu...“
Viditeľne sa mu uľavilo.
„... budeš tajomníkom športového klubu TTS...“
Pišta otvoril ústa a zabudol ich zatvoriť.
„... odišiel nám tajomník... Čikuto... budeš jeho nástupcom...“
„... pán profesor... prosím... ja mám maturovať... a mám len osemnásť...“
„... nevadí... zmaturovať zmaturuješ a fertik... dnes večer máme schôdzku... v Tatre... dole 

v bunkri... o šiestej... nech nemeškáš ani minútu.“ 

O šiestej večer sa nový tajomník predstavil výborníkom i predsedovi klubu – štábne-
mu kapitánovi Panznerovi. Známy bol tým, že každý deň vypil rovných 25 pív. Nikdy nie 
menej, ale ani viac. Novopečený tajomník sa ani nenazdal a dostal prvú úlohu: cestovať 
s futbalistami do Bratislavy na stretnutie s ŠK Bratislava a na základe korešpondencie in-
kasovať od bratislavských funkcionárov polovičku tržby zo vstupného.  Až do nedele nový 
tajomník len tak rástol. Div že nepraskol od pýchy. Veď čože je to predseda krúžku v škole... 
to boli aj iní pred ním, ale tajomník klubu – nikto! Obliekol si na cestu najlepšie šaty. Od 
otca dostal veľkého motýlika pod bradu. Lenže v Bratislave ani sebavedomie, ani oblečenie 
nepomohli. Tajomník ešky, skúsený prokurista Tatrabanky Hladík, šibnutím oka zistil, že 
má do činenia so zelenáčom.

„... peniaze, mladý muž... aké peniaze...? máte papier... poverenie...?... ukážte...!“ 

Darmo Pišta Šolty vysvetľoval, argumentoval, presviedčal. Citoval list, ktorý vedel na-
spamäť. Poverenie ani list nemal. Kontratajomník bol neúprosný. Keď jeho mladučký pro-
ťajšok začal byť hlasnejší, ako bol pán prokurista privyknutý pri rozhovoroch so stránka-
mi, zavolal si na pomoc predsedu. Nebol ním nik iný ako už v tom čase vysoko uznávaný 
odborník inžinier Jozef Čabelka, neskôr chýrečná svetová kapacita zváračského umenia. 
S  mladíkom si poradil raz-dva. Jednoducho ho strážcami pri vchode nechal vyviesť za 
bránu ihriska v Petržalke ako personu non grata...
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Prvá skúsenosť novopečeného tajomníka bola dobrým poučením pre budúce desiatky 
rokov v rôznych športových funkciách. Mať pri sebe patričný doklad. Lebo papier nepopus-
tí. Aspoň medzi spravodlivými ľuďmi nie.

Výber profesora Frantu Hvížďalu sa ukázal viac ako prezieravý a dobrý. Netrvalo ani rok 
a novopečený poslucháč právnickej fakulty bratislavskej univerzity už stál pri zrode prvého 
trenčianskeho hokejového klubu. Pri zrode športu na Považí, ktorý – ako ukázala budúc-
nosť – mu sudičky zapísali už pri narodení.

„... Pišta... ale kde zoberieme výstroj...?“
„... kde zoberieme... v Bratislave som sa dozvedel, že rozpúšťajú Sláviu... a majú dresy aj 

chrániče... vraj aj niekoľko palíc...“

Emuško Everling, história hokeja na Slovensku, sa naozaj rozhodol v  úlohe jediného 
predstaviteľa výboru rozpustiť Sláviu Bratislava a za štyristo korún predať celý movitý ma-
jetok. Z celkom prozaického dôvodu. Nebolo financií. A tak v roku 1934 bol TTS Trenčín 
v poradí 24. klubom, ktorý sa zapodieval kanadským hokejom na Slovensku. Mal výstroj; čo 
však chýbalo, boli mantinely a brány. Pišta Šolty si však vedel poradiť. Dvadsať cm vysoké 
mantinely vyčaril z dosák, stĺkol ich známy stolár. Bránky zmajstroval rodinne spriaznený 
majster železiarskeho fachu. Jedna síce bola o desať centimetrov nižšia a o voľačo užšia ako 
hovoril predpis a ako tá, čo bola postavená bližšie k železničnému mostu. To však vedeli len 
domáci, preto dve tretiny hrali vždy v nej. Ihrisko si vyplanírovali ešte na jeseň tesne pri 
Váhu, iba niekoľko metrov od trate, po ktorej chodili vlaky do Žiliny. V zime, keď bol mráz, 
chodili všetci statočne polievať. Prakticky všetci funkcionári boli i hráčmi. I Štefan Šolty.

Chýr o schopnom mladom človeku, ktorý študuje v Bratislave, sa dostal aj do uší vtedaj-
šieho predsedu novoutvoreného hokejového klubu vysokoškolákov, doktorovi Františkovi 
Švecovi. Netrvalo dlho a trenčiansky hokej stratil hráča i funkcionára. Zato VŠ získal člo-
veka, ktorý s ním prežil dlhé, predlhé roky. Veľmi schopného človeka. Cesta medzi brati-
slavskú funkcionársku elitu sa – ako vtedy u každého – začínala prvými krokmi do zasa-
dačky v Metropolke. V jesenný deň roku 1934 sa Šolty, vtedy vysokoškolák, chystal na túto 
schôdzku. Bolo treba prediskutovať finančnú otázku VŠ pred novou sezónou. Bola hrozivá. 
V  pokladnici nebolo ani haliera! Pravda, dekan a  riaditeľ internátu Lafranconi profesor 
Bušek sľúbil, že z univerzitných prostriedkov dá 2 000 korún. Ale to bolo málo.

„... páni... potrebujeme dakde zohnať peniaze...“ Výzva predsedu bola naozaj nutná. 
„... prosím, môžem...?“ – ozval sa nesmelo ešte zo školy zvyknutý dvíhať ruku najmladší 

výborník, funkcionár v Trenčíne i Bratislave Śtefan Šolty. 
„... von sa netreba pýtať... nie sme v škole...“ – s úsmevom poznamenal predseda.
„... ja nie von... prosím... ale dnes predpoludním, keď som bol na doboške... teda na 

torte... tu hneď naproti v cukrárni u pána Chmelařa... tak mi povedal... že nám dá... to ako 
VŠ dvadsaťtisíc, keď mu povolíme v Šífbeku... no v Medickej záhrade pri našom klzisku 
predávať čaj a zákusky...“

Skúsený výborník Vališ skoro spadol zo stoličky, doktorovi Švecovi takmer vyskočili oči 
z jamôk.

„... čože... dvadsaťtisíc... mladý, nešpásuj...“
„... nešpásujem... tri razy som sa ho pýtal... či naozaj... vravel, že áno...!“
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VŠ Bratislava bola v tých rokoch prevádzkárom klziska na akademickom majetku a ex-
teritoriálnej pôde terajšej Medickej záhrady. Ľudia zo širokého okolia sa sem chodili v zime 
korčuľovať na prírodný ľad. Za vstupné 50 halierov za deti a  korunu za dospelého. Celé 
noci klzisko čistili a vodou polievali členovia VŠ. Hráči i funkcionári sa zohrievali u babky 
Šoltyho. Bývala na Sasinkovej a do záhrady sa skákalo cez plot. Často dobre po polnoci 
bez hundrania pritúlila umokrenú a riadne premrznutú mládež. Čaj a mnohokrát i suché 
teplé ponožky pripravila pre nočných hostí. Klzisko bolo prakticky jediným príjmom 
klubu. Okrem zápasov, na ktoré prišlo okolo 100 ľudí za vstupné 3 koruny, aby videlo šport, 
o ktorom sa i v novinách písalo. Kto prišiel skôr, mohol sedieť na dlhej doske položenej na 
zatlčených kolíkoch. Aj predseda novozaloženej Západoslovenskej župy kanadského hokeja 
Adalbert Okoličányi bol na schôdzke. Riaditeľ matričného úradu a dedo nášho donedávna 
skvelého medzinárodného rozhodcu, ktorého vlastný syn Berco bol neskôr najslávnejším 
a najlepším slovenským rozhodcom. Nie sám. Spolu s tajomníkom zväzu Nandym Gregu-
šom. Prvý z nich začal ďalší bod programu:

„... potrebujeme rozhodcov. Máme na Slovensku iba jedného – Emuška Everlinga. Páni, 
navrhnite niekoho...“

Žiadosť bola jasná. Ale koho? Doktor Švec očami preletel po prítomných. 
„... riaditeľ Okoličányi má pravdu. Potrebujeme rozhodcu. Dokonca rozhodcov... nazdá-

vam sa, že takým schopným by bol tu, hľa, náš mladý Štefan. Vie korčuľovať a hokeju ro-
zumie.“

Pišta sa zahniezdil na stoličke.
„... tak čo, mladý... súhlasíte...?“
„... keď myslíte...“
„... a druhým bude náš priateľ Kantorík...“
„... ale on mal zlomenú nohu a kríva...“
„... nevadí...“ – zamiešal sa do rozhovoru Okoličányi – „rozhodcom byť môže. Nemusí 

predsa korčuľovať. Skúšať bude... žiadny strach, len tak formálne... Sáša Bulík. Nie je síce 
rozhodca, ale náš najlepší hráč.“ Skúšky dopadli podľa predpokladu. Štefan Šolty dostal 
do rúk legitimáciu s hlavičkou: Sbor soudců Československého svazu kanadského hockeye 
v Prahe. Mala číslo 21! Oprávňovala rozhodovať všetky stretnutia v celej republike. Nižšie 
číslo na Slovensku mal len Emuško Everling. Stovky domácich i medzinárodných zápasov 
viedol Štefan Šolty. Vypracoval sa na uznávanú česko-slovenskú špičku za podmienok, za 
ktorých by dnes rozhodca ani len na štadión neprišiel. Predpisy boli presné a prísne. Po-
kladník mohol vyplatiť rozhodcovi cestovné: do 100 km – III. triedu osobný vlak, rýchlik 
rovnakej triedy nad 100 km, 14 korún nocľažné a za každú hodinu služobnej cesty jednu 
korunu. A ešte čosi. Na oblečenie 14 korún. Štefan Šolty prežil tisíce hodín s naším hokejom 
a  športom vôbec v najrôznejších funkciách. Mal cit pre hru a dokonale poznal pravidlá. 
Získal odznak medzinárodného rozhodcu LIGH a úspešne rozhodoval na historických MS 
v Prahe, kde viedol dve stretnutia. Tu bol svedkom prvého triumfu nášho hokeja. Ako skú-
sený činovník bol podpredsedom zboru česko-slovenských rozhodcov a dva razy sa zúčast-
nil na svetových hokejových kongresoch za našu vlasť. Bol pri nekonečnom rade športo-
vých úspechov našich klubov i reprezentácie. I pri formovaní česko-slovenského hokeja.
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Trenčiansky ľadový hokej v období 1949 – 1962

Povojnové obdobie v trenčianskom hokeji charakterizoval na jednej strane entuziazmus 
funkcionárov, trénerov a hráčov, ale na druhej strane nepriaznivé klimatické podmienky 
a obmedzené fi nančné možnosti brzdili rozvoj tohto športu vzhľadom k tomu, že v Tren-
číne neexistovala umelá ľadová plocha. 17. 1. 1960 bol dôležitým momentom pre skvalit-
nenie procesu prípravy hokejistov, keď bol slávnostne otvorený zimný štadión s umelou 
ľadovou plochou, zatiaľ, žiaľ, bez prekrytia ľadovej plochy. K prekrytiu ľadovej plochy 
došlo až v roku 1977.

Sezóna 1948 – 49 – Zánik TTS Trenčín, na scénu prichádza TJ Merina Trenčín
V roku 1949 došlo k prerušeniu činnosti oddielu TTS Trenčín a s ním aj k prerušeniu 

činnosti hokejového oddielu TTS. V tom istom roku zakladá klub Sloveny (Meriny) hoke-
jový odbor, kde dáva možnosť zamestnancom závodu i ostatným venovať sa hokeju. Zá-
vodný klub mal k dispozícii po bývalom TTS Trenčín kompletný hokejový výstroj a všetky 
náležitosti potrebné k zriadeniu klziska a hokejového ihriska. V ďalších dvoch sezónach pre 
nepriaznivé počasie hokejový oddiel stagnoval a obmedzil sa len na účasť v krajskej súťaži.

Sezóna 1949 – 50 – Stagnácia hokeja
Aj v tejto sezóne hokeju počasie vôbec neprialo a hokej v Trenčíne stagnoval a obmedzil 

sa len na účasť v krajskej súťaži.

Sezóna 1950 – 51 – Stagnácia pokračuje
Počasie a  podmienky v  tejto sezóne kopírovali predchádzajúcu sezónu, keď mužstvo 

účinkovalo v krajskej súťaži.

Sezóna 1951 – 1952 – Zima bola opäť k hokejistom neprajná
Bolo treba vynaložiť veľa úsilia i fi nančných obetí, aby sa milovníkom zimných športov 

umožnilo korčuľovať aspoň počas pár chladných dní. 

Sezóna 1952 – 1953 – Aspoň priemerná zima pre hokejistov Závodnej sokolskej jednoty 
Merina Trenčín

V ďalšej sezóne 1952 – 1953 bola priemerná zima, ktorá konečne umožnila aspoň čias-
točne rozvinúť činnosť hokejového oddielu. Podarilo sa prebudiť záujem u mládeže, ktorá 
pod vedením a v spolupráci so staršími trenčianskymi hokejistami vytvorila dobrý celok. 

Zloženie mužstva: Bohuš, Vychopeň, Celler, Trefný, Lehotský, Michalík, Votava, Šuba, 
Fako, Macoszek, Bielik, Dr. Urban, Dr. Opoldus, Dr. Dohnányi a Havjer. V tejto sezóne ho-
kejové mužstvo hralo len 7 priateľských stretnutí s aktívnym skóre 52 : 39. Hokejový oddiel 
viedli J. Kvaššay a tajomník J. Blanár.

1949
1962

*Tituly pri jednotlivých priezviskách uvádzam, ako boli uvedené v dobových materiáloch.
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Hore druhý zľava Dr. Dohnányi, hore druhý sprava Lohinský, hore napravo Havjer
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Sezóna 1953 – 54 – 2. miesto Meriny Iskry Trenčín
V  sezóne 1953 – 54 a  aj 

v  nasledujúcej hralo hoke-
jové mužstvo Závodnej te-
lovýchovnej jednoty Merina 
Iskra Trenčín v majstrovskej 
súťaži v  Bratislavskom kraji 
v silnej konkurencii už v tom 
čase existujúceho vojenského 
klubu ODA Trenčín, Piešťan, 
Trnavy, Nového Mesta nad 
Váhom, Zohoru. Úspechom 
bolo 2. miesto v sezóne 1953 
– 54. Dušou hokejového od-
dielu bol neúnavný ,,Meri-
ňák“ Jožko Blanár.

Sezóna 1954 – 55 – Telovýchovná jednota Merina Iskra Trenčín
Aj v tejto sezóne Trenčania nastupovali v majstrovskej súťaži v Bratislavskom kraji pod 

vedením skúseného hráča Dr.  Do-
hnányiho. Z  dôvodu poveternost-
ných podmienok, žiaľ, až od  januára 
1955. V majstrovskej súťaži odohralo 
A  mužstvo 5 zápasov, a  to: Piešťany 
– Merina Trenčín 2 : 4, Merina Tren-
čín – Piešťany 6  :  1, Merina Trenčín 
– ODA Trenčín 4 : 7, Merina Trenčín 
– Nové Mesto nad Váhom 3  : 0 kon-
tumačne a Nové Mesto nad Váhom –
Merina Trenčín 5 : 4.
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Sezóna 1955 – 56 – TJ Merina Iskra Trenčín sa stala preborníkom kraja – najúspešnejšia 
sezóna

Zato však zimná sezóna 1955 – 56 tren-
čianskym hokejistom všetko vynahradila, 
lebo bola jedna z  najbohatších po športovej 
stránke. Funkcionári mali už väčšie skúse-
nosti a začali s prípravami už v októbri. Pod 
vedením skúseného hráča, starého bojovníka 
za  farby Trenčína Dr.  Dohnányiho, oddiel 
začal s tréningami v telocvični. Zúčastňoval 
sa na  nich tento káder I. mužstva: Bohuš, 
Šuba, Smilka, J. Michalík, Fako, Štengl, 
Dr.  Dohnányi, Dr.  Urban, Dudek, Samson, 
Lušňák, Macoszek. V  majstrovskej súťaži 
Bratislavského kraja v I. skupine zvíťazili bez 
straty bodu: Nové Mesto nad Váhom 4  :  3 
a 3 : 2, DA Boj Sereď 5 : 1 a 7 : 1. Ako víťazi 
skupiny odohrali trenčianski hokejisti fi ná-
lový zápas s víťazom skupiny II. s Tatranom 
Pezinok. V Pezinku vyhrali 6 : 1 a v Trenčí-
ne 11  :  1. Takto získalo mužstvo titul maj-
stra kraja bez straty bodu a so skóre 36 : 10. 
Po  tomto víťazstve nasledoval kvalifi kačný 
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turnaj o postup do oblastnej súťaže za účasti víťaza kraja B. Bystrica (Spartak Brezno), kraja 
Nitra (Slovena Nitra) a kraja Bratislava-mesto (Slovan UNV B). Jednotlivé výsledky: Slavoj 
Nitra 6 : 4 a 5 : 4, Spartak Brezno 4 : 4 a 2 : 7 (pri oslabení o 2 hráčov), Slovan UNV B 2 : 1 
a 5 : 0 (kontumačne). 

Z 12 možných bodov získalo 9 bodov, aktívne skóre 24 : 20. Tým sa stalo mužstvo Tren-
čína víťazom kvalifi kačného turnaja a zabezpečilo si účasť v oblastnej súťaži (divízie) pre 
rok 1956 – 1957. V Trenčíne mali radosť z výsledkov a bojovnosti chlapcov, hoci diváci sa 
museli často pozerať stojac po kolená v snehu.

Sezóna 1956 – 57 – TJ Merina Iskra Trenčín vďaka rozšíreniu súťaže nezostúpila z ob-
lastnej súťaže

Pre boje v  divízii v  sezóne 1956 – 1957 boli k  dispozícií hráči: Fako, Hančín, Majer-
čík, Macoszek, Bohuš, Dr. Dohnányi, Smilka, Šuba, Dr. Urban, Jusko, Řezníček, Križan, 
Samson, Čiháček, Klas, Hromník, Závracký, Bielik, Konečný, Cimpl, Štich, Kotlárik, Urba 
ml. a Guga, ktorý prišiel na hosťovanie z Iskry Odeva Trenčín. V sezóne 1956 – 1957 súťažili 
mužstvá B. Bystrica, Brezno, Nitra, Slávia Bratislava, Bratislava-Petržalka a Trenčín. Všetky 
tieto mužstvá, až na Trenčín, mali zimný štadión alebo aspoň mali k nemu tak blízko, že 
mohli bez námahy pravidelne trénovať. 

Hráči Trenčína robili, čo bolo v ich silách, príležitostne sa dostali na umelý ľad v Žiline. 
Napriek obetavosti hráčov skončil TTS Trenčín na poslednom mieste v tabuľke. Od zostu-
pu zachránilo mužstvo TTS rozšírenie súťaže pre rok 1957 – 58. 



49

Trenčiansky ľadový hokej v období 1949 – 1962

Sezóna 1957 – 58 – TTS opäť na hokejovej 
scéne

V  tejto sezóne viedli hokejový oddiel 
osvedčení pracovníci ako Kvaššay, Blanár, 
Dr.  Dohnányi, Pejko, Lukáč, Čahoj, Paška, 
Trefný a i. Mužstvo hralo v oblastnej súťaži  
v skupine „F“, ktorú tvorili tieto mužstvá: 
Tatran Ostroh, Jiskra Staré Město, Spartak 
Vsetín, Tatran Skalica a TTS Trenčín. Muž-
stvo sa umiestnilo na  4. mieste so štyrmi 
bodmi a  skóre 17  :  45. Spolu s  posledným 
mužstvom zostúpilo z  tejto súťaže. Dorast 
vyhral majstrovskú súťaž v okrese. 
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Sezóna 1958 – 59 – TTS zostupuje z oblastnej súťaže
Poveternostné podmienky zimnej sezóny 1958 – 59 boli pre hokej krajne nepriaznivé.   

 Z toho vyplynula i obmedzená činnosť a zaostávanie za ostatnými mužstvami. 

Mužstvo ČSR na majstrovstvách sveta 1959 – Starší, Golonka, Fako
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Sezóna 1959 – 60 – Nová éra Jednoty Trenčín
Pred začiatkom sezóny 1959 – 60 sa starali funkcionári o doplnenie mužstva a podstatný 

vzostup jeho výkonnosti. Podarilo sa im posilniť mužstvo troma dobrými hráčmi Slávie 
Bratislava. Boli to Kráľ, Henter a Štubniak, z ktorých zvlášť vynikal Kráľ. Hokejisti TTS 
Trenčín celkom presvedčivým spôsobom vyhrali majstrovstvá I. A triedy. Zaujímavý zápas 
bol v Trnave, kde sa TTS stretol so svojím najväčším rivalom. Bol to vtedy urputný boj, ktorý 
skončil nerozhodne. Doma si to však TTS vynahradil a svojho súpera priamo deklasoval 
11 : 3. Po víťazstve v I. A triede postúpil TTS do krajského majstrovstva. Vtedajšie médiá 
konštatovali, že rok 1960 bol najúspešnejším rokom činnosti ľadového hokeja v Trenčíne. 

Historickým míľnikom pre vývoj trenčianskeho hokeja bolo otvorenie umelej ľadovej 
plochy 17. januára 1960. Keď v júli toho istého roku boli zlúčené telovýchovné jednoty 
TTS a Odeva do TJ Jednota, svitlo na lepšie časy i pre hokejový oddiel. V sezóne 1959 – 60 
mužstvo Jednoty Trenčín nastupovalo pod vedením vedúceho pána Lukáča Emila a hrajú-
ceho trénera Čiháčka s hráčmi: Bajerovský, Henter, Lušňák, Ožvalda, Matejovský, Maco-
szek, Štubňa, Gajdoš /posila z Považanu Nové Mesto nad Váhom/, Fako, Krnovec, Smilka, 
Mišún, Horný, Urban, Král, Chromčák, inž. Hajduch. Dorastenecké mužstvo viedol Jozef 
Kollár, žiakov DSŠ pán Rekem.

Král (Jednota) 
miláčik trenčianskych divákov
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Sezóna 1960 – 61 – Tragické úmrtie obľúbeného Krála
V  sezóne 1960 – 61 sa stal predsedom hokejového oddielu Jednota Trenčín Alexan-

der Volek, vedúcim mužstva bol Emil Lukáč. Hokejisti Jednoty zohrali viaceré prípravné 
zápasy. V prvom mali za súpera Slovan Tr. Teplice, nad ktorým zvíťazili 14 : 1. Tepličania 
boli na ľade po prvý raz, takže ich vysoká prehra nebola prekvapením. V druhom zápase 
už mali ťažšieho súpera – Spartak Dubnicu, kde zvíťazili 10  : 5. Tréner Čiháček bol síce 
s výsledkami spokojný, no s hrou mužstva nie. Hrubé chyby v obrane zapríčinili to, že Jed-
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nota dostala 5 gólov a prechádzala niekoľkými ošemetnými situáciami, ktoré byť nemuseli. 
Taktiež v útoku veľmi viazla súhra a  streľba. K prvému majstrovskému zápasu nastúpili 
naši hokejisti 10. 12. 1960 proti Lokomotíve Rača. Popri Lokomotíve Rača súperom Jednoty 
boli v krajskom prebore TJVPU Bratislava, Kablo Topoľčany, Dukla Nitra, Tatran Skalica 
a Spartak Trnava. Mužstvo tvorili: hrajúci tréner Čiháček, Hajduch, Koláček, Krnavec, Ka-
meník, Gerlich, Bajerovský, Smilka, Henter, Benedikt, Štubňa, Ožvalda, Macoszek, Ševčík, 
posila z Lokomotívy Zvolen Hajduk, Gajdoš, Tanoczky a brankári Žitňanský a Kaššovič. 
Žiaľ, v mužstve chýbal obľúbený Král, ktorý tragicky zahynul. 
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Bratia Matuškovci s kamarátmi pred domom
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1960
1961
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1960
1961
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Sezóna 1961 – 62 – Prerušená sezóna seniorov Jednoty Trenčín
Hokejová sezóna 1961 – 62 Jednoty Trenčín nebola veľmi úspešná. Fanúšikovia trenčian-

skeho hokeja nemali možnosť vidieť majstrovské zápasy svojich hokejistov, nakoľko A muž-
stvo po troch majstrovských zápasoch vystúpilo z krajských majstrovstiev pre nedostatok 
hráčov do krajskej súťaže, v ktorej hrali mužstvá bez umelej ľadovej plochy. Počas nich však 
bolo družstvo doplnené piatimi dorastencami, ktorí sa pomerne dobre osvedčili. Tajomní-
kom mužstva bol pán Blanár, vedúcim mužstva Emil Lukáč. Mužstvo posilnil Kohút. Tré-
nerom mužstva bol Lumír Čiháček. Mužstvo žiakov pod vedením pána Šubu nastupovalo 
v okresnej súťaži, mužstvo dorastu v krajskej súťaži, kde obsadilo 3. miesto.

Jožko Sládek spomína na obdobie po dobudovaní ZŠ v roku 1960: Organizovaný mlá-
dežnícky hokej v Trenčíne začal na novootvorenom zimnom štadióne s umelou ľadovou 
plochou a ,,búdou“. Na ,,búde“ sme hneď po otvorení štadióna v januári roku 1960 objavili 
na čiernej tabuli kriedou napísaný oznam, že sa bude robiť nábor záujemcov o hokej viace-
rých ročníkov narodenia 1946 až 1950 pre mládežnícky hokej. Prihlásilo sa nás neúrekom 
a tréningy začali. V mladších žiakoch so mnou hrali: Jankovský, Šmitala, Opatovský, Veselý, 
Holák, Čecho, Božuk, Madaj, Laco M., Neuner, Krajča, Vrábel, Bielik, Grach, Jurčiak, Šim-
kovič, Laco V., Kotlárik, Ištvánik, Vrana. Trénovali sme len tak v teplákoch a rukaviciach, 
každý však musel mať hokejku a puk. 

Postupne tréneri vytvorili kádre mladších žiakov, starších žiakov a  dorastu. My ako 
mladší žiaci sme mali v jednej šatni spolu so staršími žiakmi každý tím jednu veľkú truh-
licu a zopár lavíc na prezliekanie. V truhlici bolo desať kompletov hráčskej výstroje a dve 
brankárske výstroje, v tom čase dostupnej na Slovensku. Bola neforemná, nesedela na tele, 
kade-tade odstávala, ale aspoň, že bola. Výstroj bola z fi lcu, konského vlásia, hrubšej tkani-
ny a dreva. Holenné chrániče boli z fi lcu, vpredu na holennej časti bola našitá látka s piatimi 
pozdĺžnymi prešitiami, v ktorých boli nastrkané lieskové paličky polkruhového prierezu. 
Nohavice s vloženými štvorčekmi z tvrdej gumy. Suspenzory sme nemali a ani prilby v tých 
časoch neboli povinné. Výstroj si mohlo, žiaľ, obliecť vždy iba 10 nominovaných hráčov 
na zápas. 

Dodo Tanoczky spomína: Prišiel som na základnú vojenskú službu do Trenčína v roku 
1960 a zdržal som sa tu dodnes. V mládežníckych kategóriách som hrával v Slovane Brati-
slava. V Trenčíne som nosil číslo 3, toto obrancovské číslo som nosil preto, lebo v začiatkoch 
som hrával obrancu a dával som dosť gólov, tak ma neskôr tréneri posunuli do útoku. Dlhé 
roky sme tvorili údernú trojicu ja, Holíček, Kohút. 

Milan Čecho spomína 
na  trénera Havjera: Veľmi 
zanieteným hráčom, tréne-
rom, funkcionárom bol pán 
Havjer. Mne vyrobil moju 
prvú brankársku masku. 
Špecialistom na  výrobu 
masiek bol neskôr Jožko Me-
liško.
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Takto hodnotil obdobie po  roku 1950 v  slovenskom hokeji Miroslav Červenka: 
V sezóne 1950 – 1951 najvyššou súťažou po I. lige bola oblastná súťaž. Hrala sa v 8 skupinách, 
z toho bolo 7 skupín v českých krajoch a jedna na Slovensku. V súťaži mali hrať najlepšie slo-
venské mužstvá, okrem Sokola NV Bratislava, ktorý hral v I. lige. Pracovná skupina hokejového 
ústredia Sokola na Slovensku však rozhodla, že súťaž sa uskutoční len v rámci krajov, aby sa za-
medzilo prílišnému cestovaniu a znížila sa tak absencia v zamestnaní. Toto opatrenie však zne-
možnilo, aby najvýkonnejšie slovenské mužstvá hrali spolu v jednej súťaži, čo rozhodne neprispe-
lo k ich výkonnostnému rastu. Úroveň stretnutí, ktoré sa hrali v rámci krajov, sa značne znížila. 
V niektorých krajoch začali organizovať aj súťaže dorastu, zväčša turnajovým spôsobom. Dnes 
už populárna I. dorastenecká liga sa hrá počnúc sezónou 1958 – 1959. Žiacke hokejové mužstvá 
boli v tom čase na Slovensku ešte zriedkavosťou. Podľa vzoru iných športov, i v ľadovom hokeji 
organizovali náborové akcie, ako napr. „Večery otvorených klzísk“, aby sa získalo čo najviac mlá-
deže pre ľadový hokej. K popularizácii a masovému rozvoju hokeja značne prispeli Športové hry 
mládeže. Podľa správy Slovenského úradu pre telesnú výchovu a šport bolo na Slovensku koncom 
roka 1950 už 81 rôznych hokejových ihrísk a o rok neskoršie 132 prírodných klzísk. V roku 1950 
bolo na Slovensku 58 hokejových oddielov s 1 608 hráčmi, z toho 404 dorastencami. 

Roky 1952 – 1956 sú obdobím životného rozvoja hokeja na Slovensku medzi mládežou. Or-
ganizujú sa Športové hry mládeže, usporadúvajú sa Majstrovstvá pracovných záloh, školy tiež 
organizujú rozličné turnaje. Výkonnosť slovenského hokeja však zaostáva za výkonnosťou v čes-
kých krajoch. V hokejovom hnutí na Slovensku prevládajú jednorazové akcie namiesto cieľa-
vedomej práce. Tréningový proces, okrem malých výnimiek, bol v oddieloch ľadového hokeja 
na veľmi nízkej úrovni. Letnej príprave nevenovali oddiely pozornosť. Našlo sa viacero nadše-
ných funkcionárov a pracovníkov, ktorí organizovali rôzne mládežnícke súťaže, no nebolo kvali-
fi kovaných trénerov, ktorí by sa venovali výcviku mládeže. V tomto smere bola mládež odkázaná 
sama na seba. Starší organizační pracovníci sa odmlčali, mnohí i napriek tomu, že mali snahu, 
nemali dostatočné skúsenosti a mali zviazané ruky neutešenými hospodárskymi a fi nančnými 
ťažkosťami. V sezóne 1954 – 1955 nehralo ani jedno mužstvo zo Slovenska v I. lige a v nasledujú-
cej sezóne si Slovan NV Bratislava len ťažko vybojoval prvoligovú príslušnosť. Okrem bratislav-
ských mužstiev (Slovan, Slávia, Červená hviezda) pomerne dobrú úroveň si udržiavali Tatran 
Poprad, Tatran Prešov a Dynamo Žilina. Ostatné mužstvá nemali potrebné tréningové mož-
nosti. V bratislavskom celku sa objavilo niekoľko talentovaných hráčov, ktorí sa neskoršie stali 
oporami ligového mužstva: Gregor, Čapla, Bogdan, Michalec, Golonka a Lukscheider. Koncom 
roku 1956 boli na Slovensku 4 umelé ľadové plochy, v českých krajoch 18. Neutešenou situáciou 
hokeja na Slovensku sa začala intenzívnejšie zaoberať aj naša tlač. Redakcia Smeny usporiadala 
v marci a apríli 1956 anketu „Prečo upadol hokej na Slovensku“. Anketa mala medzi priazniv-
cami hokeja na Slovensku živý ohlas, prispeli do nej mnohí poprední hokejoví odborníci. Záver 
ankety v zásade správne charakterizoval príčiny zaostávania úrovne hokeja na Slovensku: nedo-
statok umelých ľadových plôch a nepriaznivé podmienky, nedostatok kvalifi kovaných trénerov, 
materiálnych a fi nančných prostriedkov, takmer žiadna starostlivosť o žiactvo a dorast, nevyho-
vujúce súťaže pre všetky vekové kategórie, zrušenie tradičných hokejových turnajov v Poprade, 
Žiline a Banskej Bystrici, minimálna starostlivosť a podpora zo strany Slovenského výboru pre 
telesnú výchovu a šport, časté reorganizácie a striedanie funkcionárov, nízka tréningová morálka 
hráčov a zlé tréningové metódy, zrušenie juniorského výberu Slovenska, prechod dorastencov 
od hokeja k iným športom, minimálny medzinárodný styk slovenských oddielov. Obdobie rokov 
1950 – 1959 predstavovalo éru budovania nových umelých aj prírodných klzísk a hokejových od-
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dielov, mládež dostávala čoraz viac príležitostí, pribúdajú noví kvalifi kovaní tréneri a inštruktori. 
Po neúspešnom štarte nášho reprezentačného mužstva na ZOH v Cortine d Ámpezzo r. 1956 sa 
začína intenzívnejšia práca pre zvýšenie úrovne hokeja v Československu. Sústredenie športové-
ho diania do novej organizácie – Československého zväzu telesnej výchovy (ČSTV) v marci 1957 
sa vcelku priaznivo prejavilo v konsolidovaní československého hokeja a bolo tiež prísľubom pre 
riešenie problémov ľadového hokeja na Slovensku. Sezóna 1957 – 1958 znamená v starostlivosti 
o mládežnícky hokej na Slovensku určitý medzník. Nielenže sa organizuje prvýkrát v histórii 
slovenská dorastenecká liga, ale sekcia ľadového hokeja SÚV ČSTV v spolupráci s Českosloven-
ským zväzom mládeže zaviedla pre neregistrovaných starších žiakov populárnu súťaž „O hokej-
ku a puk z majstrovstiev sveta“. Počet účastníkov súťaže sa každoročne zvyšoval. Tak napríklad 
v prvom ročníku štartovalo 8 000 chlapcov, v treťom 14 000, v piatom 24 000 a v siedmom roč-
níku už 48 000 mladých hokejistov, keď súťaž prebiehala vo všetkých okresoch Slovenska. Stalo 
sa dobrým zvykom, že víťazným okresným mužstvám odovzdávajú cenné trofeje naši reprezen-
tanti. V roku 1959 oslávil hokej v Československu významné jubileum – 50 rokov. V jubilejnom 
roku československého hokeja bolo Slovensko po  druhýkrát dejiskom vrcholného podujatia. 
V Bratislave sa hrala jedna zo štyroch skupín majstrovstiev sveta za účasti mužstiev Kanady, ČSR, 
Švajčiarska a Poľska. Po desiatich rokoch zaznamenáva hokej na Slovensku od roku 1960 podstat-
nejšie úspechy, keď Slovan Bratislava CHZJD obsadil v I. lige 4x druhé a 2x tretie miesto. Košická 
Dukla položila trvalé základy pre ďalší prvoligový celok na Slovensku. Slovan Bratislava i Dukla 
Košice dosahovali dobré výsledky aj v medzinárodných stretnutiach. V akademickom mužstve, 
ktoré r. 1962 pod vedením doc. Ladislava Horského získalo titul akademického majstra sveta, zo 
slovenských hráčov boli: Černický, Grandtner, Homolka a Škoda. Za 50 rokov histórie hokeja 
v Československu sa vystriedalo do roku 1960 v rôznych vybraných celkoch ČSSR 41 hráčov zo 
Slovenska. Na majstrovstvách sveta v Tampere r. 1965 bol Vladimír Dzurilla vyhlásený za naj-
lepšieho brankára a Jozef Golonka bol najproduktívnejším hráčom majstrovstiev. Pri zvyšovaní 
úrovne hokeja na Slovensku sa kladne prejavila spolupráca sekcie SV ČSTV s armádou. No nielen 
úspechy dosahovali slovenské mužstvá. Neraz sa presvedčili, že treba ešte veľa práce, obetavosti 
a svedomitosti v príprave, aby sa úroveň hokeja na Slovensku dostala na taký stupeň, na akom by 
ju rada videla naša športová verejnosť, aby sa vyrovnávala úrovni v českých krajoch. Nedosta-
točná sebadisciplína jednotlivcov, labilná psychika kolektívov i poslabšia výchovná práca, ako aj 
intenzívnejšia starostlivosť o mládež zapríčinili, že niektoré mužstvá zo Slovenska nedosahovali 
ešte lepšie výsledky v celoštátnych súťažiach. 

Čo dodať ku starším kapitolám trenčianskeho ľadového hokeja? Možno pôsobia nekonzis-
tentne, ale, žiaľ, z tohto obdobia neexistujú komplexné historické materiály, a aj keď existovali, 
mnohokrát boli deformované účelovo požiadavkám danej doby (Slovenský štát počas 2. svetovej 
vojny, éra budovania socializmu). Jedno snáď zostalo nepokrivené, entuziazmus a chuť venovať 
sa väčšinou nezištne tomuto krásnemu športu v Trenčíne mnohými zapálenými zanietencami, 
ktorým je táto kniha hlavne venovaná. Aj keď kritizujeme bývalý socialistický režim, možno 
nebyť jeho, tak by v Trenčíne ani nebolo o čom písať po roku 1989. Veľkohubé sľuby na najvyššej 
politickej úrovni väčšinou zostali len sľubmi a slovenský hokej (aj trenčiansky) je dobrý mnohým 
ľuďom len v momentoch veľkých úspechov pre vlastné zviditeľnenie. Aj preto patrí obrovská 
vďaka tej druhej skupine ľudí, ktorí ľadovému hokeju pomáhali a pomáhajú.
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1962 – 1963 – Prvá trenčianska sezóna vojakov VTJ Dukla Trenčín 
– 8. miesto v II. hokejovej československej lige – skupina B 

Špecifi kom sezóny 1962 – 1963 bol presun z VTJ Dukla Opava do VTJ Dukla Trenčín 
a  premenovanie klubu. Prvá „trenčianska“ sezóna vojakov bola skúškou schopností ako 
mužstva, tak aj funkcionárskeho tímu. Vtedajšia moravsko-slovenská skupina II. hokejo-
vej ligy predstavovala ozajstnú kvalitu. Dukla sa spočiatku presadzovala veľmi ťažko proti 
podstatne stabilizovanejším civilným oddielom a v úvodnej polovici súťaže jej patrila aj 
posledná priečka tabuľky. Príchodom trénera L. Čiháčka došlo k výraznému nárastu vý-
konnosti mužstva, vďaka ktorému sa nakoniec Dukla umiestnila, ako druhé najúspešnejšie 
slovenské mužstvo, na 8. mieste, za Lokomotívou Poprad. Ďalšie slovenské mužstvá skon-
čili: Dynamo Žilina na 10. mieste, Slovan Bratislava ,,B“ na 11. mieste, Smrečina Banská 
Bystrica na poslednom, 12. mieste. Víťazom tohto ročníka sa stal TJ Gottwaldov a postúpil 
priamo do I. hokejovej ligy, na druhom mieste skončil Slezan Opava a tretí boli KPS Brno. 
Napriek tejto pozícii však najväčším problémom zostalo vhodné doplňovanie hráčskeho 
kádra. Vo svojich radoch mala Dukla chlapcov prevažne z oddielov, ktoré hrali v tej istej 
súťaži. Mohlo sa zdať, že tréner bude mať ťažkosti, koho proti ktorému oddielu postaviť, 
či hráči nebudú proti „svojim“ podávať slabší výkon, skôr opak bol pravdou. Majstrovské 
zápasy tento mylný názor vyvrátili. Aj keď mužstvo bolo vyskladané z hráčov z iných muž-
stiev, trenčianski fanúšikovia si hokejistov Dukly postupne obľúbili a držali im palce, čo po-
tvrdzovala stále sa zvyšujúca návštevnosť na zápasoch. Na druhej strane, reálnym faktom 
bolo, že šanca odchovancov uchytiť sa v  Dukle Trenčín bola dlhé roky neporovnateľne 
nižšia ako v ostatných civilných kluboch na Slovensku.

Fotografi a A mužstva v sezóne 1962 – 1963:
Zadný rad zľava: Chmelík, Karel, Černý, Trhlín, Poláček, Vondřička, Dilong
Vpredu: Klimpar, Mülner, Gebek, Dus, Rychtár, Šnábl, Grande, Vass
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Dres Dukly Trenčín v sezóne 1962 – 1963 obliekli:
Brankári: Čada, Dus, Vondřička
Obrancovia: Gebek, Grande, Mülner, Rychtár, 
P. Svoboda, Janovský
Útočníci: Černý, Derkič, Dilong, Chmelík, Huťka, 
Karel, Klimpar, Matěj, Poláček, Trhlín, Šnábl, 
Vass, Vykoukal, Herman, Reška, Krajč, Toman
Tréneri: L. Čiháček, Z. Chaloupka
Predseda oddielu: L. Čiháček

Strelci gólov: 
15 – Poláček, 10 – Reška, 8 – Herman a  Vass, 
7 –  Rychtár, Dilong a Derkič, 6 – Krajč, 4 – Chmelík, 3 – Svoboda, 1 – Gebek.

Por. Tím Z V R P Skóre B
1. TJ Gottwaldov 22 19 1 2 120 : 47 39
2. TJ Slezan OSP Opava 22 16 1 5 114 : 64 33
3. TJ Spartak KPS Brno 22 12 4 6 84 : 58 28
4. TJ Spartak Olomouc 22 12 2 8 97 : 49 26
5. TJ Slovan Hodonín 22 11 3 8 82 : 86 25
6. TJ Baník OKD Ostrava 22 9 3 10 98 : 91 21
7. TJ Lokomotíva Poprad 22 8 4 10 79 : 88 20
8. VTJ Dukla Trenčín 22 8 2 12 76 : 89 18
9. TJ Spartak Třebíč 22 8 2 12 87 : 103 18

10. TJ Dynamo Žilina 22 6 4 12 70 : 116 16
11. TJ Slovan Bratislava B 22 6 0 16 52 : 102 12
12. TJ Iskra Banská Bystrica 22 3 2 17 45 : 111 8

1962
1963
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V  ročníku 1962 – 63 Jednota Trenčín pôsobila v  Západoslovenskej divízii. Jednotu 
Trenčín v  tom čase reprezentovali brankár Panna, Holíček, Ožvalda, Guzma, Macoszek, 
Tanoczky, Fako, Topoli, Sedláček, Kajn, Mišún, Smilka, Urbanič, Kouřil, Kohút, Klibáni. 
V nie príliš vydarenej sezóne skončili na 4. mieste. V rámci priateľských zápasov došlo aj 
k priamej konfrontácii civilného a vojenského hokeja v Trenčíne medzi Duklou a Jednotou 
Trenčín. Jednota riadne potrápila kvalitnejší káder Dukly, keď nakoniec Dukla zvíťazila 
tesne 5 : 3. 

Mladší žiaci pod vedením trénera Šubu a vedúceho Gracha dosahovali veľmi slušné vý-
sledky. Je nutné zdôrazniť, že v tejto sezóne starší žiaci dosiahli historický úspech Jednoty 
Trenčín pod vedením trénera Havjera, keď sa stali majstrami Slovenska v Nitre v dňoch 
16. – 17. 2. 1963 v rámci turnaja o Pohár ČS športu (v tom čase podobné turnaje organi-
zoval športový denník, zväz sa v tom neangažoval).

Zľava hore: .............., Pavol Jozefčík, .............., .............., Boris Božuk, .............., Jozef Hulman, 
Jozef Prekop (Dodo)
Zľava dole: .............., .............., Karol Trnka, brankár ,,Mondžo“, .............., Laco Paška, ..............

Starší žiaci – Jednota Trenčín – majstri SR
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Dorastenci zľava hore: Tomeš – ved. mužstva, Judínyi, Zelenka, Heger, Skala, Nemeček, Slemenský, Sedláček, 
Sivák, Abrahám, tréner Šuba, dole zľava: Nešpor, Topoli, Mičega, Prokop, Gerzich, Mertov, foto: Porubský

Jednota Trenčín – A – zľava hore: Lukáč – náčelník mužstva, Prímus, Kouřil, Guzma, Tanoczky, Klibáni, Holíček, 
Bartošek, Fako,zľava dole: Balaj, Smolka, Panna, Rachunek, Ožvalda, Macoszek, foto: Porubský
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1962
1963
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Spomína Dodo Tanoczky: V  Jednote Trenčín hralo viacero Bratislavčanov, kto-
rých som prehovoril, aby išli hrať do Trenčína. Aj Jara Kohúta som dotiahol do Tren-
čína prakticky ja. Raz som ho v Bratislave stretol pri Národnom divadle a pýtam sa ho, 
či hrá ešte hokej a  či nemá záujem ísť do Trenčína. Slovo dalo slovo, pán Lukáč zabez-
pečil ubytovanie v  budove vedľa štadióna pri garážach a  Jaro Kohút sa stal Trenčanom.
Ďalším hráčom z Bratislavy, ktorého som nahovoril, bol Benčič. Zaujímavosťou je, že jeho 
vnučka, Belinda Benčičová (jeden z najväčších tenisových talentov súčasnosti), aj keď je ro-
dáčka zo Švajčiarska, hrdo sa hlási k slovenským koreňom a hovorí perfektne po slovensky. 
Snáď zdedila športové gény po dedkovi. 

Spomína Jožko Sládek: Nedá mi nespomenúť z toho obdobia Jaroslava Kohúta, s ktorým 
som sa zoznámil na ZŠ v roku 1962. Jaro vykonával v Trenčíne základnú vojenskú službu, 
slúžil na letisku, nosil modrú uniformu, často spával na zimáku a sem-tam mi dal ako žia-
kovi a neskôr dorastencovi, hokejku. Mňa však upútal svojou zručnosťou, ktorú si dodnes 
pamätám a sem-tam ju, ako spomienku na Jara, praktizujem, (ale s dnešnými zahnutými 
hokejkami mi to nejde ideálne). Jarova palicová technika bola unikátna a dodnes som ne-
spoznal iného hokejistu, ktorý by ju ovládal. Vedel totiž hrať obidvomi rukami, bol to oboj-
ručný hokejista a bolo mu jedno, či mal dole ľavú, alebo pravú ruku, hokejku si prehadzoval 
aj počas hry v súťažných zápasoch, aby si lepšie kryl puk, ale vedel takto aj strieľať a dávať 
blafáky. V roku 2005 ma zarmútila správa o tom, že Jaro zomrel.

Mladší žiaci Jednota Trenčín
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1963 – 1964 – Prvá sezóna SNHL – Dukla Trenčín skončila 
na 3. mieste 

Zriadením slovenskej skupiny II. hokejovej ligy počínajúc sezónou 1963 – 64 (neskôr 
už od tohto ročníka nazývanej Slovenskou národnou hokejovou ligou – SNHL), vznikla 
pre Duklu Trenčín možnosť uplatniť sa v kvalitnej súťaži. Zvlášť, keď hneď v premiéro-
vej sezóne si postup z nej do I. ligy vybojovali košickí vojaci, keď zvíťazili v kvalifi kácii 
pred ďalším postupujúcim Motorletom Praha, smutní z kvalifi kácie odchádzali KPS Brno 
a České Budějovice. V nasledujúcich sezónach sa v Dukle začali výraznejšie presadzovať aj 
hráči zo slovenských oddielov. Priebeh sezóny 1963 – 64 ukázal, že mužstvá v našej skupi-
ne sa kvalitatívne rozdelili zhruba do troch skupín. K výkonnostne najlepším patrila tiež 
Dukla Trenčín, aj keď nesporne najlepším kolektívom v  skupine bolo armádne mužstvo 
z Košíc. Na druhom mieste skončil Slovan Bratislava ,,B“, na treťom Dukla Trenčín, za nimi 
nasledovali LV Poprad, Dukla Nitra, IS Banská Bystrica, Jednota Žilina a na poslednom 
mieste skončila Iskra Liptovský Mikuláš. Žiaľ, aj v tejto sezóne divácke návštevy nenapĺňali 
očakávania funkcionárov a hráčov, či už Dukly Trenčín a ešte viac Jednoty Trenčín.

Dres Dukly Trenčín v sezóne 1963 – 1964 obliekli:
Brankári: Čada, Dus, Pávek, Slavata
Obrancovia: Mülner, P. Svoboda, Janovský, Morský, Šolc, Štych, Weinberger
Útočníci: Černý, Czincalla, Dilong, Huňáček, Juřica, Poláček, Svojše, Žemba, Venutti, Vass, 
Vykoukal, Herman, Krajč, Tůma 
Tréneri: L. Čiháček a Z. Chaloupka
Predseda oddielu: O. Bača

Fotografi a A mužstva Dukly Trenčín v sezóne 1963 – 1964:
Zadný rad zľava: Müllner, Venutti, Vass, Poláček, Šolc, Juřica, Krajč, Janovský
Dolný rad zľava: Vykoukal, Svojše, Cziencalla, Dus, Slavata, Morský, Černý
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Strelci gólov: 29 – Poláček, 19 – Vass, 16 – Krajč, 13 – Juřica, 8 – Černý, 7 – Herman, 
6 – Svoboda, Venutti, 5 – Vykoukal, 4 – Janovský, Czincalla, Svojše, 3 – Müllner, 2 – Morský, 
Weinberger

A mužstvo Dukla Trenčín Zájazd do Poľska

1963
1964
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Cestou na zápas do L. Mikuláša

Bodovka – sústredenie

Bodovka – brigáda na pozvanie miestneho JRD, ráno 
práca, poobede tréning

Bodovka – sústredenie

Sústredenie – VršatecPred zápasom Janovský, Venutti

Sústredenie – VršatecWeinberger, Venutti

90 rokov trenčianskeho hokeja
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1963
1964

1963
1964
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Mužstvo Jednoty Trenčín v tomto ročníku viedli tréner D. Šenk a vedúci E. Lukáč. Tak-
tiež nový výbor za účasti skúsených funkcionárov nasvedčoval zlepšenie v činnosti oddielu, 
čo sa prejavilo aj v konečnom výsledku, keď A mužstvo skončilo v Západoslovenskej divízii 
na 2. mieste. Vedenie hokejového oddielu tvorili páni R. Grach, J. Harnig, Ing. Ľ. Jánošík, 
R. Kuciak, Ing. R. Kvasnica, V. Laco, E. Lukáč, V. Marušinec, Š. Paška, E. Škultéty, A. Visel-
ka, J. Vitáloš, L. Rychtárik, Dr. K. Uherkovich. A mužstvo hralo v zložení: brankár Panna, 
hráči Guzma, Tanoczky, Balaj, Holíček, Gajdoš, Valko, Kouřil, Sivák, Macoszek, Kliváni, 
Smilka, Mašín.

Aj mládežnícky hokej sa slušne rozvíjal, v tomto čase už fungovali dve žiacke a dve do-
rastenecké mužstvá. Žiakov viedli tréner Havjer a vedúci Grach. Žiacke mužstvo po úspe-
chu v roku 1962 – 63 postúpilo do krajského preboru medzi najlepších 6 mužstiev. Muž-
stvá dorastencov pod vedením trénera Šubu, Gracha a vedúceho Vitáloša hrali: A mužstvo 
v krajskej lige – 1. miesto a B mužstvo v okresnej lige – 2. miesto.

1963
1964
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Žiaci  pred zápasom

Jednota A mužstvo pred zápasom

Samostatný nájazd



76

90 rokov trenčianskeho hokeja

Spomína Dodo Tanoczky: Do Jednoty Trenčín prišiel tréner Šenk spolu s  Duklou 
z  Opavy po sezóne 1962 – 63. Nakoľko trénovaním A mužstva boli poverení Macoszek 
a Chaloupka, Šenk si ako alternatívu našiel miesto v Jednote Trenčín a zostal v Trenčíne.
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Mužstvo žiakov

Tréner Havjer vhadzuje bully

Žiaci

1963
1964



78

90 rokov trenčianskeho hokeja

V. ZDŠ – víťaz SHM
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1964 – 1965 – Druhá sezóna SNHL – Dukla Trenčín na 2. mieste. 
Jednota Trenčín postupuje do SNHL 

Dukla Trenčín v SNHL potvrdila stále rastúci trend kvality kádra, čo sa odzrkadlilo aj 
na konečnom umiestnení. Žiaľ, Dukla sa umiestnila až na druhom mieste a tak do kvalifi -
kácie o postup do prvej hokejovej ligy postúpila Jednota Žilina. Na treťom mieste skončila 
ďalšia Dukla Nitra. V kvalifi kácii Jednota Žilina nestačila kvalitnejším českým mužstvám 
a skončila za postupujúcimi Gottwaldovom a Plzňou, ale aj za Litoměřicami a Opavou. 
Najlepším strelcom SNHL sa stal Šmíd z Dukly Trenčín. Za Duklu Trenčín hral v tom čase 
aj starší brat legendárneho reprezentanta Ruda Tajcnára. Trend rastúcej kvality armádnych 
celkov potvrdila aj Dukla Košice. V sezóne 1964 – 1965 postúpila do I. celoštátnej ligy, čo 
spôsobilo ošiaľ u fanúšikov košického hokeja. Podľa pamätníkov štadión s ofi ciálnou kapa-
citou cca 4 500 divákov pravidelne ,,praskal vo švíkoch“ s cca 7 000 divákmi.

Dres Dukly Trenčín v sezóne 1964 – 1965 obliekli:

Brankári: Hořínek, Pávek, Slavata
Obrancovia: Čuhár, Ilavský, Machač, Mišura, Šafránek, Šolc, Zupka, Weinberger
Útočníci: Bagin, Hildenbrandt, Juřica, Kartuš, Korž, Kozák, Otte, Studený, Šimčík, Tajcnár, 
Valerián, Venutti, Žemba, Šmíd, Tůma
Tréneri: L. Čiháček, Z. Chaloupka
Predseda oddielu: F. Hradecký

Fotografi a A mužstva Dukly Trenčín v sezóne 1964 – 1965:
Zadný rad zľava: Bagin, Ilavský, Weinberger, Studený, Mišura, Šimčík, Čuhár
Stredný rad: Venutti, Hildenbrandt, Šafránek, Otte, Kartuš, Machač, Svojše, Tajcnár
Vpredu: Šolc, Juřica, Hořínek, Slavata, Pávek, Šmíd, Žemba
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Strelci gólov:  23 – Šmíd, 15 – Bagin, Juřica, 10 – Ve-
nutti, Otte, 8 – Tajcnár, 7 – Hildenbrandt, Studený, 
6 – Korž, 5 – Žemba, 4 – Ilavský, 3 – Šolc, 2 – Svojše, 
Čuhár, Mišura, 1 – Šimčík, Weinberger, Šafránek. 
(V tomto ročníku nebolo zarátaných 5 gólov za kontu-
mačné víťazstvo nad Štartom Nitra.)

A mužstvo

Juřica, Venutti, Svojše

A mužstvo

Juřica, Venutti, Weinberger

Prvý historický let Duklákov do KošícVenutti, Tůma Cestou do Popradu
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Žemba, Venutti

Tablo – A mužstvo

A mužstvo

Pred prvým letom do Košíc

Na trenčianskej plavárni
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Weinberger, Venutti

Dukláci ako fanúšikovia na hádzanej

Dukla Košice postúpila do 1. celoštátnej ligyD kl K ši tú il d 1 l štát j li

1964
1965
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Z  Jednoty Trenčín, hrajúcej na  majstrovstvách Západoslovenského kraja, odišlo 
v  tomto  ročníku viacero hráčov: Kouřil, Klibéri, Mašín, Valko, Balaj a  Prekop, Smilka 
ukončil kariéru. Mužstvo tvorili brankári Benko, Janík, Kajda a hráči Kozák, Sivák, Ožval-
da, Sedláček, Abrahám, Valerián, Kohút, Tanoczky, Karel, Kartuš, Guzma, Topoli, Balaj, 
Nitran, Smolka. Aj napriek značným fi nančným problémom, mužstvo Jednoty Trenčín 
zmobilizovalo všetky sily a v náročnej kvalifi kácii s víťazom majstrovstiev Stredosloven-
ského kraja Dubnicou a Východoslovenského kraja Prešovom, vybojovali historický postup 
do SNHL. Rozhodujúci zápas vybojovali v Dubnici víťazstvom 3 : 2, keď víťazné góly strelili 
Kartuš, Valerián a Tanoczky (v oslabení).

Aj starší žiaci Jednoty Trenčín v tomto roku vybojovali historický úspech v Havlíčko-
vom Brode, keď v silnej konkurencii českých mužstiev vo fi nále zdolali Kladno 3 : 0 a stali 
sa neofi ciálnymi majstrami ČSSR. Bol to vôbec prvý titul v rámci Československa, ktorý 
získal nejaký slovenský tím. 
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Starší žiaci – majstri ČSSR

Starší žiaci

Starší žiaci Sládek, Krajč

Starší žiaci

Jednota v Opatovej Jednota – Holíček, Balaj, Ožvalda, Tanoczky, 
Smolka, novinár ?

Starší žiaci – Hejčík, Řádek, Sládek
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Milan Čecho, vtedy brankár víťazného mužstva, spomína na žiacky titul majstra Čes-
koslovenska: Bol to vôbec prvý titul v rámci Československa, ktorý získal nejaký slovenský 
tím. Hralo sa v Havlíčkovom Brode, na nekrytom štadióne. Bolo tam 10 mužstiev, z  toho 
dve zo Slovenska – Trenčín a Bratislava. Prebojovali sme sa tam z majstrovstiev Slovenska, 
ktoré boli rok predtým. Viacerí hráči z tohto turnaja sa neskôr stali veľkými hviezdami. Asi 
najväčšou bol Ivan Hlinka. V skupine sme mali 4 českých súperov: Hradec Králové, Kladno, 
Litvínov a Slaviu Praha. Prvý zápas sme remizovali s Kladnom 3 : 3, Litvínov sme porazili 
3 : 2, Ivan Hlinka ani nestriedal. Len si na chvíľu odbehol na striedačku, bol tam 10 sekúnd a 
hneď sa vrátil na ľad. Hral v legendárnom útoku Machulda, Hlinka, Ruml. Potom hrávali aj 
za mužov. Porazili sme aj Slaviu Praha a Hradec Králové a postúpili sme do semifi nále. Slavia 
Praha nás bila, my sme sa zubami-nechtami bránili. Oni nás tlačili, my sme urobili jeden 
protiútok a strelili sme gól, vďaka ktorému sme vyhrali. Z tohto zápasu nám ostala v pamäti 
legendárna veta. To ušiel Milo Neuner a išiel sám na bránu, keď ho zozadu zoťali. My sme avi-
zovali jasné trestné strieľanie, no rozhodca prišiel k našej striedačke a zahlásil: ,,Kluci, nic se 
nestalo, padl od únavy.“ Vo fi nále sme hrali s Kladnom, s chalanmi, ktorí neskôr boli šesťkrát 
majstri Československa medzi mužmi. Porazili sme ich 3 : 0. Bola to veľká sláva. Neskôr sme 
išli autobusom domov. Fero Hejčík, ktorý veľmi pekne kreslil aj písal, zohnal kdesi papiere a 
napísal Jednota Trenčín – majstri ČSSR a nalepili sme to na sklá a išli sme domov ako machri. 
Cestovali sme v takom malom autobuse, asi pre 25 ľudí. Nás vtedy bolo v mužstve 18, nie ako 
v súčasnosti, keď káder tvorí 22 hráčov bežne. Čs. televízia nás natáčala, ako sme vystupovali. 
Všetci si z nás robili srandu, nemali sme totiž dokonalý výstroj. Ja ako brankár som už masku 
mal, ale chalani mali rukavice, na ktorých bol zvrchu taký žltý fi lc. Volali nás preto „sáčkari“. 
Spávali sme v Lipnici nad Sázavou, kde písal Hašek svojho Švejka. Boli sme tam my a Litvínov, 
ostatní bývali v meste. Hrávali sme pingpong aj s Ivanom Hlinkom. Inak, aj Fero Hejčík sa 
v drese Slovana Bratislava v roku 1979 stal majstrom ČSSR a bol aj na vojne v Dukle Trenčín.
Taktiež bol aj výborným futbalistom a to takým, že Tibor Michalík, tréner futbalistov Jedno-
ty, ktorí hrali najvyššiu Čs. súťaž, ho stále chodil presviedčať, aby išiel hrať futbal. 

Spomína Jožko Sládek: V rokoch 1963 a 1964 sa už formovalo silné mužstvo starších 
žiakov pod vedením trénerov „tatu“ Gracha a Jána Havjera. Naši starší kamaráti získali 
v roku 1963 titul majstra Slovenska v kategórii starších žiakov. My, čo sme prišli po nich, sme 
sa snažili úspech minimálne obhájiť. Po víťazstve v kvalifi kácii na úrovni Slovenska sme vo 
februári 1965, ako starší žiaci Jednoty Trenčín, odcestovali do Havlíčkovho Brodu na turnaj 
najlepších českých, moravských a slovenských mužstiev. Ubytovaní sme boli v rodinnom 
penzióne potomkov Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou, neďaleko od Havlíčkovho Brodu. 
Turnaj bol klasifi kovaný ako neofi ciálne majstrovstvá ČSSR starších žiakov. Turnaj sa hral na 
zimnom štadióne s umelým ľadom v Kotline a bol náramne ťažký a namáhavý. Počas dňa sme 
medzi jednotlivými zápasmi odpočívali na zemi, v nejakej miestnosti v reštaurácii U zlatého 
lva na námestí v centre Havlíčkovho Brodu. „Tato“ Grach nás s prehľadom a pokojom kou-
čoval a „starý“ Krajča nám skoro pri každom striedaní masíroval šiju Alpou, preplieskával 
nás a hecoval. Po disciplinovaných, obetavých a veľmi kvalitných výkonoch sme postupne 
porazili v skupine mužstvá Slavia Praha, CHZ Litvínov, Spartak Hradec Králové a remizovali 
sme s SONP Poldi Kladno. Za Litvínov hrali šikovní chlapci, medzi ktorými vynikal Ivan 
Hlinka, už vtedy urastený a neudržateľný. Bol vždy rozdielový hráč oproti každému súperovi 
Litvínova. „Tato“ Grach, keď to videl, poškrabal sa za uchom a tichým hlasom, ako to bolo u 
neho zvykom, pred zápasom s Litvínovom povedal: „Paľo Madaj, hráš na Hlinku osobku.“ 
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Palino sa v tom zápase narobil ako kôň, striedal identicky s Hlinkom, ktorý bol skoro stále 
na ľade. No Ivan si v zápase s nami ani neškrtol. V semifi nále sme porazili Spartu Praha, za 
ktorú hrali aj synovia reprezentanta ČSSR Františka Tikala. (Jeden z nich, František, neskôr 
hral za Duklu Trenčín). Vo fi nále sme sa stretli opäť s SONP Poldi Kladno a tentokrát sme 
vyhrali 3 : 0. Na minuloročnom spomienkovom stretnutí, po 50-tich rokoch, mi spoluhráči 
pripomenuli, okrem iného, aj moje dva góly vo fi nále, čo mi oživilo spomienky, lebo ja som 
mal počas zápasov taký adrenalín, že som časom na to aj pozabudol. Zostali mi niektoré 
živšie spomienky, napríklad, dva premenené samostatné nájazdy, jeden proti Sparte Praha, 
deviata priečka v turnajovej produktivite hráčov, ale hlavne obetavý výkon celého mužstva a 
obrovská radosť po poslednom hvizde rozhodcu, keď sme sa objímali a hádzali do mantine-
lov, pretože plexisklá nad mantinelmi v tom čase ešte neboli. Nakoniec sme skončili na jednej 
kope. No, bola to paráda. 

Dodo Tanoczky spomína na víťazný gól v rozhodujúcom zápase kvalifi kácie Jednoty 
Trenčín: Hrali sme v oslabení v poslednom zápase s Dubnicou. Vysunul som sa do obran-
ného pásma Dubnice a jeden z obrancov Dubnice v blízkosti brankára špekuloval s pukom. 
Ťukol som mu do hokejky a zrodil sa z toho náhodný, ale víťazný gól. Inak, Jednota zápasila 
v tejto sezóne so značnými problémami, ani záujem funkcionárov o postup veľmi nebol, ale 
my hráči sme sa zomkli a vybojovali sme historický postup Jednoty do SNHL. Inak, ja som 
nosil na drese č. 3, obrancovské číslo, ono to súviselo so začiatkom mojej kariéry, keď som 
bol obrancom, len tréneri si všimli môj strelecký potenciál, tak som pokračoval s č. 3, ale 
už ako útočník.

Spomína Lajo Venutti: V Dukle som pôsobil v ročníkoch 1963 – 64 a 1964 – 65. Zážit-
kov je veľa, vtedy to nebola len klasická hokejová vojna, museli sme sa zúčastňovať rôznych 
brigád a  iných aktivít, ktorými v neskoršom období vojaci – hokejisti neboli zaťažovaní. 
Boli sme výborná partia, ktorej jadrom sme boli skupina 4 hráčov z Bratislavy – ja, Bagin, 
Tajcnár, Čuhár a väčšia skupina Ostravákov – Šolc, Juřica, Šmíd, Žemba, Svojše (brat ne-
skoršieho trénera Dukly Kamila Svojšeho) a  ďalší. Za pekné fotografi e z  týchto 2 sezón 
vďačíme brankárovi Slavatovi, teda skôr jeho rodičom (v tom čase dobrý fotoaparát nebol 
bežnou záležitosťou). Nemôžem nespomenúť historický, prvý let Dukly lietadlom do Košíc 
na zápas. Krásnym zážitkom bolo naše stretnutie po 50 rokoch spoluorganizované s vede-
ním Dukly, kde sme si zaspomínali na našu vojenskú a hokejovú éru v Dukle Trenčín.

1964
1965
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1965 – 1966 – Tretiu sezónu v  SNHL zavŕšila Dukla Trenčín 
víťazstvom. Prvá historická účasť v SNHL skončila pre Jednotu 
Trenčín zostupom späť do krajskej ligy

Tretia sezóna v  SNHL priniesla prvé víťazstvo Dukly Trenčín, ktorá takto získala 
možnosť bojovať v kvalifi kácii o postup do I. ligy. Dukla Trenčín zvíťazila s rozdielom 6 
bodov pred IS Banská Bystrica a Jednotou Žilina. Skúsení súperi v kvalifi kácii o postup 
do prvej ligy, všetko bývalí prvoligisti, boli však nad sily mladého mužstva. Napriek tomu 
sa Dukla prvýkrát výraznejšie zapísala do povedomia hokejovej verejnosti a nazbierala 
vzácne skúsenosti v  konfrontácii s  českými mužstvami. V  kvalifi kácii zvíťazili VŽKG 
Ostrava pred VTŽ Chomutov, Motorletom Praha a Duklou Trenčín. Dukla dosiahla na-
sledovné výsledky: VTŽ Chomutov 0 : 11, VŽKG Ostrava 5 : 8 (góly: Brtáň 2, Bagin, Gala, 
Rehák), Motorlet Praha výhra (!) 3 : 2 (góly: Zupka, Šimonov, Vašek), Chomutov 1 : 3 (gól 
Kartuš), VŽKG Ostrava 1 : 4 (gól Vašek) a Motorlet Praha 5 : 6 (góly: Gala 2, Kozák, Korž, 
Rehák). Rozšíril sa aj jej medzinárodný styk a v rámci prípravy na novú sezónu hostila 
švajčiarsky celok HC Davosa aj poľského majstra Podhale Nowy Targ. V roku 1966 zvíťa-
zilo družstvo Dukly Trenčín v turnaji o Slovácký pohár v Hodoníne, kde, okrem iného, 
zvíťazilo nad I. ligovou Škodou Plzeň 6 : 3. 

Fotografi a A mužstva Dukly Trenčín:
Zadný rad zľava: Pokorný, Rehák, Brtáň, Zupka, Werner, Ilavský, Galla, Bagin, Korž
Vpredu: Chmelík, Kiš, Vašek, Kartuš, Kozák, Jeřábek
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Dres Dukly Trenčín v sezóne 
1965 – 1966 obliekli:
Brankári: Hořínek, Chmelík, Šeroník, 

   B. Pavlík
Obrancovia: Helmich, Ilavský, Kiš,    

   Machač, Panák, Pokorný, Werner
Útočníci:  Bagin, Brtáň, Galla, Horčička,

Jeřábek, Kartuš, Korž, Kozák, 
Pivka, Rehák, Srovnal, Šimo-
nov, Vašek, Vlašánek, Zupka  

Tréneri: L. Čiháček, Z. Chaloupka
                   Predseda oddielu: F. Hradecký

Strelci gólov: 22 – Brtáň, 17 – Korž, 16 – Bagin, 11 – Kartuš, 9 – Rehák, Vašek, 8 – Kozák, 
7 – Srovnal, Zupka, 5 – Horčička, 4 – Šimonov, Jeřábek, 3 – Ilavský, 2 – Galla, Kiš, 1 – 
Pokorný, Werner, Helmich
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Takto sa prihováral pred sezónou Výbor Dukly Trenčín k svojim priaznivcom:

Vážení športoví priatelia, 
o niekoľko dní, 15. novembra, zahájime v Trenčíne už tretiu sezónu druhej hokejovej 

ligy. Ak hodnotíme doterajšiu činnosť trenčianskej Dukly, zistíme, že napriek niektorým 
nedostatkom, bola úspešná. Vychovala rad hráčov pre mužstvá I. a II. ligy, ktorých predtým 
nikto nepoznal (Derkič, Müllner, Vass, Černý, Poláček a iní). V uplynulej sezóne skonči-
li naši hokejisti na 3. mieste. Dukla Trenčín vyhrala aj súťaž slušnosti a ako najslušnejšie 
mužstvo zo všetkých skupín II. ligy získala pohár redakcie Smena a pohár ÚV ČSTV. Rov-
naké ciele si staviame i v tohtoročnej sezóne. Máme mladých, nádejných hráčov, z ktorých 
sa nám podarilo vytvoriť v prípravnom období dobrý kolektív. Dukla chce plniť aj úlohu 
výchovy a prípravy hráčov zo slovenských oddielov. V terajšej sezóne ich je v kádri už 8, 
čo je viac než jedna tretina. V budúcom roku sa ich podiel ešte zvýši. Na základe prípravy 
a zápasov v pohári II. ligy boli vybraní z mužstva Dukly 6 hráči do juniorského celku Slo-
venska (Hořínek, Čuhár, Ilavský, Korž, Bagin a Venutti). Vedenie Dukly chce ďalej zvýšiť 
vplyv na hokejový rast trenčianskej mládeže. Bolo rozhodnuté, aby hráči Dukly po dohode 
s vedením škôl, viedli ich žiacke hokejové družstvá. Ďalej tiež, aby pomáhali funkcionárom 
Jednoty pri vedení žiakov. Také sú ciele, ktoré sme si postavili v nastávajúcej sezóne. Úspeš-
ná činnosť nášho oddielu bude závisieť tiež na trenčianskej športovej verejnosti. Budeme sa 
usilovať o to, aby sme si ju získali. Očakávame, že s vašou podporou dosiahneme pre Tren-
čín ďalšie cenné športové úspechy. 

Výbor Dukly Trenčín
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Milí športoví priatelia! 

Po letnej prestávke znova sa otvára Zimný štadión v Trenčíne a tým i nová sezóna pre ho-
kejistov. Je radostné, že v tomto roku bude mať Trenčín už dva oddiely v II. lige: TJ Jednotu 
i Duklu. Táto skutočnosť je jasným dokladom dobrej práce obetavých dobrovoľných funk-
cionárov, vedúcich, trénerov, rozhodcov i samotných hráčov. Je dokladom rastu úrovne slo-
venského hokeja. Obidva trenčianske hokejové oddiely patria k vekovo najmladším v celej 
hokejovej lige a ako také je treba ich výkony posudzovať. Nedostatok skúseností nahrádzajú 
veľkou bojovnosťou, láskou k svojmu športu. Boli by sme radi, keby ste i vy, diváci, svojím 
povzbudzovaním, dobrým slovom a vzorným správaním, pomohli im splniť náročnú úlohu 
– čestne sa umiestniť v ťažkej a namáhavej súťaži. Okolnosť, že Trenčín bude mať dva ligové 
oddiely, mohla by viesť k  domnienke, že tu vznikne nezdravá, škodlivá rivalita. Zatiaľ 
pravý opak charakterizuje prácu obidvoch výborov, cesta vzájomnej pomoci funkcionárov 
i hráčov s cieľom zabezpečiť divákovi dobrú „podívanú“. Veríme, že i vy, športoví priate-
lia, nebudete rozdeľovať svoju priazeň na jednotlivé oddiely, budete navštevovať podujatia 
oboch oddielov, oni vašu pomoc naozaj potrebujú. 

Všetci za jedným cieľom: Dobrý hokej v Trenčíne! 

1965
1966
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Historická účasť Jednoty Trenčín potvrdila kvalitatívny rozdiel medzi krajským maj-
strovstvom a SNHL. Limitované fi nančné zdroje neumožnili adekvátne posilniť mužstvo 
a tak celé pôsobenie Jednoty bolo problematické, s konečným skóre 62 : 181, ale na druhej 
strane so sympatickou snahou o dôstojné výsledky počas celej súťaže. Koniec koncov z Jed-
noty Trenčín boli nominovaní do juniorskej reprezentácie SR hráči Pivka, Valerián, Ho-
líček, Heger a brankár Kuriš. Trénerom A mužstva Jednoty Trenčín bol brat bývalého re-
prezentanta Ivana Grandtnera, Milan Grandtner. 4. 2. 1966 zavítal na priateľský zápas do 
Trenčína hviezdny Slovan na čele s Dzurillom, Čaplom, Nedomanským a Golonkom.    
 Jednota Trenčín s niektorými posilami z Dukly Trenčín podľahla Slovanu 4 : 9. V mlá-
dežníckych mužstvách sa plne angažoval Rudolf Grach a Jozef Krajča. Po sezóne 1965 – 
1966 bilancovali hokejisti Jednoty Trenčín uplynulú sezónu. Na rozdiel od neúspechu muž-
stva dospelých, ktoré pre známe ťažkosti vypadlo z II. ligy, sa dorasteneckým družstvám 
darilo. Dorast A obsadil predbežné 3. miesto v II. dorasteneckej lige (v tom čase ešte nebol 
doriešený spor o neodohranom zápase s L. Mikulášom). Dorast B vyhral krajskú súťaž a 
získal titul majstra ZS kraja. Družstvo dospelých získalo putovný pohár za prvé miesto 
v  súťaži slušnosti (držiteľom pohára bola dvakrát J. Žilina a raz D. Trenčín) a brankára 
Kuriša vyhodnotili za najlepšieho brankára druholigovej súťaže. Za nového predsedu bol 
zvolený František Porubský, tajomníkom i naďalej ostal K. Haas. 
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Jožko Sládek spomína: Sezóna 1965 – 1966 mala pre trenčiansky hokej opäť po rokoch 
náboj domáceho derby. V  SNHL hrali obidve trenčianske mužstvá seniorov Jednota 
a Dukla. V obidvoch sme mali starších kamarátov a tak bolo fanúšikovanie ťažké. V doras-
te od roku 1966 sme už mali svoju stálu komfortnú šatňu, v ktorej mal každý svoje miesto 
a bola aj sprcha a sirupový čaj vo varnici. Šatňa bola v novej budove tribúny, dnes je v tých 
istých miestach tiež dorast Dukly. Do  kádra A  dorastu sme sa spolu s  Ferom Hejčíkom 
dostali hneď po  skončení žiackej kategórie ako úplní „holuby“. No starší spoluhráči nás 
prijali veľmi dobre a  priateľsky. Fero za  rok odišiel do  Slovana Bratislava. V  doraste nás 
trénoval Ervín Macoszek. Bol to výborný tréner, ale aj človek. Okrem kvalitnej prípravy 
na ľade vedel vytvoriť skvelú náladu v mužstve. Pred sezónou vedel vybaviť neskoré večer-
né tréningy v krytej hale v Gottwaldove, alebo letné dvojtýždňové sústredenie navyše aj 
s manuálnou prácou počas dňa v Ostrave-Vítkoviciach a s večernými tréningami v studenej 
plechovej hale. Počas návratov autobusom z  tréningov, alebo zápasov vonku rád a dobre 
spieval a tí, čo vedeli, spievali s ním. Ervín nás naučil hrať „vírivý“ hokej (kedy sme počas 
útoku improvizačne menili svoje posty a museli sme sa perfektne vidieť). Takýto štýl hry sa 
páčil nielen nám, ale aj divákom a mali sme výsledky. Ervín mi dal, okrem iného, na začiat-
ku aj jednu zdanlivo jednoduchú osobnú radu, ktorá dokazuje, že hokeju rozumel. Hovorí 
mi: „Jozefe, když jedeš sám do brejku a nikdo tě neatakuje, ani nikoho nejedeš obejít, tak 
nemíchej tolik ten puk, bo tě to zpomaluje.“ A mal pravdu. 

Milan Grandtner sa nedávno dožil 80 rokov a takto zaspomínal na svoje trénerské 
účinkovanie v Jednote Trenčín: My sme boli hokejová rodina, môj otec hokejový funkcio- 
nár v Poprade, brat Ivan to dotiahol až do reprezentácie ČSSR, kde hrával spolu s  legen-
dárnym Václavom Nedomanským a ja ako tréner. Ja som sa dostal do Trenčína z rodného 
Popradu, kde prejavili o mňa záujem žilinskí funkcionári a neskôr ma oslovili trenčianski 
funkcionári po historickom postupe  Jednoty Trenčín do SNHL.
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1966 – 1967 – V štvrtej sezóne v SNHL Dukla Trenčín obsadila 
tretie miesto

V sezóne 1966 – 1967 sa Dukle Trenčín nepodarilo zopakovať víťazné ťaženie z predchá-
dzajúceho roka. Víťazom SNHL sa stala Dukla Nitra pred LVS Poprad a Duklou Trenčín. Ani 
Nitre sa však v silnej konkurencii českých mužstiev v kvalifi kácii nepodarilo uspieť a opäť 
sa potvrdil kvalitatívny rozdiel českých a slovenských mužstiev. Jediným postupujúcim bol 
Chomutov, ktorý zvíťazil v kvalifi kácii pred Opavou, Hradcom Králové a Nitrou. Nitra zví-
ťazila len v jednom zápase zo šiestich, s Hradcom Králové, 5 : 2. V januári 1967 sa prvoligová 
Dukla Košice pretransformovala z armádneho klubu na civilný klub VSŽ Košice.

Dres Dukly Trenčín v sezóne 1966 – 1967 obliekli:
Brankári: Chmelík, Mazal, B. Pavlík
Obrancovia: Helmich, Kiš, J. Pavlík, J. Podlaha, Pokorný, Škrobánek, Zupka
Útočníci: Bršlica, Hegyi, Horčička, Jeřábek, Kovář, Kroták, Muzikant, Místecký, Pivka, 
Podlaha, Rehák, Tonkovič, Vůjtek, Žalmánek, Korvín 
Tréneri: L. Čiháček, Z. Chaloupka
Predseda oddielu: F. Hradecký

Fotografi a A mužstva v sezóne 1966 – 1967:

Zadný rad zľava: tréner Čiháček, J. Pavlík, Bršlica, J. Podlaha, Hegyi, Pokorný, Zupka, 
Žalmánek, Škrobánek, Kroták, Muzikant, P. Podlaha, Jeřábek, Horčička
Vpredu: Helmich, Vůjtek, Místecký, B. Pavlík, Chmelík, Pivka, Kiš, Kovář

Strelci gólov: 16 – Vůjtek, 12 – P. Podlaha, 11 – Hegyi, Žalmánek, 9 – Kiš, 8 – Jeřábek, 
7 – Zupka, 6 – Helmich, Pokorný, Rehák, 4 – Horčička, Kroták, 3 – Bršlica, Kovář, 2 – Pivka, 
1 – J. Podlaha, Škrobánek
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Jednota Trenčín po zostupe z  II. ligy bola jedným z  favoritov krajskej súťaže. Žiaľ, 
v konečnej tabuľke skončila až na 2. mieste, za víťazom BEZ Bratislava, na treťom mieste 
skončila Dukla Trnava, na štvrtom Skalica, za nimi mužstvá Piešťan, Lokomotívy Brati-
slava, Topoľčian. Jednotu Trenčín reprezentovali brankári: Benko, Prokop, obrancovia 
Sivák, Benčič, Barényi, Hoza, Bláha, útočníci: Holíček – s 37 gólmi najlepší strelec súťaže, 
Kovačevič, Spáč, Nagy, Trnka, Kohút, Holaza, Halan, Furdík, Nagy, Tanoczky, Polák. 
V mládežníckych kategóriách A mužstvo dorastu nastupovalo v  celoslovenskej súťaži, B 
mužstvo v krajskej súťaži ZS kraja, žiaci Áčko v ZS krajskej súťaži, Béčko v okresnej súťaži.
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Mužstvo dorastencov Jednota Trenčín 1966 – 67
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1967 – 1968 – V piatej sezóne SNHL Dukla Trenčín už druhý-
krát víťazom, v kvalifi kácii do I. ligy neuspeli 

V sezóne 1967 – 1968 triumfuje Dukla druhý raz v SNHL a v kvalifi kácii už zďaleka ne-
pôsobila dojmom neskúseného žiačika. Po Dukle Košice Dukla Trenčín dosiahla najvýraz-
nejší úspech, keď sa umiestnila na 3. mieste v kvalifi kácii o postup do I. ligy. Víťazom kva-
lifi kácie a zároveň jediným postupujúcim sa stali České Budějovice pred VŽKG Ostrava, 
Duklou Trenčín a posledným Hradcom Králové. Dukla Trenčín dosiahla slušné výsledky, 
keď zvíťazila s Hradcom Králové 5 : 1 (góly: Kostka 2, Vůjtek, Vícha, Pivka) a zremizovala 
3 : 3 (góly: Vícha, Kostka, Kroták), ostatné zápasy Dukla prehrala – s VŽKG Ostrava 3 : 12 
(góly: Hegyi, Pivka, Muzikant), 2 : 3 (góly: Kostka, Pivka), s Českými Budějovicami 1 : 7 
(gól: Žalmánek) a 1 : 2 (gól: Kostka).

Po jej skončení zo silného kádra odišiel celý rad opôr a v nasledujúcich dvoch sezónach 
sa mužstvo dívalo na špičku tabuľky z úctivej vzdialenosti. 

V roku 1967 získalo družstvo významný medzinárodný úspech, keď zvíťazilo na medzi-
národnom turnaji v poľskom Novom Targu, kde okrem iného zvíťazilo nad reprezentač-
ným kolektívom juniorov Poľska 7 : 0 a nad I. ligovým družstvom Vorwärts 3 : 1.

Fotografi a A mužstva, sezóna 1967 – 68
Zadný rad zľava: Všiansky, Kontšek, Vůjtek, Místecký, Kováčik, Kostka
Stredný rad: Millisdörfer, Kalina, Vovk, Škrobánek, Hammer, J. Pavlík, Vícha
Vpredu: Muzikant, Pivka, Hegyi, Štěpán, B. Pavlík, Kroták, Kincl, Žalmánek
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Dres Dukly Trenčín v sezóne 1967 – 1968 obliekli:
Brankári: B. Pavlík, Sasko, Štěpán
Obrancovia: Hammer, Kalina, Kontšek, Škrobánek, 
Tonkovič, J. Pavlík, Vovk, Millisdörfer
Útočníci: Hegyi, Kincl, Kostka, Kováčik, Kroták, 
Místecký, Muzikant, Pivka, Vícha, Všiansky, Vůjtek, 
Žalmánek, Bršlica
Tréneri: L. Čiháček, Z. Chaloupka
Predseda oddielu: F. Hradecký

Strelci gólov: 20 – Kostka, 15 – Všiansky, Vícha, 14 – Vůjtek, 11 – Muzikant, 10 – Hegyi, 
8 – Pivka, 7 – Škrobánek, 6 – Kroták, 3 – J. Pavlík, 2 – Místecký, Kincl, Hammer, Vovk, 
1 – Kováčik, Žalmánek
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 Mužstvo seniorov Jednoty Trenčín skončilo v súťaži oblastných majstrovstiev na 4. mieste. 
Takto spolu s AC Nitra, Sláviou UK Bratislava a Duklou Trnava išli do kvalifi kácie o titul ZS kraja 
a postup do SNHL, kde, žiaľ, neuspeli. Mužstvo sa opieralo o strelcov gólov:  Slemenského, Šimko-
viča, Učňa, Tanoczkého, Holazu, Kohúta a ďalších. Úderný útok tvorili Kohút, Učeň a Tanoczky.

 Spomína Dodo Tanoczky: V mužstve Jednoty Trenčín sa objavovali často hráči z Čiech 
a Moravy. Išlo o vojakov, ktorí sa v konkurencii nedostali do A mužstva Dukly Trenčín a tak 
aspoň využili možnosť, popri štandardnej vojenskej službe, zahrať si hokej a tým pádom aj 
spríjemniť si základnú vojenskú službu.

 V  druhej dorasteneckej lige sa mužstvo opieralo o  výkony Neunera, Hejčíka, Janov-
ského, Hegera a ďalších. Toto mužstvo preukazovalo vyšší potenciál ako účasť len v druhej 
dorasteneckej lige.

Dorastenci Jednoty Trenčín
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Fotografi a A mužstva v sezóne 1968 – 1969
Zadný rad zľava: Dzúr, Vovk, Hammer, Pongrác, Kostka, Veselý, Kubovič
Stredný rad: Michalko, Maruška, Kováčik, Vícha, Bača, Kimián, Pavelka, Rottko, Holáň
Vpredu: Holaza, Kincl, Bellan, Štěpán, Turner, Kontšek, J. Kobezda

1968 – 1969 – Ani ruské tanky nezastavili ľadový hokej v Trenčí-
ne. V šiestej sezóne SNHL Dukla Trenčín skončila na 4. mieste 

Sezóna 1968 – 1969 bola enormne ovplyvnená vnútro- a zahranično-politickou situá-
ciou. Ťažko sa hral hokej, keď 400 – 500 metrov od zimného štadióna ,,strážili” sovietski 
vojaci Východný vojenský okruh, ktorý bol komplet obsadený ruskými tankami. V takejto 
atmosfére nebolo jednoduché motivovať hráčov k optimálnym športovým výkonom.

Dukla Trenčín v tejto sezóne skončila na 4. mieste so značne nevyrovnanými výkonmi 
počas celej sezóny. Víťazom sa stala IS Banská Bystrica, pred BEZ Bratislava a LVS Poprad. 
Kvalifi kácia do I. ligy mala štandardný priebeh pre slovenské mužstvá, keď Banská Bystrica 
vyhrala len jeden zo šiestich zápasov, s Mladou Boleslavou 5 : 4. Víťazom a postupujúcim do 
I. ligy sa stala Plzeň, pred VŽKG Ostrava, Mladou Boleslavou a Banskou Bystricou. Jaroslav 
Kostka z Dukly Trenčín sa stal najlepším strelcom s 28 gólmi.

Dres Dukly Trenčín v sezóne 1968 – 1969 obliekli:
Brankári: Kobezda, Štěpán, Turner
Obrancovia: Hammer, Kontšek, Kubovič, Michalko, Pavelka, Pongrác, Vovk
Útočníci: Bača, Bellan, Dzúr, Holáň, Holaza, Kimián, Kincl, Kostka, Kováčik, Veselý, 
Vícha, Rottko, Maruška 
Tréneri: L. Čiháček, Z. Chaloupka
Predseda oddielu: J. Hudec

Strelci gólov: 27 – Kostka, 18 – Vícha, 16 – Kincl, 13 – Bača, 11 – Holáň, 9 – Kimián, 
8  – Kováčik, 7 – Bellan, 6 – Holaza, 5 – Vovk, 3 – Veselý, Dzúr, 2 – Pongrác, Kontšek,
1 – Michalko, Hammer
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V tomto ročníku A mužstvo Jednoty Trenčín v oblastnej súťaži skončilo na 4. mieste. 
Kostru mužstva tvorili Tanoczky, Matuška, Heger, Topoli, Neuner, Halč, Kohút, Moravčík.
V dorasteneckej kategórii sa presadzovala talentovaná generácia hráčov, ktorí postúpili 
do I. dorasteneckej ligy: Čecho, Lacovci – Vojto aj Milan, Madaj, Heger, Sládek, Opatov-
ský, Holaza, Matuškovci – Anton a Jaroslav, Guzma, Racko, Holák, Marek, Trefi l, Babinec.
V žiackej kategórii extrémne vyčnieval Jožko Hanták, neskôr hráč Slovana Bratislava 
a Dukly Trenčín, ale presadzovali sa aj ďalší chlapci ako Heger, Ištvánik, Babinec a ďalší.
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Hore zľava: Prno Pavol, Heger Lubo, Suchý Ján, ?, Haring, Gaži Jaro, ?, Šenk Zdeno, Hanták 
Jozef, ?, dole zľava: Ištvánik Juro, ?, ?, Žuffa Karol, ?, Laco Milan

Hore zľava: Heger – vedúci, Heger Lubo, Trefil, ?, Prno Pavol, Šenk Zdeno, Hanták Jozef, 
Laco Milan, ?, dole zľava: Haring, ?, ?, Žuffa Karol, ?, Gaži Jaro, Suchý Ján, ?, Ištvánik Juro
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A dorast v sezóne 1968 – 1969 – kvalifikácia o postup do 1. dor. ligy
stojaci zľava: Sládek, Opatovský, Madaj, Kopunec, J. Matuška, Holák, M. Laco, Heger

sediaci zľava: Čecho, Racko, Holaza, tréner Macoszek, V. Laco, A. Matuška, Krajča
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Historická fotografia: šťastný Golonka, smutný Ragulin

J. Holík č. 5, Nedomanský č. 14

Moje spomienky na pohnuté roky 1968 – 69: Mal som v tom čase päť rokov a už vtedy 
som sa motal okolo zimného štadióna, učil som sa postaviť sa na korčuliach. Cez to všetko 
si spomínam na víťazstvá Československa na majstrovstvách sveta v Štokholme, s Rusmi 
2 : 0 a 4 : 3, kde sme nakoniec skončili na 3. mieste. Najmä druhý výsledok bol víťazstvom 
nad okupantmi, celá republika sa nesmierne tešila, na viacerých miestach bol najmä vý-
sledok 4 : 3 nastriekaný po chodníkoch. Ja spolu s mojím susedom Mirom Maťašákom 
(synom plukovníka Čs. armády), sme po druhom zápase vybehli na ulicu a radovali sme sa 
z víťazstva, len z hokejového víťazstva. Rusov sme my, malé deti, volali okupanti, ale jedli 
sme s nimi buchty a obdivovali tanky. Veď kto, okrem detí, bol k nim milý... Vtedy som plne 
nechápal hodnotu tohto výsledku, no vtedy bolo sledované všetko. Moji rodičia sa dočkali 
na druhý deň výčitiek od učiteľky v škôlke, že, ako je to možné, že také malé dieťa v nesko-
rých večerných hodinách pobehuje vonku. Veď ja som len oslavoval víťazstvo. Bola to ťažká 
doba, niektorí kolaborovali, väčšina sa bála, čo sa udeje a niektorí bojovali sami so sebou 
a s manipuláciou ľudského rozumu a svedomia.
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1969 – 1970 – Vznik ASVŠ Dukla Trenčín, v  siedmej sezóne 
SNHL 3. miesto 
 Od 1. septembra 1969 sa začalo organizačne budovať Armádne stredisko vrcholového 
športu Dukla Trenčín pod vedením pplk. Dušana Čikela, ktoré začalo svoju ofi ciálnu čin-
nosť od 1. 1. 1970. V tomto ročníku sa víťazom SNHL stal LVS Poprad pred ŠK Liptovský 
Mikuláš a Duklou Trenčín. Najmä katastrofálne výsledky v úvode sezóny nedovolili po-
mýšľať Dukle na lepšie umiestnenie. Stabilný scenár pre slovenské mužstvo v kvalifi kácii 
z minulých rokov sa zopakoval, keď slovenské mužstvá ešte nedosahovali kvalitatívne para-
metre mužstiev z Čiech a Moravy. Poprad vyhral v jednom zápase s Pískom 2 : 0, ostatných 
5 zápasov prehral a skončil na poslednom mieste. Víťazom a postupujúcim do I. ligy sa stali 
České Budějovice pred Karvinou, Pískom a Popradom.
Dres Dukly Trenčín v sezóne 1969 – 1970 obliekli:
Brankári: Benko, Kobezda, J. Raděvič, Nikl
Obrancovia: Macko, Mišovič, Pongrác, J. Svoboda, Šmejkal, Štrbík, Zelenický, Kubovič
Útočníci: Čapek, Dzúr, Holáň, J. Holaza, Hřebík, Grúň, Konečný, Rozbeck, Soukup, Veselý, 
Kostúr, Hlinka, Šeliga, Fojtík, Bárta 
Tréneri: L. Čiháček, Z. Chaloupka, v priebehu sezóny E. Macoszek
Predseda oddielu: J. Hudec

Fotografi a A mužstva v sezóne 1969 – 1970:
Zadný rad zľava: Soukup, Holaza, Pongrác, Kobezda, Šeliga, Veselý, Dzúr
Stredný rad: Štrbík, Zelenický, Bárta, Macko, Mišovič, Hřebík, J. Svoboda, Konečný, Holáň
Vpredu: Šmejkal, Grúň, J. Raděvič, Benko, Rozbeck, Čapek

Strelci gólov: 18 – Holáň, Konečný, 14 – Svoboda, 13 – Kostúr, 10 – Soukup, 9 – Dzúr, 
8 – Čapek, 7 – Veselý, 6 – Zelenický, 5 – Holaza, 4 – Hlinka, 2 – Mišovič, Grúň, Šeliga, 
Macko, 1 – Pongrác
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V sezóne 1969 – 1970 Jednota Trenčín 
z  fi nančných dôvodov nezostavila muž-
stvo seniorov, naďalej však podporovala 
mládežnícke mužstvá. V  družstve mlad-
ších žiakov sa začali objavovať nové talenty 
ako Dušan Macoszek (syn trénera E. Ma-
coszeka, neskôr hrával za HKM Zvolen), 
ale aj Paľo Tunega, Peter Kary a ďalší... 
V kategórii starších žiakov naďalej extrém-
ne vynikal Jožko Hanták, ktorý strieľal sú-
perom bežne od 3 do 8 gólov v zápase. Ale 

v tom mužstve vynikali aj ďalší chlapci ako Korienek, Ovádek a ďalší.
Starší žiaci priviezli bronz z majstrovstiev Slovenska – veľký úspech na tú dobu. Kostru 

A mužstva dorastencov tvorili bratia Anton a Jaro Matuškovci, bratia Vojto a Milan Lacov-
ci, Sládek, Madaj, Holaza, Hrebík, Bárta, Vojtech a brankár Rehák. V B doraste vynikali 
Prno, Gaži, Šenk, Ištvánik, Babinec, Milan Laco, Haring, Trefi l. Dorastenecké mužstvo vy-
bojovalo pre Trenčín I. dorasteneckú ligu.
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1969
1970

Hore zľava: Tanoczky tréner, Prno Palo, Heger Lubo, ?, Michalec, ?, 
Suchý Ján, Korienek, Kováčik, dole zľava: Matejka Dušan, ?, Laco 
Milan, Malachovský Miro, ?, Žuff a Karol, ?, Babinec
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Otec K. Žuff a  odovzdáva ocenenie 
synovi Karolovi

Zľava: Laco Marián, Racko Juraj, 
Laco Milan

Zľava: Lacovci – Vojtech, Milan, 
Marián

Zľava: Suchý, Laco, v popredí Tanoczky
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1970 – 1971 – V ôsmej sezóne Dukla Trenčín tretíkrát víťazom 
SNHL 

Na zakladajúcej schôdzi VTJ AS Dukla Trenčín bol dňa 28. 4. 1970 zvolený za predsedu 
Jaromír Jašek. Pre mužstvo seniorov bol vytýčený cieľ vybojovať do roku 1971 I. ligu. Po 
dohode VTJ AS Dukla a Okresného domu pionierov a mládeže bol 2. novembra 1970 za-
ložený hokejový oddiel TJ Mladosť pri ODPaM (Okresný dom pionierov a mládeže), ktorý 
zahŕňal družstvo mladších a starších žiakov.

Dohoda o spolupráci medzi ODPM Trenčín a AS Dukla Trenčín
ODPM Trenčín a AS Dukla sa rozhodli vytvoriť spoločné družstvo mládeže pre sezónu 

1970 – 71 st. žiakov s perspektívou postupného vybudovania mládežníckej hokejovej zá-
kladne a vytvoriť tak podmienky pre cieľavedomú prácu s hokejovou mládežou v meste 
Trenčín s perspektívou výchovy kvalitných mladých hráčov. K dosiahnutiu tohto zámeru 
sa zaväzuje: 

ODPM Trenčín
1. Prerokúvať s  príslušnými orgánmi ONV – školského odboru možnosť postupného 

vytvorenia hokejových tried v zmysle štatútu MŠ vydaného pre zriadenie športových tried 
– pre 6. – 9. ročník ZDŠ

Fotografi a A mužstva zo sezóny 1970 – 1971:
Zadný rad zľava: Machyňa, Grúň, Žiška, Milan, Černý, Šmejkal, Skokan
Stredný rad: tréner Motl, Bernhauer, Mišovič, Král, Hanačík, J. Svoboda, Kuřidým, 
K. Raděvič
Vpredu: Čapek, Hejčík, Novotný, tréner Macoszek, J. Raděvič, Biely, Filip
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2. Zabezpečiť pre letné sústredenie zorganizovanie pionierskeho tábora v  spolupráci 
s príslušnými odborovými orgánmi

3. Organizovať rodičovské združenia, sledovať školský prospech mladých hráčov, pred-
kladať trénerom návrhy na dočasné uvoľňovanie hráčov, ktorí nedosahujú žiadaný pro-
spech z tréningového procesu a poskytovať im účinnú pomoc

4. Poskytovať časť nákladov na zabezpečenie ľadovej plochy pre prípravu družstiev

AS Dukla Trenčín 
1. Zabezpečiť pre prípravu žiackych družstiev kvalifi kované športovo-odborné vedenie 
2. Poskytovať družstvám základnú hokejovú výstroj – z vyradenej výstroje AS Dukla
3. Poskytovať časť nákladov na zabezpečenie ľadovej plochy pre prípravu družstiev
4. Poskytovať materiálnu pomoc pri výstavbe LPT pre mladých hokejistov 

Ako aj v predchádzajúcich sezónach, Dukla hľadala dočasný domov pre prípravu pred 
zahájením sezóny, z dôvodu odokrytého štadióna, na iných štadiónoch. V tomto roku zaví-
tali do Opavy a neskôr do Gottwaldova. Aj v tejto sezóne, ako už bývalo pravidlom vo vojen-
skom hokejovom klube, došlo k zásadnej obmene kádra, zostalo iba 9 hráčov. Sezóna 1970 
– 71 bola pre Duklu do tohto obdobia najúspešnejšia v podobe už tretieho víťazstva v SNHL 
a takmer úspešnej kvalifi kácie, keď o postupe Gottwaldova sa rozhodlo až v samom závere 
s  rozdielom len dvoch bodov v  záverečnej tabuľke kvalifi kácie. Dukla Trenčín skončila 
druhá, za ňou Chomutov a ČLTK Praha. Dokázala tým, že úroveň druholigových celkov 
v Čechách a na Slovensku sa konečne vyrovnávala a nebola ďaleko doba, keď sa do I. ligy 
prebojuje ďalší slovenský celok. Jiří Svoboda bol vyhlásený za najlepšieho obrancu SNHL. 
Dukla v SNHL zvíťazila pred ŠK Liptovský Mikuláš a LVS Poprad. V kvalifi kácii Dukla do-
siahla zaujímavé výsledky: s Chomutovom 1 : 5 (gól Dukly – Král), 5 : 2 (góly Dukly: Čapek 
2, Biely, Grúň, Skokan), s ČLTK Praha dvakrát vyhrala, 4 : 0 (góly: Biely 2, Čapek, Skokan) 
a 7 : 0 (góly: Biely 2, Žiška, Raděvič, Bernhauer, Hejčík, Král), s TJ Gottwaldov prehrala 
2 : 6 (góly: Svoboda, Biely) a vyhrala 3 : 2 (góly: Svoboda 2, Žiška).

Dres Dukly Trenčín v sezóne 1970 – 1971 obliekli:
Brankári: Benko Ivan, Raděvič Ján, Novotný Zdeněk
Obrancovia: Hanačík Jaromír, Král Pavel, Mišovič Peter, Raděvič Karel, Svoboda Jiří, 
Šmejkal Vladimír
Útočníci: Ing. Biely Ján – kapitán, Čapek Karel, Grúň 
Miloš, Bernhauer Jozef, Černý Milan, Černý Miroslav, 
Filip Jiří, Hejčík František, Kuřidým Radoslav, Machy-
ňa Ladislav, Skokan, Žiška Dušan, Podsedník, Šašek
Tréneri: Macoszek Ervín, Chaloupka Zdeno, Motl
 Vedúci mužstva: Leimberger Jaromír
Predseda oddielu: V. Štepán

Strelci gólov: 20 – Čapek, 19 – Žiška, Filip, 14 – Biely, 
Svoboda, 13 – Hanačík, 11 –Bernhauer, 9 – Machyňa, 
7 – Skokan, 6 – Mišovič, 5 – Kuřidým, 4 – Hejčík, Král, 
2 – Raděvič, Grúň
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Zľava: Hanták, Erlich, Korienek, Suchý, Bulík
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 V tomto ročníku taktiež Dukla vyhrala 5. ročník hokejového turnaja v Banskej Bystrici 
o Pohár SNP. Zdolala Sp. Vsetín 6 : 0 a vo fi nále Duklu Hodonín 7 : 3. Dňa 26. 11. 1970 Dukla 
Trenčín zohrala medzinárodné priateľské stretnutie na ZŠ v Banskej Bystrici s armádnym 
kolektívom Bulharska CSKA Sofi a. V tomto stretnutí sme zvíťazili 13 : 4 gólmi: Ing. Biely 3, 
Čapek 2, Král, Kuřidým, Bernhauer, Žiška, Filip, Machyna, Grúň, Hejčík. Hokejový výber 
SNHL pod hlavičkou ČSSR B sa zúčastnil v dňoch 28. – 31. januára na medzinárodnom 
turnaji v Bukurešti. Z Dukly Trenčín boli nominovaní títo hráči: Radevič – Svoboda, Mišo-
vič, Hanačík, Skokan, Filip, Žižka.

V tom čase boli bežné aj takéto iniciatívy:

Iniciatíva SZĽH pri príležitosti 50. výročia založenia KSČ:
SZĽH vyzval pri príležitosti 50. výročia založenia KSČ a 50. výročia hokeja na Slovensku 

pracovníkov hokeja, trénerov, rozhodcov, hráčov, oddiely a všetky pracovné zložky SZĽH, 
aby uzatvárali neformálne kolektívne i  osobné záväzky zamerané na rast slovenského 
hokeja. Hoci hokejisti Lokomotívy Bučiny Zvolen boli prví, ktorí sa ozvali na výzvu SZĽH, 
hokejisti trenčianskej Dukly, i keď po Zvolenčanoch, prišli naozaj s hodnotnými záväzkami 
a výzvou:

Na úseku politicko-výchovnej práce všetci členovia výboru hokejového oddielu sa ak-
tívne zapoja do politicko-výchovnej práce nielen v  oddiele, ale aj v  iných útvaroch, aby 
správnym vysvetľovaním politickej línie KSČ prispeli k  urýchlenej konsolidácii v  našej 
vlasti. Všetci príslušníci hokejového oddielu samostatným štúdiom budú si zvyšovať svoje 
znalosti marxizmu-leninizmu, aby na záver dosiahli najmenej dobré hodnotenie. Všetci 
hráči hokejového oddielu sa zapoja do práce SZM.

Na úseku bojovej pripravenosti všetci hráči hokejového oddielu osvoja si pre bojovú prí-
pravu stanovené úlohy tak, aby dosiahli najmenej dobré hodnotenie. Okrem toho 90 % hráčov 
splní podmienky „Vojenského odznaku zdatnosti“ a  30 % hráčov získa odznak „Vzorný 
vojak“ – do 30. mája 1971. 

Na úseku pomoci národnému hospodárstvu všetci hráči oddielu odpracujú do konca 
júna 1971 najmenej 1 000 brigádnických hodín. V  oddiele budú dodržiavať maximálnu 
hospodárnosť a úspornosť pri obhospodarovaní im zvereného národného majetku. 

Na úseku zvyšovania úrovne slovenského hokeja tréneri a  hráči hokejového oddie-
lu usporiadajú v trenčianskych školách a učilištiach besedy s mládežou, aby u nej zvýšili 
záujem o ľadový hokej a prispeli k jeho ďalšiemu rozvoju. Hráči pomôžu hokejovému od-
dielu Jednoty Trenčín vo výchove žiackych a dorasteneckých celkov. Výbor oddielu, spolu 
s vedením armádneho športového strediska, zorganizuje hokejový turnaj školských žiac-
kych družstiev. V rámci patronátnej družby so závodom Letecké opravovne, pomôžu uč-
ňovskému stredisku v športovaní učňov. Aspoň 60 % hráčov hokejového oddielu absolvuje 
v období 1970 – 71 kurz trénerov III. triedy. Všetci hráči oddielu sa zapoja do súťaže fair 
play, čím reagujú na výzvu zvolenských hokejistov. Ak im to umožní MNO a ÚV STO, plá-
nujú nadviazať družbu s niektorým hokejovým družstvom v ZSSR. 
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Výbor hokejového oddielu Jednoty Trenčín sa rozhodol znovu založiť družstvo dospe-
lých, ktoré pred časom pre nedostatok fi nancií rozpustili. Deväť hráčov, ktorí v tom čase 
prestúpili do TJ Skala Nová Ves, sa vrátilo späť do Jednoty. K  nim pribudlo 6 bývalých 
dorastencov, takže už aj hráčov bol dostatok. Funkcie predsedu oddielu sa vzdal Ing. Madaj 
a nahradil ho V. Laco, tajomníkom zostal K. Haas. Mužstvo A dorastu prevzal Grach po 
Macoszekovi. Mužstvo A žiakov prevzal Šuba, v  tomto mužstve strelecky vynikal Peter 
Kary a Paľo Tunega, ale kostru mužstva tvorili tiež Mihók, Haluska, Martinkovič, Matej-
ka, Raft l Jaro (syn bývalého športového funkcionára a publicistu), Gabriel, Župina. S muž-
stvom B žiakov začal pracovať Karol Žuff a, spolu s vedúcim Tiborom Vítekom (neskôr dl-
horočným legendárnym „ľadárom“ v Trenčíne). V mužstve sa často strelecky presadzovali 
Bretschneider, Haluska Peter, Palček, Uhrík.

Dorast Jednota Trenčín v Poprade

Dorast zápas so Zvolenom

Žiaci s trénerom Žuff om
Starší žiaci – II. miesto Slovensko – zľava dole: Kinček, 
Haluska, Skorkovský, Matoušek, Mihok, Tunega, Raft l, 
Kalafút, Ďuriš, Tománek, Horňák, zľava dole: Bartek, 
Karry, Poláček, tréner Železník, Strmiska, Macoszek, 
Jarolín

Žiaci Peter Kary a Broňo Strmiska

Dorast zápas so Zvolenom
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V jednom z rozhovorov s novinármi Ervín Macoszek vyriekol zaujímavú vetu: ,,Dukla 
má súhlas vyhrať súťaž.“ Ono to súviselo s fi nančnými možnosťami klubu a hlavne s prísľu-
bom vedenia klubu, že v prípade postupu bude dobudovaný zimný štadión do takého stavu, 
aby spĺňal parametre I. ligy.

Jožko Sládek spomína: Podobne ako naši starší spoluhráči po dovŕšení konca doraste-
neckého veku sme sa roztúlali po Slovensku. Niektorí išli na vysokú školu, niektorí na ZVS 
a hrali sme väčšinou I. alebo II. slovenskú národnú ligu v rôznych mestách Slovenska. Od 
materského klubu Jednota Trenčín sme dostali na obdobie štúdia hosťovacie povolenie. Na 
jeseň roku 1970 sme odišli kompletný útok – Vojto Laco, Paľo Madaj a ja – na štúdiá do 
Bratislavy. 
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1971 – 1972 – V deviatej sezóne SNHL Dukla Trenčín obsadila 
2. miesto 

V SNHL zvíťazil ŠK Liptovský Mikuláš pred Duklou Trenčín a LB Zvolen. V kvalifi kácii 
akoby symbolicky väčšina slovenských mužstiev vyhrala jeden zo šiestich zápasov, aj L. 
Mikuláš s VŽKG Ostrava 5 : 4. V ostatných hlboko zaostávali za českými mužstvami a tak 
postupovala do I. ligy Plzeň, druhá skončila Slavia Praha, tretia VŽKG Ostrava a posledný 
Liptovský Mikuláš. V  tomto ročníku prišla výrazná posila do  Dukly Trenčín, František 
Tikal zo Sparty Praha (syn legendárneho reprezentanta ČSR).

Tak ako v minulých sezónach, aj v tejto bola nútená Dukla Trenčín absolvovať prípravu 
na ľade mimo Trenčína. V jednom z rozhovorov sa tréner Macoszek posťažoval: „Všetky 
sústredenia na ľade sme museli absolvovať mimo Trenčína. Dovedna to činilo 8 týždňov. 
To všetko preto, lebo v Trenčíne ešte stále hráme na nezastrešenom ZŠ. Dnešný vrcholový 
hokej je bez krytého ZŠ prakticky nemožný. Dúfam, že v budúcnosti už budeme bez týchto 
problémov a celú prípravu mužstva budeme môcť absolvovať v Trenčíne.“

V dňoch 24. – 26. 9. 1971 sa zúčastnila Dukla Trenčín turnaja o Pohár SNP v Banskej 
Bystrici, kde obhájila prvenstvo z minulého roku. Výsledky boli: LB Zvolen 3 : 2, IS Banská 
Bystrica 2 : 2, A. Sofi a 22 : 3. 

Fotografi a A mužstva Dukly Trenčín v sezóne 1971 – 1972:
Zadný rad zľava: Matuška, M. Hlinka, Artimovič, Novák, R. Vlk, Rác, Vojsovič, F. Tikal
Stredný rad: K. Raděvič, Kostka, Král, Zajíček, Grofčík, Skokan, Šašek, Machyňa, Hlaváček
Vpredu: Hejčík, Lelek, tréner Chaloupka, Bernhauer, tréner Macoszek, Schwamberger, Filip
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Dres Dukly Trenčín v sezóne 1971 – 1972 obliekli:
Brankári: Lelek, Schwamberger, Plitzner
Obrancovia: Grofčík, Král, Kostka, K. Raděvič, 
F. Tikal, Zajíček, Dvořák
Útočníci: Anderko, Bernhauer, Filip, Hejčík, Hlavá-
ček, Machyňa, Matuška, A. Novák, M. Hlinka, Arti-
movič, Skokan, Šašek, Rác, Vojsovič, R. Vlk 
Tréneri: E. Macoszek, Z. Chaloupka
Predseda oddielu: V. Štěpán
Strelci gólov: 22 – Hlinka, 19 – Hejčík, Šašek, 15 
– Machyňa, 12 – Zajíček, Matuška, 11 – Filip, 10 – 
Bernhauer, Rác, 9 – Hlaváček, 7 – Skokan, 6 – Tikal, 
5 – Novák, Král, 3 – Raděvič, 1 – Dvořák, Grofčík

1971
1972
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Seniorské mužstvo Jednoty Trenčín tvorili brankári: Benko, Čecho, Krajč, obranco-
via: Barényi, Jurčák, Opatovský, Babulík, Dužek, útočníci: Bielik, Neuner, Kain, Mišura, 
Holaza, Ukuš, Ondruška, Moravčík, Šimkovič, Tanoczky a Grach. Trénerom mužstva bol 
Smilka. 

V sezóne 1971 – 1972 sa začali objavovať v regionálnych mládežníckych súťažiach, ako 
už tradične, Jednota Trenčín, ale aj Mladosť Trenčín. V tomto ročníku sa začína výraznejšie 
presadzovať Dušan Macoszek ,,Pinto“, spolu s Petrom Karym a Paľom Tunegom. V mlad-
ších žiakoch najmä Bretschneider, Trebichavský, Palček a  Moravčík. Koncom roka 1972 
vznikla iniciatíva vytvoriť hokejovú triedu v spolupráci s Duklou Trenčín od 5. ročníka ZŠ, 
takáto trieda nakoniec vznikla na II. ZDŠ v Trenčíne.

1971
1972
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Takto hodnotili vtedajšie médiá uprednostnenie Dukly Trenčín pri výbere brancov: 
Nech to znie akokoľvek paradoxne, uprednostnenie Dukly Trenčín pri výbere brancov a jej 
zaradenie hneď za Duklu Jihlava, prospelo všetkým účastníkom SNHL. Tento fakt bol totiž 
signálom vzrastajúcej sily vojakov a ostatní sa nemohli nečinne prizerať. Pokrok bol naj-
markantnejší na mieste, ktoré je oku diváka skryté. Činnosť oddielov už vypĺňa celý rok 
a kvantita tréningov sa dostala na úroveň I. ligy. Mužstvá ako Žilina, B. Bystrica a najnovšie 
L. Mikuláš, majú doma už od augusta veľmi dobré tréningové podmienky a na ich korču-
liarskej vyspelosti je to aj vidieť. Ostatní sa museli diktovanému tempu prispôsobiť, inak 
by zaostali ešte pred prvým buly. A zaostať v prvých kolách by znamenalo uspokojiť sa so 
zaradením do dolnej šestice. 
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Mladší žiaci

Dorastenci - zľava: Poláček, Horňák, Ovádek, Strmiska
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Moje spomienky na vznik prvej hokejovej triedy: Na  II. ZDŠ vznikla prvá hokejová 
trieda. Pamätám si na počiatočné problémy – chlapci boli viac ako ,,živí“ a učitelia často 
nezvládali ich temperament. Z tejto iniciatívy však neskôr ,,vznikol“ prvý pozitívny výsle-
dok práce. Milan Hovorka, jeden zo žiakov tejto triedy, obliekol v seniorskej kategórii dres 
Dukly Trenčín.

.
 Jožko Sládek spomína na sezónu 1971 – 1972: V tejto sezóne sme sa viacerí trenčian-
ski odchovanci vrátili na domáci ľad, ale už v dresoch súperov Dukly Trenčín v I. SNHL. 
V Dukle Trenčín vtedy hrali Hejčík, Matuška. V iných kluboch to boli: Slávia UK Bratisla-
va: Prekop, V. Laco, M. Laco, Racko, Sládek; SMZ Dubnica nad Váhom: J. Holaza, Heger; 
Bučina Zvolen: Révay, Holíček; v ŠK Liptovský Mikuláš: Naď. Napríklad v sezónach 1973 
– 1975 až polovicu kádra v Slávii UK Bratislava tvorili odchovanci Jednoty alebo Dukly 
Trenčín. V poslednej mojej sezóne v Slávii UK 1982 – 83 mi radosť robili spoluhráči Miloš 
Balušík a  Peter Bažík, odchovanci Dukly Trenčín. Po  štúdiu sa skoro všetci vracali späť 
do Trenčína a venovali sa trénerskej práci s mládežou alebo hrali hoby ligu. Ja som sa, žiaľ, 
do Trenčína po skončení štúdia už vrátiť nemohol. Po vylúčení otca zo strany a následnej 
pracovnej suspendácii počas čistiek v armáde za to, že verejne a na pracovisku vyjadril svoj 
názor, že ruské vojská sú okupanti, sme sa v roku 1971 museli presťahovať do Bratislavy.
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1972 – 1973 – Dukla Trenčín v desiatej sezóne na 4. mieste 

 Víťazom 10. ročníka SNHL sa stal historicky prvýkrát LB Zvolen, pred ŠK Liptov-
ským Mikulášom, SMZ Dubnicou a Duklou Trenčín. Z kvalifikácie v tomto ročníku do 
1. ligy postupovali až 3 mužstvá, aj tak sa miesto pre slovenské mužstvo nenašlo. Zvolen 
skončil posledný (tradične ako v  tom období aj iné slovenské mužstvá len s  jedným 
víťazstvom s Chomutovom 5 : 2) a spolu s Milevskom nepostúpili. Postupovali VŽKG 
Ostrava, České Budějovice, Chomutov. Vekový priemer mužstva Dukly Trenčín v tejto 
sezóne bol iba 20 rokov. Napriek tomu, že v mužstve boli niekoľkí hráči, čo už na prvo-
ligový ľad vykorčuľovali (Hora, Staroň, Meliško, Rác), bol to kolektív s minimálnymi 
skúsenosťami. „Oproti vlaňajšku nemáme také individuality, zato káder je vyrovna-
nejší. Môžeme sa oprieť o štyri takmer vyrovnané „pätice“. Na jednotlivé miesta máme 
viacero vyrovnaných hráčov. V rámci sústredení sme zohrali 18 priateľských zápasov. 
Príležitosť dostali všetci hráči. Chlapci sa snažia hrať moderný hokej, ale chýba im 
skúsenosť. Vzťahy medzi hráčmi sú lepšie ako v minulosti, čo je pre nás plus“, hovoril 
tréner Macoszek. Brankár Dukly Trenčín, Jozef Meliško, zvíťazil v hodnotení branká-

Fotografi a A mužstva Dukly Trenčín v sezóne 1972 – 1973:
Zadný rad zľava: F. Tikal, Plecitý, Ježek, Kostka, Novák, Hlinka, R. Vlk
Stredný rad: Rác, Gabriel, Trojanský, Chocholatý, Kilián, Lupínek, Paštinský, Ilavský, Na-
štický, Hájek, Uličný, Hora
Vpredu: Hlavička, J. Tikal, tréner Macoszek, Meliško, tréner Chaloupka, Matuška, Profant
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rov SNHL, zaslúžené prvenstvo získal už po druhýkrát – predchádzajúci rok v Dukle 
Trnava. Za uplynulú sezónu chytal v 29 zápasoch, v ktorých inkasoval 85 gólov, mal 
1 309 zásahov a percento úspešnosti 93,5. Stal sa tak pokračovateľom v slávnej tradícii 
brankárov trenčianskej Dukly. Najproduktívnejším obrancom sa stal František Tikal 
za 5 gólov a 14 prihrávok (4. najlepší v lige). Najproduktívnejším útočníkom družstva sa 
stal Václav Rác, ktorý strelil 16 gólov a na 25 prihral a zaradil sa do prvej desiatky naj-
produktívnejších útočníkov SNHL. Hráči Rác, Tikal, Matuška, Hlinka, Skokan a Vlk sa 
za odmenu zúčastnili niektorých stretnutí na MS v hokeji v Prahe. 

Golonka Jozef v SNHL
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Vojaci – Dukláci
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Dres Dukly Trenčín v sezóne 1972 – 1973 obliekli:

Brankári: Meliško Jozef, Profant Peter, Hlavička Petr
Obrancovia: Tikal František, Tikal Jan, Gabriel Josef, Plecitý Miroslav, Paštinský Vladimír, 
Kostka Karel, Kobezda Peter, Neckář Stanislav, Naštický
Útočníci: Matuška Jaroslav, Rác Václav, Staroň Peter, Hlinka Miroslav, Vlk Radoslav, Tro-
janský Ivo, Lupínek Bohumil, Chocholatý Zdeněk, Novák Alois, Hájek Jiří, Ježek Pavel, 
Ilavský Ondrej, Dzurák Ivan, Hora, Uličný Rudolf, Kilián
Tréneri: E. Macoszek, Z. Chaloupka
Predseda oddielu: V. Štěpán

Strelci gólov: 17 – Rác, 15 – Novák, 14 – Chocholatý, 13 – Ilavský, Hlinka, 9 – Vlk, 8 – 
Matuška, 6 – Lupínek, Uličný, Kilián, 5 – Staroň, J. Tikal, F. Tikal, 4 – Hájek, 3 – Gabriel, 
Paštinský, 2 – Trojanský, 1 – Ježek, Hora, Naštický, Plecitý

Dorast

1972
1973
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Mužstvo seniorov Jednoty Trenčín sa opieralo o výkony brankárov: Benko a Krajča a hráčov: 
Neuner, Opatovský, Halan, Ukuš, Michalec, Holák, Mišura, Kain, Barényi, Holaza, Šimko-
vič a Jurčiak.

1972
1973
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1972
1973
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Dorast A

Miloš Radosa s hokejkou Súľov

Miloš Radosa v akcii

Dorast – Dado, Poláček Dorast – Žuff a, Poláček Dorast – Zajac, Poláček

Dorast A
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 Moje spomienky na Jozefa Golonku v SNHL: Jozef Golonka sa v tejto sezóne zásadne 
pričinil o  prvé miesto LB Zvolen v SNHL. O  tom, že bol legendou s veľkou charizmou, 
nemožno pochybovať. Ale sledovať jeho výkony v  SNHL, to bol zážitok pre divákov na 
Slovensku v mestách, kde sa hrala SNHL. Bol výbušný, žoviálny..., taký, ako počas celej jeho 
kariéry.

 Moje spomienky na žiacku ligu: Po rokoch v  prípravke to bola moja prvá sezóna 
v mladších žiakoch B mužstva Jednoty Trenčín. V tomto čase bolo delenie na Áčko a Béčko 
podľa ročníkov narodenia. Myslím, že bolo najviac mládežníckych mužstiev v histórii tren-
čianskeho hokeja. Nastupovali mužstvá žiackych kategórií Jednoty Trenčín, ale už aj vtedy 
Dukly Mladosť Trenčín, ktorá sa premenovala z Mladosť Trenčín. V Dukle Mladosť v tom 
období bolo 60 detí, vrátane hokejovej triedy na II. ZDŠ. Na jednej z fotografi í v tejto kapi-
tole som ja s hokejkou Václava Nedomanského, ktorú mu údajne robili na mieru v Súľove 
Bytča. Aspoň tak mi to vtedy povedal Rudo Uličný, ktorý mi ju daroval. Tú hokejku som 
mal viackrát zlomenú, ale vždy som si ju ,,zafáčoval“ a zlepil epoxidom, však bola od legen-
dy Nedomanského.

V. Paštinský, J. Tikal

A mužstvo

Ondro Ilavský v súbojiý, J Ondro Ilavský v súboji

1972
1973
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1973 – 1974 – V jedenástej sezóne SNHL Dukla Trenčín opäť na 
4. mieste

V tejto sezóne sa víťazom SNHL stalo mužstvo ŠK Liptovský Mikuláš, pred LB Zvolen 
a SMZ Dubnica. Dukle opäť patrilo až 4. miesto. V kvalifi kácii o postup do I. ligy nastúpili 
proti sebe TJ Gottwaldov proti ŠK Liptovský Mikuláš na 3 víťazné zápasy a Gottwaldov, 
po výsledkoch: 9 : 2, 8 : 2, 4 : 5 a 8 : 2 a na zápasy 3 : 1, postúpil do I. ligy. Naše družstvo 
sa už po štvrtýkrát v histórii stalo víťazom turnaja o Putovný pohár SNP. V prvých dvoch 
stretnutiach porazili Sp. H. Králové 3 : 1 a Ferencváros Budapest 7 : 1. V treťom zápase pod-
ľahli I. S. Banskej Bystrici 1 : 2. Aj v tejto sezóne sa vo výbere ČSSR „B“ predstavilo viacero 
hráčov trenčianskej Dukly: Pavlík, Paštinský, Ilavský, Chocholatý, Zeman.

Dres Dukly Trenčín v sezóne 1973 – 1974 obliekli:
Brankári: Meliško, Podešva, Blahušiak, Rakovský
Obrancovia: Kovařík, Ošmera, Pecka, K. Pavlík, Paštinský, Čmejrek, Šmach, Súmrak, 
Caha, Šamonil
Útočníci: Borecký, Doktor, Grandtner, Chocholatý, Hájek, Komínek, Ilavský, Laco, Lupí-
nek, Š. Molnár, Slafk ovský, Trojanský, Zeman, Uličný, Dub 

Fotografi a A mužstva v sezóne 1973 – 1974:
Zadný rad zľava: Laco, Ilavský, Slafk ovský, Hájek, Šamonil, Zeman 
Stredný rad: Grandtner, Chocholatý, Trojanský, Komínek, Pecka, Súmrak, Ošmera
Vpredu: Blahušiak, Š. Molnár, K. Pavlík, tréner Macoszek, Uličný, Paštinský, Rakovský

A mužstvo Dukla
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Tréneri: E. Macoszek, Z. Chaloupka
Predseda oddielu: E. Bella
Strelci gólov: 37 – Ilavský, 25 – Zeman, 23 – 
Hájek, 22 – Chocholatý, 19 – Trojanský, 16 
– Molnár, 12 – Uličný, 11 – Komínek, Paštin-
ský, 10 – Grandtner, 7 – Pavlík, 5 – Ošmera, 
3 – Slafk ovský, Pecka, 1 – Borecký

Plk. Štěpán a pplk. Dian sa vtedy vyjad-
rili k aktuálnej situácii v armádnom ľado-
vom hokeji v  Trenčíne: „Armádny hokej 
v Trenčíne existuje od roku 1962. Vtedy bola 
Dukla útvarovým oddielom. V  roku 1970 
z rozhodnutia Ministerstva národnej obrany 
založili Armádne stredisko. Hlavnou úlohou 
bolo zlepšiť kvalitatívny rast športu na Sloven-
sku. Trenčín vybrali preto, že je tu veliteľstvo 
okruhu a  teda možnosť ľahšie zabezpečiť kva-
litných funkcionárov. Postupne sa mali vytvoriť 
podmienky na  sústreďovanie špičkových špor-
tovcov v stredisku. Môžem povedať, že organizačne a materiálne sme už dobre zabezpečení. 
Treba ešte zlepšiť tréningové podmienky niektorých športovcov,“ prichádza predseda hoke-
jového oddielu plk. Ing. Vladimír Štěpán a pripája sa: „Oddiely nás v minulosti považovali 
za nežiaducich rivalov. Snažili sa nám všemožne klásť prekážky – nie vždy najšportovej-
šie. Hráčom, ktorí mali narukovať, vybavovali tzv. modré knižky, alebo ináč obchádza-
li brannú povinnosť. Aby hráčov nestratili, vybavovali im vojnu v sídle oddielu a potom 
hosťovacie povolenie.“ A pritom sa dá vo vojenskom oddiele dosiahnuť s hokejistom viac 
ako v civilnom. Plk. Štěpán: „Ide nám predovšetkým o výchovu mladého človeka – špor-
tovca v kolektíve. Tu vo vojenskom prostredí sa chlapci, ktorí k nám prichádzajú prevažne 
z dorasteneckých mužstiev, môžu naučiť disciplíne. V civile, kde voľné chvíle trávia podľa 
svojho – neraz neuváženého – rozhodnutia, môže okolie pôsobiť negatívne na ich duševný 
vývoj. Charakter mladého človeka možno usmerňovať práve vo veku, kedy by mal nastúpiť 
vojenskú službu, lebo vtedy vstupuje do  riadneho života.“ Úlohy sú veľmi náročné. Aké 
máte doterajšie skúsenosti a čo by bolo treba ešte zlepšiť? „S chlapcami máme doteraz dobré 
skúsenosti. Hoci hokejisti v súťaži slušnosti SNHL obsadzovali v ostatných rokoch posledné 
miesta, nebol to výsledok zlej výchovy. Viac sa prejavovala mladícka výbušnosť, ktorú sme 
nevedeli skrotiť. Zdá sa však, že sme našli aj na to liek. Vhodným zaradením staršieho ho-
kejistu medzi mladých sa dá veľa vyriešiť. Chlapci odchádzali do civilných oddielov dobre 
pripravení. A keď sme už pri civilných oddieloch, treba poznamenať, že ešte donedávna 
nám nedôverovali. Mali by v nás vidieť pomocníkov. Sami by mali oznamovať mená hoke-
jistov, ktorí majú narukovať, lebo sa môže ľahko stať, že keď nádejného hráča nenahlásia, 
pôjde slúžiť niekde, kde niet útvaru so športovým oddielom. A za dva roky vojenskej služby 
môže talent zaniknúť... Je potešiteľné, že slovenské oddiely v  tomto smere zmenili svoje 
nedávne odmietavé stanovisko. Zrejme sú im vzorom české oddiely, ktoré také možnosti 
maximálne využívajú.“ 



156

90 rokov trenčianskeho hokeja

Paštinský, Ošmera

Zeman, Chocholatý, Ilavský – reprezentovali aj ČSSR B

Ilavský, Korienek – 1. máj spolu s mladšími žiakmi
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V  tomto ročníku dres seniorov Jednoty Trenčín obliekali: Súmrak, Prekop, Holák, 
Mišura, Jurčiak, Halan, Kain, Šamonil, Kolárik, Babinec, Ukuš, Holaza, Barenyi, Neuner, 
Gabriel, Opatovský, Matejka, Hudec.

Žiaci – letná príprava

Mladší dorast

Radosa, Balušík, Šlesarík

Vianočný turnaj v Trenčíne – účastníci Jednota Trenčín 
aj Dukla Mladosť Trenčín

Mladší dorast, turnaj – zľava Šátek, Čiháček, Matejka

Mladší žiaci

Šlesarík, Bažík, Radosa
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Moje spomienky na obdobie pred krytým štadiónom: V tom čase sme trénovali v Tren-
číne len na otvorenom zimnom štadióne. Spomínam si na tuhé zimy a veľa snehu. My, ako 
mladší žiaci v tom čase, sme mávali tréningy skoro ráno pred školou. Bolo viacero trénin-
gov, ktoré sa premenili na zhŕňanie ľadu, vyfasovali sme „zhŕňaky“ a namiesto tréningu 
sme jednoducho zhŕňali ľad. Budem úprimný, neviem si v dnešnej dobe predstaviť, že by ro-
dičia akceptovali niečo také... Vtedy deti neboli až zbytočne obletované rodičmi, doma som 
si zobral žemľu na desiatu a išiel som na „zimák“, alebo niekam na zápas a to bolo všetko, 
určite sme boli omnoho samostatnejší ako dnešné deti. V letných mesiacoch sme pravidel-
ne chodili na  sústredenia do miest s krytými ľadovými plochami ako Žilina, Topoľčany 
a iné mestá. V tomto roku sme boli mladší žiaci spolu so staršími žiakmi v Havířove spolu 
s trénermi Štefaničákom a Prekopom. Boli to zaujímavé zážitky, niečo medzi pionierskym 
táborom a sústredením.
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1974 – 75 – V dvanástej sezóne SNHL Dukla Trenčín obsadila 
2. miesto. Začala sa prestavba zimného štadióna v Trenčíne
  

Dňom 3. 6. 1974 nastúpil do funkcie staršieho trénera AŠD Ing. Jaroslav Walter. Ako 
neskôr výsledky ukázali, bol to jeden z  najlepších ,,nákupov“ Dukly Trenčín v  histórii 
klubu. V tomto ročníku sa stal víťazom SNHL LB Zvolen na čele s legendou Jozefom Golon-
kom, ktorý ukončil po sezóne svoju úspešnú hokejovú kariéru. Na druhom mieste skončila 
Dukla Trenčín, tretí bol ŠK Liptovský Mikuláš. V kvalifi kácii o postup do I. ligy s Ingsta-
vom Brno ťahal Zvolen za kratší koniec a na zápasy prehral 4 : 1. Žiaľ, škoda, že Dukla ne-
dotiahla sezónu do víťazného konca, v tejto sezóne disponovala veľmi dobrým kádrom na 
čele s údernou útočnou trojicou: Matuška, Grandtner, M. Hlinka, kde strelecky vyčnieval 
Jaro Matuška s 38 gólmi.

Strelci gólov: 38 – Matuška, 31 – Ondriš, 24 – Cisár, 21 – Vlk, 19 – M. Hlinka, 15 –Grandt-
ner, Zeman, 13 – Valenta, 11 – Růžička, 6 – Suchánek, 5 – Pajdlhauser, Hossa, Švihlík, Bártl, 
4 – Schoř, 2 – Korienek, 1 – Chlustina

Fotografi a A mužstva, sezóna 1974 – 1975:
Zadný rad zľava: Schoř, Růžička, Hossa, Chlustina, M. Hlinka, Klepsa, Suchánek, Švihlík, 
J. Černý
Stredný rad: J. Matuška, Pivoňka, Pajdlhauser, Georgiev, Slavík, Valenta, J. Vlk, Bártl, 
Grandtner
Vpredu: Pagáč, Cisár, Podešva, tréner Walter, Ondriš, tréner Macoszek, Kafk a, Zeman, 
lekár MUDr. Lúčan
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Dres Dukly v sezóne 1974 – 1975 obliekli:
Brankári: Podešva, Kafk a, Slavík 
Obrancovia: Růžička, Hossa, Pajdlhauser, 
Pivoňka, Korienek, Švihlík, Klepsa, Georgiev 
Útočníci: Bártl, Cisár, J. Černý, M. Hlinka, 
Grandtner, Matuška, Ondriš, Schoř, Suchá-
nek, Valenta, J. Vlk, Zeman, Chlustina, Laco
Tréneri: J. Walter, E. Macoszek
Predseda oddielu: E. Bella

Dukláci – vojaci

1974
1975
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Podešva Ivan v jeho typickej maske

A mužstvo

Podešva v bránke
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A mužstvo Jednoty Trenčín sa spoliehalo najmä na strelecký potenciál Blahovca, Laca, 
Halana a Holáka.

V  sezóne 1974 – 1975 hokejový oddiel mladších žiakov TJ Dukly Mladosť Trenčín 
zvíťazil na majstrovstvách Slovenska. V zápasoch s Popradom remizovali 1 : 1 a vyhrali 
3 : 1, s Liptovským Mikulášom raz zvíťazili 3 : 0 a potom prehrali 0 : 2. 

Mladší žiaci – majstri SR
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Takéto boli plány s hokejom v Trenčíne v roku 1974:
Na zjazde ČSZTV a na základe predchádzajúcich uznesení Predsedníctva vlády ČSSR 

o otázkach vrcholového športu u nás začali organizačne pripravovať a budovať strediská 
vrcholového športu. Rozkazom Ministerstva národnej obrany zriadili 1. októbra stredisko 
vrcholového športu aj pri AS Dukla Trenčín. Úloha stredísk bola zrejmá už z ich názvu. Pre 
oddiel ľadového hokeja vojenskej TJ to znamená vybojovať pre Trenčín v dohľadnom čase 

Dorast

Dorast v Dubnici

Šlesarik, Radosa

Mladší žiaci s J. Halanom a K. Žuff om

Dorast v Dubnici
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(4 – 5 rokov) najvyššiu súťaž a určitým percentom sa podieľať aj na štátnej reprezentácii. Sú 
to plány smelé, rozhodne však realizovateľné. V praxi to znamená vytvoriť pre mladých, 
talentovaných športovcov, ktorí tu budú vykonávať základnú vojenskú službu, také pod-
mienky, aby po jej skončení ostali v stredisku v ďalšej službe. Potom vybudovať kvalitný, 
trénersko-pedagogický kolektív, ktorý bude schopný splniť všetky ciele strediska, športové 
i spoločensko-politické. 

Nové smernice súvisiace s reorganizáciou AS dovoľujú podstatne zlepšiť materiálne za-
bezpečenie hráčov a trénerov. Zaviedli tiež nové formy odmeňovania. Tu sa bude zohľad-
ňovať nielen výkon na ľade, ale aj prístup k tréningu, životospráva, prístup k iným povin-
nostiam. Ďalej sa rozšírila možnosť mať v mužstve viac hráčov – vojakov z povolania, aby 
tvorili kostru celku a nováčikovia by ho len dopĺňali – podobne ako v Jihlave. Pomer v per-
centách by mal byť asi 70 : 30. Mužstvo už vedú dvaja tréneri z povolania. Do určitej miery je 
vybudované, ale stále sa doplňuje funkcionársky kolektív, ktorý zabezpečuje dokonalý chod 
nielen hokejového oddielu, ale aj ostatných. Ide o zdravotnícku skupinu – lekári, maséri, 
stredný zdravotnícky personál – ďalej o metodika, psychológa. Navyše je tu ešte organi-
začná skupina. So zriadením strediska vrcholového športu mládeže sa pri AS v súčasnosti 
nepočíta. Túto otázku budú riešiť až neskôr. V Dukle však na zadné dvierka nezabudli. Už 
niekoľko rokov úspešne rozvíja úzku spoluprácu VTJ s Mestským domom pionierov. 

Vznikol oddiel Dukla Mladosť, ktorý má mladších i  starších žiakov. AS mu pri jeho 
existencii pomáha bezplatným poskytovaním ľadovej plochy, autobusu. Organizuje preň aj 
letné sústredenia. Takúto formu spolupráce mienia zachovať až do obdobia, kedy vznikne 
stredisko vrcholového športu mládeže priamo v Dukle. Ako je známe, TJ mala a ešte aj má 
pomerne veľké problémy so zabezpečením dostatočných tréningových možností – jedno-
ducho, ťažko zohnať priestory. Je len samozrejmé, že za takejto situácie by náročné úlohy 
asi nesplnili. Schválili už plán investičnej výstavby a po jeho realizovaní odpadnú aj tieto 
problémy. Vybudujú novú budovu AS, ktorá vyrieši otázky bývania, stravovania a kultúr-
no-spoločenského vyžitia. Postavia aj novú telocvičňu a lodenicu. Samozrejme, hokejistov 
najviac zaujíma zimný štadión. Ministerstvo národnej obrany už dalo súhlas prevziať ho 
do vlastnej opatery a  zaviazalo sa, že ho prebuduje. Plány sú už hotové, v  krátkom čase 
ich budú realizovať. Ide o generálnu prestavbu. Vybudujú novú ľadovú plochu, strojovňu. 
ZŠ bude mať vlastnú kotolňu. Dobudujú tri tribúny a, samozrejme, štadión zastrešia. Stre-
cha by mala byť hotová asi o rok, defi nitívne skompletizovanie celého areálu o ďalší rok. 
V priestoroch štadióna bude dosť šatní, sociálnych zariadení. 

Nebude chýbať ani zdravotné stredisko so saunou a iné. Významným medzníkom bol 
vznik ASVŠ (Armádneho strediska vrcholového športu) Dukla Trenčín, ktoré bolo zria-
dené rozkazom ministra národnej obrany dňa 1. októbra 1974 a  pre družstvo ľadového 
hokeja bol v tomto období prijatý cieľ vybojovať do piatich rokov I. ligu. Dôležitým krokom, 
výrazne podmieňujúcim naplnenie týchto úmyslov, bol príchod Ing. Jaroslava Waltera na 
trénerský post, pričom tento sa od prvopočiatku netajil prvoligovými ambíciami. K tomu 
však vyžadoval trpezlivosť a podmienky pre nerušenú koncepčnú prácu. Neodmysliteľným 
faktorom na ceste za I. ligou bolo aj urýchlené zastrešenie zimného štadióna. Preto od po-
lovice roku 1975 začali pre hokejistov Dukly dve ťažké sezóny sťažených podmienok pro-
vizóriami a odlúčením od Trenčína. Novým domovom sa pre nich stali Topoľčany, kde im 
vďačné publikum vytvorilo tú najvhodnejšiu kulisu.
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Moje spomienky na prvomájové sprievody: Bolo povinnosťou všetkých hokejistov zú-
častňovať sa prvomájových sprievodov. Muži chodili v pekných teplákových súpravách, cez 
plece zobrali hokejku a bolo vybavené. Ale nás, deti, ako cvičené opičky obliekli do komplet 
výstroje vrátane prílb, len korčule nám, našťastie, odpustili a mávali sme hokejkami papa-
lášom. Keď dnes sledujem vojenské prehliadky v Severnej Kórei, vraciam sa myšlienkami 
do týchto rokov... Vtedy nám to ani neprišlo nevhodné. 

Moje spomienky na Jara Matušku: ,,Hogo“ vzrastom malý, 
výkonom veľký bojovník rozbiehal kariéru v Trenčíne, keď pre-
šiel všetkými kategóriami mládežníckych mužstiev Jednoty 
Trenčín, až nakoniec zakotvil v Dukle Trenčín. Asi najúspešnej-
šiu sezónu mal v rokoch 1974 – 75, keď strelil 38 gólov. Bol vždy 
miláčikom publika, pre svoju obrovskú húževnatosť. Spomí-
nam si ako v jednom zápase unikal súperovému obrancovi pri 
modrej čiare, ten ho chcel telom zastaviť, ale ,,Hogo“ prekorču-
ľoval popri mantineli v drepe a pán obranca skoro prerazil man-
tinel, diváci sa smiali a  tešili z  jeho majstrovstva. Bol pravde-
podobne spolu s Jožkom Hantákom a Ferom Hejčíkom tretím 
odchovancom trenčianskeho hokeja, ktorý hral federálnu ligu. Vyhliadli si ho v TJ Gottwal-
dov (dnešný Zlín) počas kvalifi kácie, keď hral za Dubnicu v kvalifi kácii proti Gottwaldovu. 
Odohral fantastickú sezónu v rokoch 1980 – 81, kde hrával v mužstve s kámošmi z Trenčína 
Vojáčkom a Kociánom, ale najlepšie si rozumel s legendou čs. hokeja Edom Novákom, ktorý 
tam po rokoch prestúpil z SONP Kladno (inak Edo Novák ešte v drese Kladna vsietil Dukle 
Trenčín už v 7. sekunde). S Edom Novákom býval na zájazdoch spolu v izbe, pred zápasom si 
dali spolu fľašku vína a na druhý deň excelovali na ľade. V útoku nastupoval s vychádzajúcou 
hviezdou Vlachom a Peciválom, odohral všetkých 44 zápasov a patril k najlepším hráčom 
mužstva, žiaľ, po sezóne sa musel vrátiť späť do Dubnice, kde mal platný kontrakt.

Hokejisti sa povinne zúčastňovali prvomájových sprievodov
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1975 – 1976 – V trinástej sezóne SNHL Dukla Trenčín skončila 
na 4. mieste 

Dukla zahájila prípravu vysokohorským sústredením vo Vysokých Tatrách už 1. apríla 
1975. Náväzne pokračovala v  Trenčíne a  jej záver prebiehal v  dňoch 20. 6. – 7.  7. 1975 
opäť vo Vysokých Tatrách. Oproti minulosti bola príprava na ľade zahájená už v mesiaci júl 
na ZŠ v Topoľčanoch. Dukla Trenčín dočasne prešla z dôvodu zastrešovania trenčianske-
ho ZŠ do Topoľčian, kde odohrala celú sezónu. Víťazom SNHL sa stal LB Zvolen pred IS 
Banskou Bystricou, SMZ Dubnicou a Duklou Trenčín. V kvalifi kácii LB Zvolen podľahol 
na zápasy tesne 3 : 4 Gottwaldovu. Miro Hlinka z Dukly Trenčín spolu s Vincom Školia-
kom z Liptovského Mikuláša boli najlepšími strelcami SNHL so 44 gólmi.

Dres Dukly Trenčín v sezóne 1975 – 1976 obliekli:
Brankári: Kafk a, Kečkéš, Kapušňák
Obrancovia: Efl er, Figala, Hossa, Kečka, Korienek, Kudrna, Pajdlhauser, Růžička
Útočníci: Bártl, Dinis, Harvát, Hlinka, Ilavský, Kašša, Kýhos, Lach, Longauer, Matuška, 
Meluš, Radoch, J. Vlk, Valenta, Rendvei
Tréner: j. Walter
Predseda oddielu: E. Bella

Strelci gólov: 44 – Hlinka M., 31 – Meluš, 28 – Lach, 18 – Matuška, 17 – Vlk, 11 – Harvát, 10 
– Ilavský, 9 – Efl er, 8 – Bártl, Longauer, 7 – Kečka, 6 – Kudrna, 5 – Valenta, Dinis, 4 – Kašša, 
Růžička, Korienek, 2 – Radoch, Rendvei, Kýhos, Figala, 1 – Hossa

Fotografi a A mužstva Dukla v sezóne 1975 – 1976:
Horný rad zľava: Kečka, Longauer, Kudrna, Efl er, Horváth, Meluš, Kýhos, Vlk, Hossa, 
tréner Walter
Dolný rad zľava: Kečkeš, Figala, Kocián, Hlinka, Matuška, Lach, Korienek, Dinis, Kafk a
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1975
1976
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Moje spomienky na komplikované obdobie súvisiace so zastrešovaním zimného šta-
dióna: V sezóne 1975 – 76 a 76 – 77 trenčiansky hokej zostal bez zimného štadióna. Za-
strešoval sa a  robila sa zároveň i  rekonštrukcia ľadovej plochy. Dostali sme sa na  ľad až 
v  septembri, prichýlili nás, mladších žiakov, susedia v  Topoľčanoch, starší žiaci chodili 
do Uherského Brodu a dorastenci hrávali zasa v Dubnici, prípravka chodievala cez víkendy 
do Dubnice. Bolo to veľmi náročné obdobie, tréningové hodiny sme dostávali v neskorších 
večerných hodinách, často sa mi v  škole stávalo, že som zadriemal od únavy. V krajskej 
súťaži sme bojovali o titul so Slovanom Bratislava, nakoniec sme vyhrali a postúpili na maj-
strovstvá Slovenska. Zvádzali sme ostré súboje s miestnymi ,,Žochármi“ a spomínam si, 
že zhodou náhod (úmyselne !) v týždni, keď sme hrávali s domácimi, sa nám akosi neušlo 
ľadovej plochy. Ale tréner Laco Štefaničák – starý lišiak, sa nedal znechutiť, zobral nás au-
tobusom do Topoľčian na verejné korčuľovanie, zaplatil nám vstupenky, poobliekali sme sa 
do výstroja a bez hokejok sme trénovali aj počas verejného korčuľovania. Miestni konkuren-
ti sa nestačili čudovať. Nakoniec sme skončili na druhom mieste na Slovensku za Banskou 
Bystricou, v ktorej v tom čase hviezdil budúci reprezentant Vlado Svitek. Na treťom mieste 
zostali Košice. Kámoši mi nedávno pripomenuli už dnes úsmevnú historku. Tesne pred 
majstrovstvami SR mi rodičia spoluhráča E. Barátha doviezli z Kanady nádhernú oranžovú 
prilbu zn. Cooper (aj W. Gretzky v nej v tom čase hrával v žiackej lige). Hmm, lietal som 
v oblakoch, ale tréner Laco Štefaničák mi to dal vyžrať. Súperi hrali na mňa ,,osobku“ a vraj 
tou prilbou som im to uľahčil, že ma lepšie videli. Inak, musím povedať, že Laco Štefaničák 
bol v tom čase podľa môjho názoru top tréner pre žiakov, vedel z nás vymačkať maximum... 
Až v dospelosti mi priznal, že bol úmyselne na mňa náročnejší. Nervačil som, ale ,,ice-time“ 
som mal veľký a to mi vyhovovalo. V tom čase, jedno striedanie 1,5 až 2 minúty na ľade 
bolo bežné.

Spomína Jožko Sládek: Po ukončení štúdia v júni 1975 som 1. júla nastúpil na 12-me-
sačnú ZVS do Dukly Trenčín. Duklu začal v sezóne 1975 – 1976 trénovať Jaroslav Walter. 
Tá sa vtedy musela kvôli dostavbe a zastrešovaniu štadióna presunúť do Topoľčian. Po pri-
jímači a výbere v Topoľčanoch mi pán Walter dal na výber: „Jozefe, když chceš hrát, tak 
si vyber Duklu Michalovce, Příbram, Horní Počaply.“ Narukoval som tri dni po  svadbe 
a čakali sme prvé dieťa. Ponúkané Dukly boli veľmi ďaleko od Bratislavy, snažil som sa 
ponuku neprijať a hľadal som riešenie, že radšej jednu sezónu nehrať hokej a zostať, ak sa 
dá, v Dukle Trenčín. Riešenie sa našlo, keď som dostal prácu u zástupcu veliteľa pre veci 
politické pplk. Júliusa Diana. Vzhľadom na môj kádrový profi l bolo riziko jeho rozhodnutia 
značné, ale obhájil si svoje rozhodnutie na patričných miestach a zvyšných desať mesiacov 
som sa na hokej iba pozeral. Po ukončení ZVS som sa pri svojich častých súkromných ná-
vratoch do Trenčína vždy zastavil v novej Dukle u pplk. Diana na krátku návštevu, až raz 
tam už nebol. Vďaka stretnutiam s mojimi kamarátmi a spoluhráčmi od žiackych čias (Paľo 
Madaj, Vojto Laco a Milan Čecho), ktorí sa dlhé roky venovali trénovaniu v mládežníckych 
kategóriách v Dukle Trenčín, som zostal v spojení s trenčianskym hokejom dodnes.
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Dorast Jednota Trenčín

Dorastenci

Dorastenci: Ovádek, Horňák, Matejka, Karry, 
Tunega

Dorast Jednota Trenčín
Mladší žiaci – Majstrovstvá SR, Košice II. miesto
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Mladší žiaci – úderná päťka – hore zľava: Hušek, 
Krajčo, dole zľava: Kostelný, Bažík, Radosa

Matuška v strede s mladšími žiakmi Radosom a Štefaničákom 
v Topoľčanoch

Mladší žiaci v Topolčanoch
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1976 – 1977 – Senzačný postup Dukly Trenčín do I. ligy ČSSR 
v štrnástej sezóne SNHL

Dukla vždy patrila k favoritom SNHL, ale na rozdiel od minulých rokov to v tejto sezóne 
aj potvrdzovala. Takmer neustále súťaž viedla, Zvolen sa však nevzdával. Rozhodnutie 
prišlo v polovici januára. Dukla hrala odvetné dvojkolo vo Zvolene, po dobrom výkone prvé 
kolo prehrala 0 : 3, ale v druhom už vyhrala 6 : 3. Nastal defi nitívny zlom, Zvolen rezignoval 
a prehral ďalší zápas, takže Dukla už niekoľko kôl pred koncom mala víťazstvo a postup 
do kvalifi kácie istý. Na treťom mieste skončila SMZ Dubnica. Jiří Šetek z Dukly Trenčín sa 
so 44 gólmi stal najlepším strelcom súťaže. Takto hodnotil sezónu Jaroslav Walter: „Mnoho 
sa toho u nás zmenilo. Podarilo sa nám zlepšiť celkové podmienky, ktoré sme už menili 
na základe skúseností z prvej sezóny v Topoľčanoch. Podstatne lepšie nám fungovala cel-
ková organizácia, skutočne neformálne pracovala skupina SZM. Vôbec nepreháňam, keď 
poviem, že má výrazný podiel na vytvorení výborného kolektívu, v ktorom nie je nadria-
dených, privilegovaných. Všetci majú rovnaké práva a povinnosti. Je to skutočná „partia“, 
na ktorú sa dá spoľahnúť. Vedeli „zabrať“ v pravej chvíli. Keď sa teraz obzriem späť na maj-
strovskú súťaž, predovšetkým vo vzácnej vyrovnanosti a  dobrom výkone vidím príčiny 
toho, že sme sa vyhli častejšiemu zakolísaniu.“ Slovenský hokej sa dočkal toho, na čo roky 
čakal. Na tretieho zástupcu v najvyššej súťaži. Podarilo sa to Dukle Trenčín, kde od roku 

Fotografi a Dukly Trenčín v sezóne 1976 – 1977:
Zadný rad zľava: Hanták, Najman, Vimr, Novák, Kocián, Kšica, Brúsil
Stredný rad: Drefk o, Kudrna, Efl er, Meluš, Jelínek, Pavlík, Šetek, ved. mužstva Neduchal 
Vpredu: Kašpar, Červený, Hlinka, tréner Svojše, Ševela, tréner Walter, Korienek, Brokeš, 
Šrámek
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1974 Jaroslav Walter trpezlivo budoval tím. 
V  sezóne 1976 – 1977 spolu s  asistentom 
Kamilom Svojšem doviedli Duklu k  suve-
rénnemu víťazstvu v I. SNHL a konečne slo-
venský tím uspel aj v  kvalifi kácii s  víťazom 
I. ČNHL. Trenčania začínali v  Opave, prvý 
zápas prehrali vysoko 2 : 7 (góly Trenčanov: 
Šetek, Kocián), druhý 0 : 3 a zdalo sa, že mo-
ravské mužstvo sa ľahko prebije do najvyššej 
súťaže. Lenže Dukla v  domácich dvoch zá-
pasoch (v  Topoľčanoch) ani raz nezaváha-
la, vyhrala 5 : 0 (góly: Salajka, Meluš, Kšica, 
Šetek, Hlinka) a  3  :  2 (góly: Kšica, Hossa, 
Kocián) a  keď v  ďalšom stretnutí triumfo-
vala aj v Opave 5 : 2 (góly: Kšica 2, Najman, 
Meluš, Kocián), výrazne sa priblížila k prvej 
lige. Po víťazstve 4 : 3 (0 : 1, 2 : 1, 2 : 1; góly: 
Najman, Hossa, Šetek, Kocián) sa v  Topoľ-
čanoch 10. apríla 1977 Dukla Trenčín tešila 
z historického postupu do I. ligy ČSSR!!!

Dres Dukly Trenčín v  historickej sezóne 
1976 – 1977 obliekli:
Brankári: Ševela Petr (Zetor), Brokeš Petr 
(Plzeň), Červený Jiří 
Obrana: Korienek Jozef (Jednota Trenčín), 
Novák (Písek), Šrámek Jiří (Motor), Efl er 
Zbyněk (VŽKG Ostrava), Hossa František 
(LVS Poprad), Drefk o Ján (LVS Poprad), 
Kudrna Luboš (Plzeň), Brúsil Marián (Banská 
Bystrica), Nejezchleb Oldřich
Útok: Hlinka Miroslav (ČLTK Praha), Kšica 
Luboš, Jelínek Miloš (Zetor Brno), Kocián 
Vladimír (Opava), Meluš Alojz (SMZ Dubni-
ca), Šetek Jiří (Ingstav Brno), Kašpar Václav 
(Plzeň), Najman Karel (Sparta), Pavlík Oldřich 
(VŽKG Ostrava), Hanták Jozef (Slovan Bra-
tislava, odchovanec trenčianskeho hokeja),
Vimr Vladimír (Plzeň), Salajka Bohumil 
(Brno), Vopátek Jaroslav 
Tréneri: J. Walter, K. Svojše

Strelci gólov: 44 – Šetek, 26 – Meluš, 25 – Kšica, 23 – Kocián, 19 – Najman, 18 – Pavlík, 
15 –Hlinka, 14 – Jelínek, 10 – Kašpar, 7 – Šrámek, Efl er, Hanták, Vimr, Kudrna, Korienek, 
5 –Hossa, 4 – Brúsil, 2 – Novák

Meluš Alojz
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A mužstvo

Dukláci Dukláci – 1.máj – druhý zľava odchovanec Jožko Hanták
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Takto podrobne priblížili médiá rozhodujúci zápas kvalifi kácie:
V  nasledujúcej sezóne budú mať v  najvyššej čs. hokejovej súťaži svojich zástupcov tri 

slovenské hokejové mužstvá. K  Slovanu Bratislava a  VSŽ Košice sa priradí Dukla Tren-
čín, ktorá si prvoligové dresy vybojovala v kvalifi kačných zápoleniach so Slezanom Opava. 
O víťazstve vojakov sa defi nitívne rozhodlo v šiestom zápase, ktorého dejiskom bol zimný 
štadión v Topoľčanoch. Dukla začala zápas veľmi nervózne. Skúsení hráči Slezana zovreli 
vojakov v pásme pred Ševelom, ale k nebezpečnejšej akcii pozorne pracujúca obrana Dukly 
svojich súperov nepustila. Vojaci hrali zjavne so zámerom nedopustiť sa chýb v obrannej 
tretine. Odtiaľ sa pokúšali vyrážať do rýchlych protiútokov. Z jedného sa dostal do gólovej 
pozície Pavlík, ale Kramný presne zasiahol. Dukla bola prevažnú časť prvej tretiny v defen-
zíve a viac-menej zákonite inkasovala v 19. minúte, keď boli na ľade tretie formácie. Hneď 
v úvode prostrednej časti duelu prešli Trenčania do ofenzívy. V 22. minúte prenikol Kocián 
ukážkovo zadnými radmi súpera, dostal sa sám pred brankára, keď však nasadzoval k bla-
fáku, Kramný mu z palice zrazil puk. O dve minúty, keď na trestnej lavici pykal Novák, za-
znamenal Dobruš druhý gól hostí. Takmer v polovičke zápasu nevyzerala pre vojakov situá-
cia priaznivo. Napriek tomu, že boli aktívnejší, nevedeli nájsť streleckú mušku. V 27. minúte 
sa vylúčený Opavčan Elbl vracal na ľad, no Najman doťukol predsa len prihrávku Hlinku 
za chrbát opavského gólmana. Neuplynuli ani dve minúty a Trenčania dostali po fauloch 
Fůhricha a Polu výhodu presilovky 5 na 3. Dukla zovrela značne oslabeného protivníka. 
Po spŕške striel sa dostal zo skrumáže puk k Hossovi stojacemu pred modrou čiarou a jeho 
delovka znamenala vyrovnanie. Domáci boli v  týchto fázach dôraznejší a  svoju prevahu 
zaslúžene vyjadrili aj gólmi. Iniciatívu si na svojich hokejkách uchovala aj v prvej polovičke 
záverečnej tretiny. V 43. minúte odišiel na trestnú lavicu Vojáček, o chvíľu prenikol Kocián 
do tretiny Slezana, vylákal na seba obrancov súpera a keď sa tí dosť netakticky vydali oproti 
nemu, presne uvoľnil Šeteka, ktorý nemal už veľa námahy, aby zavesil puk ponad padajúce-
ho Kramného po tretí raz do bránky Opavy. O päť minút neskôr, medzitým však mali dve 
sľubné šance Černý s Elblom, pridal Kocián po spolupráci s Melušom štvrtý gól. Opavčanov 
ctí, že ani za takmer beznádejného stavu nerezignovali. Pozbierali v sebe všetky zvyšky síl 
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a pokúsili sa o zvrat. Krátko po zmene strán znížil skóre na rozdiel gólu Fůhrich. Potom 
bolo pred Ševelom obzvlášť rušno. K drvivému náporu popohnali Opavčanov aj tri vylúče-
nia Trenčanov (Ševela dostal päťminútový trest). Trenčania, ktorých skvele „dopovalo“ obe-
censtvo, sa však prekonávali v obetavosti, svoju chybu niekoľkokrát zaretušoval presnými 
zásahmi Ševela, ale nápor neustával. Vyvrcholil 63 sekúnd pred záverečným gongom. Roz-
hodca vylúčil Nováka a Dukla prežívala perné chvíľky. Dve sekundy pred koncom sa dostal 
puk k  Žurekovi stojacemu zoči-voči Ševelovi. Čistú gólovú pozíciu však brankár Dukly 
pohotovo zlikvidoval. Zaznel záverečný gong a s ním prepuklo nadšenie mladého kolektívu 
vojakov, ktorí si nečakane, ale podľa výkonov zaslúžene, vybojovali prvú ligu.

Mužstvo starších žiakov skončilo na 3. mieste na Slovensku aj napriek obmedzenému 
prístupu na tréningy v súvislosti s rekonštrukciou zimného štadióna. 
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Gratulantov bolo veľa...
„Je nám cťou prijať v  našom strede predstaviteľov armádneho strediska vrcholového 

športu, ktorí čestným a statočným bojom so silným protivníkom sa prebojovali do prvej 
hokejovej ligy.“ Týmito slovami privítal veliteľ Východného vojenského okruhu družstvo 
ľadového hokeja ASVŠ Dukla Trenčín, ktoré spolu s jeho veliteľmi a trénermi prijal v prí-
tomnosti vedúceho tajomníka OV KSS s. Dušana Šišmiša, predsedu ONV s. Mikuláša An-
drisa, členov vojenskej rady a ďalších hostí. Veliteľ VVO poprial k významnému úspechu 
všetkým veliteľom, trénerom, funkcionárom straníckych a zväzáckych organizácií. „Hokej 
na Slovensku nemá také hlboké tradície ako v českých krajinách“ – uviedol veliteľ VVO. 
„Svojou dôstojnou, čestnou a nezištnou hrou ste preukázali svoje morálno-politické kvality, 
reprezentovali ste nielen našu Československú ľudovú armádu, ale i  Východný vojenský 
okruh a významnou mierou prispievate k rozvoju športu v rámci Slovenskej socialistickej 
republiky.“ Na záver stretnutia odovzdal veliteľ VVO kapitánovi reprezentačného družstva 
Ing. Jaroslavovi Walterovi ďakovný diplom a pamätnú plaketu VVO a všetkým príslušní-
kom ligového mužstva venoval za dosiahnuté výsledky vecný dar – hodinky s venovaním. 
Slová vďaky, povzbudenia a podpory v mene Západoslovenského KV KSS, osobne vedúceho 
tajomníka s. Ignáca Janáka a OV KSS v Trenčíne, tlmočil vedúci tajomník OV KSS s. Dušan 
Šišmiš. Hovoril o bohatých tradíciách robotníckej telovýchovy a športu v okresnom meste 
a  vyjadril všestrannú podporu a  pochopenie straníckych a  štátnych orgánov pre rozvoj 
armádneho vrcholového športu. Predseda ONV s. Mikuláš Andris vyjadril poďakovanie 
za dôstojnú reprezentáciu a odovzdal čestné uznanie rady ONV za vzornú reprezentáciu 
okresu a mesta. Členovia vojenskej rady VVO a vzácni hostia zotrvali s armádnymi špor-
tovcami v družnej besede. 

Moje spomienky na historický postup do I. československej ligy: 10. apríl 1977, tak to 
bola neskutočná oslava a eufória nás, trenčianskych divákov v Topoľčanoch, kde sa tiesnilo 
ofi ciálne 5 500 divákov ?, v  ten deň som oslavoval 14-te narodeniny a  trenčiansky hokej 
najväčší úspech v histórii, fakt krásny darček pre mňa, zanieteného hráča starších žiakov 
Dukla Mladosť Trenčín. Postup do  I. federálnej ligy bol niečím výnimočným, určite mi 
najmä staršia generácia potvrdí, že to bol taký enormný skok a  taká výzva pre divákov 
konečne vidieť české a slovenské hviezdy na trenčianskom štadióne, o čom sa mnohým ani 
nesnívalo. Musím spomenúť jeden úžasný detail z celej kvalifi kačnej série. Jedným z lídrov 
a v poslednom zápase hráčom, ktorý prakticky rozhodol o osude Opavy, bol ich odchovanec 
Vláďo Kocián v službách Dukly Trenčín. Spomínam si na enormný piskot opavských divá-
kov na zápasoch v Opave, keď tento borec naplno bojoval za Duklu Trenčín a bol jedným 
z najdôležitejších strojcov historického úspechu trenčianskeho hokeja. Vypredané štadióny 
v Opave 8 500 divákov a 5 500 divákov v Topoľčanoch boli samozrejmosťou.
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1977 – 1978 – ASVŠ Dukla Trenčín – prvá československá 
ligová sezóna, zachránili sme sa aj napriek manipulácii, ktorú 
na Duklu Trenčín pripravilo hokejové vedenie v Prahe

Po dlhých 25 rokoch bol slovenský hokej opäť v I. československej lige zastúpený tromi 
mužstvami. Hokejisti Dukly Trenčín absolvovali svoju premiéru v najvyššej súťaži na brati-
slavskom ľade a hokejovú verejnosť šokovali víťazstvom 3 : 4, keď strelcom jej prvého a pa-
mätného gólu bol obranca Venera. Prvé dva domáce ligové zápasy Dukla odohrala v Topoľ-
čanoch, aby hráči aj takto vyjadrili svoje poďakovanie za dva roky priazne, ktorej sa im od 
tamojšieho obecenstva dostávalo počas prestavby trenčianskeho zimného štadióna. 

V siedmom kole 18. októbra 1977 sa prvoligovej atmosféry konečne dočkala aj trenčian-
ska divácka obec. Vtedy na vynovený štadión zavítal Zetor Brno a nadšenie fanúšikov pre-
puklo už v prvej minúte po góle Najmana. Po úspešnom vstupe do súťaže prišla krutá ligová 
realita. Hra nováčika prestala byť pre ostatné celky neznámou. Trénerská dvojica Walter 
– Svojše, ktorá zabudovala do mužstva dvanásť nových hráčov oproti kolektívu z kvalifi ká-
cie, sa musela spoliehať predovšetkým na bodový zisk z domáceho ľadu. Pre mladý kolektív 
s vekovým priemerom 23,7 roka bola hra na súperových klziskách ťažkou skúškou. Dukla 
doma 12-krát prehrala a od súperov si priviezla len 9 bodov, čo bolo najmenej zo všetkých 
mužstiev v lige. 

Fotografi a A mužstva 1977 – 1978:
Zadný rad zľava: org. pracovník Ing. Trefi l, Venera, Brúsil, Najman, Dočkal, Podkonický, 
Salajka, Haňka, lekár MUDr. Svitáč
Stredný rad: ved. mužstva Pagáč, Meluš, Filipovič, Vojáček, Hossa, Větrovec, Michalovský, 
Šetek, Pavlík, M. Hlinka, lekár MUDr. Liška, masér Mihálik 
Vpredu: Kašpar, Miklošovič, Ševela, tréner Walter, Čechura, tréner Svojše, Herczeg, 
Kocián, Šrámek 
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Najvážnejším úskalím boli pre ňu súboje s Pardubicami, Jihlavou a Kladnom, pretože 
s  nimi vo vzájomných zápasoch nezískala ani bod. S  Pardubicami sme boli v  domácom 
zápase blízko k remíze, ale hlavný rozhodca uznal gól V. Martincovi po hracom čase, čo 
nedokázali stráviť stovky divákov po zápase a zásah policajtov skúšal bojovať proti diváckej 
presile. 

Dukla po 44. kole skončila na 11. mieste, no napriek tomu musela odohrať dodatočne 
vymyslený zápas s poslednou Škodou Plzeň o udržanie sa v I. lige 5. apríla 1978 v Brne. 
Súdruhom v Prahe sa nepozdávalo, že by mala vypadnúť Škoda Plzeň s dvomi špičkový-
mi reprezentantmi Kajklom a  Ebermannom a  vymysleli si proti platným pravidlám tzv. 
barážový zápas. Stretnutie sa v  riadnom hracom čase a predĺžení po 75 minútach skon-
čilo nerozhodne 1 : 1, rozuzlenie neprinieslo ani predĺženie, tak sa boj o záchranu skončil 
až po samostatných nájazdoch, v ktorých boli úspešní Trenčania Miro Miklošovič a Fero 
Hossa. Najmä gól Fera Hossu, ktorý pri nájazde prekonal plzeňského brankára delovkou od 
modrej čiary, je nezabudnuteľný. Dráma sa skončila po 18 samostatných nájazdoch a trvala 
3 hodiny 14 minút. Trenčín sa predsa len pri svojej premiére v najvyššej súťaži zachránil. 

Zo slovenských mužstiev skončili Slovan na 8. mieste a VSŽ Košice na 10. mieste 
o jeden bod pred Duklou Trenčín. V individuálnom hodnotení najlepších ligových hráčov 
sa výraznejšie presadili len brankári, Ševela skončil na 10. mieste a Herczeg na 14. mieste. 
Kocián bol so 70 trestnými minútami tretím najtrestanejším hráčom ligy. Výkony Dukly 
však neušli pozornosti zostavovateľov reprezentačných výberov a Venera, Pazourek, Salajka 
obliekli dres ČSSR „B“. Účinkovanie Dukly bolo odborníkmi i verejnosťou hodnotené ako 
úspešné, veď ako nováčik dokázala obhájiť svoju prvoligovú príslušnosť a vytvorila tak zá-
klady stabilizácie medzi elitou, čím prispela k vyrovnanosti súťaže. 

K  vykonaniu základnej vojenskej služby do ASVŠ Dukla nastúpili títo hráči: Václav 
Haňka a  Pavel Dočkal (Tesla Pardubice), Pavel Pazourek a  Luděk Vojáček (Zetor Brno), 
Jiří Jána a Zdeněk Hňup (Sparta Praha), Miroslav Michalovský a Zdeněk Venera (Gottwal-
dov), Josef Čechura (Škoda Plzeň), Franta Větrovec (Kladno), Ján Podkonický a Ján Herczeg 
(Zvolen). Z Dukly Jihlava prišli Miroslav Miklošovič a Milan Mrukvia (Bratislava). 

Dres Dukly Trenčín v sezóne 1977 – 1978 obliekli:

Brankári: Ševela Petr, Herczeg Ján, Čechura
Obrancovia: Hossa František, Dočkal Pavel, Micha-
lovský Miroslav, Větrovec František, Brúsil Marián, 
Šrámek Jiří, Pazourek Pavel, Venera Zdeněk 
Útočníci: Šetek Jiří, Haňka Václav, Meluš Alojz, 
Miklošovič Miroslav, Kocián Vladimír, Salajka 
Bohumil, Najman Karel, Vojáček Luděk, Mrukvia 
Milan, Pavlík Oldřich, Podkonický Ján, Filipovič 
Peter, Hlinka Miroslav, Kašpar Václav 
Tréneri: J. Walter, K. Svojše
Predseda oddielu: E. Bella
Tajomník: R. Schrimpel

1977
1978
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Miklošovič v súboji s legendou Milanom Novým

Rozradostený J. Herczeg

Kocián atakuje bránku Zetora Brno

J. Korienek – odchovanec trenč. hokeja Miklošovič v súboji so Zetorom Brno

Miklošovič v súboji s Č. BudějovicamiKocián v súboji s Plzňou

Kocián, Meluš v súboji s Brnom Prvé zápasy pred návratom 
na trenčiansky krytý štadión
v Topoľčanoch

Brankári
Meno Počet zápasov Minúty Obdržané góly Priemer *
Ševela Petr 32 1725 104 3,62
Herczeg Ján 20 990 62 3,76
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Hráči
Meno Pozícia Počet zápasov Góly Asistencie Body TM
Šetek Jiří Útočník 43 15 10 25 15
Haňka Václav Útočník 45 15 10 25 28
Meluš Alojz Útočník 43 9 14 23 18
Miklošovič Miroslav Útočník 45 13 8 21 10
Kocián Vladimír Útočník 44 14 5 19 70
Salajka Bohumil Útočník 43 9 5 14 38
Najman Karel Útočník 40 8 6 14 26
Vojáček Luděk Útočník 27 2 6 8 25
Mrukvia Milan Útočník 21 3 4 7 14
Pavlík Oldřich Útočník 27 3 2 5 12
Podkonický Ján Útočník 27 2 2 4 12
Filipovič Peter Útočník 14 1 2 3 2
Hlinka Miroslav Útočník 9 2 0 2 0
Kašpar Václav Útočník 8 0 0 0 6
Hossa František Obranca 43 3 5 8 54
Dočkal Pavel Obranca 42 2 6 8 35
Michalovský Miroslav Obranca 26 1 7 8 12
Větrovec František Obranca 28 4 2 6 46
Brúsil Marián Obranca 36 4 1 5 15
Šrámek Jiří Obranca 33 1 2 3 6
Pazourek Pavel Obranca 22 1 3 4 16
Venera Zdeněk Obranca 31 2 0 2 37
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Slovanista Marián Šťastný v akcii

Miklošovič Miroslav – osobnosť zápasu s Plzňou v Brne

Tablo A mužstva

Slovanista Mišovič v súboji s Najmanom

Salajka v súboji so slovanistami

Ševela, Herczeg

Miro Miklošovič
Radosť v Brne po víťaznom dueli s Plzňou

Najman atakuje Dzurillu v bránke Slovana
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Dukla vyhrá vo fér duchu...

Ševela, Miklošovič v defenzíve proti Plzni

Vláďo Kocián s fanúšikmi po víťazstve s Plzňou 

Hokejová dráma v podaní Dukla – Plzeň

Ševela Petr – brankárska osobnosť

Salajka, Větrovec atakujú Dzurillu

Odpočinok po zápase

Franto Černík atakuje Ševelu v súboji Dukly 
s Vítkovicami
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1977
1978
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A mužstvo
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 Takto hodnotili médiá prvý rok Dukly Trenčín v I. lige: Aký bol vlastne prvý ligový 
ročník pre hokejistov Dukly Trenčín? V prvom rade úspešný! Cieľ Dukly – udržať sa v I. 
lige – bol náročný, veď také niečo sa už dlhé roky nepodarilo žiadnemu nováčikovi. Vojaci 
museli hlavne v závere ligy vynaložiť oveľa viac síl, než sa očakávalo, ale vytýčený cieľ splnili 
a urobili tak prvý dôležitý krok pre rozvoj nie dlhej tradície hokeja v Trenčíne. 

Prvé účinkovanie trenčianskych hokejistov v lige pridalo najvyššej hokejovej súťaži na 
dramatickosti. U vojakov v každom zápase dominovali ich najsilnejšie zbrane – elán a bo-
jovnosť! A vždy snaha o čo najlepší výsledok. A tak hokej, ktorý hráči produkovali, zákonite 
priťahoval i divákov. Veď až na niekoľko zápasov uprostred sezóny, bol trenčiansky zimný 
štadión vždy zaplnený do posledného miesta a stovky ďalších záujemcov zostávali pred šta-
diónom.  
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Moje spomienky na prvú ligovú sezónu: Prvá sezóna v I. lige Československa vyvolala 
neskutočnú eufóriu medzi divákmi z Trenčína a okolia. Na domácich zápasoch bývalo nie 
vypredané, ale „prepredané“. Hovorilo sa, že až do 7 000 ľudí bolo v niektorých zápasoch 
na štadióne. Ľudia sedeli a stáli, kde sa len dalo. Tribúna ,,A“ sa počas zápasov premeni-
la na jeden celok bez schodov, ľudia sedeli na schodoch, tribúny boli doslova preplnené. 
Najmä zápasy so Slovanom, to bolo neskutočné. Gabo Zelenay, slávny rodák z Trenčína, to 
komentoval v Slovenskom rozhlase: ,,Skôr sa dostane slon cez dierku v ihle, ako divák na 
trenčiansky zimný štadión.“ 

Nemožno tiež nespomenúť 17. kolo v Trenčíne s Pardubicami. Brankár Ševela už vychá-
dzal z bránky na konci zápasu, keď sa dostal k puku V. Martinec a spoza modrej vystre-
lil puk, ktorý skončil v bránke. Celý štadión bol presvedčený, že puk došiel do bránky po 
hracom čase, len hlavný rozhodca mal opačný názor, gól uznal a Dukla prehrala 1 : 2. Mini-
málne dve tisícky fanúšikov sa zhromaždili pred zimákom pri vtedajšej Kotve, policajti sa 
snažili zasahovať, aj zasahovali a z davu sa ozývalo zvučné ,,gestapo, gestapo...“, na tú dobu 
odvážne, ale úprimné. Policajti tĺkli divákov za hrubú chybu hlavného rozhodcu. Dukla 
Trenčín bola v tom čase silný armádny klub a do Košíc, Prahy a Českých Budějovíc sa  na 
zápasy presúvala lietadlom. Zdeněk Venera spomína, ako v silných mrazivých mesiacoch 
museli najprv ručne roztočiť stuhnutú vrtuľu, až potom mohli letieť.

 Zdeněk Venera spomína na sezónu 1977 – 1978: V sezóne 1977 – 1978 sme z dôvodu 
dokončovania trenčianskej haly začínali niekoľko zápasov v Topoľčanoch, kde sme bývali 
v nejakom dome v meste. Trénovala nás dvojica Walter – Svojše. Mali to dobre prešpeku-
lované. Keď, napríklad, povedal tréner Walter: ,,Bežíte tam a tam, kde bude tréner Svojše.“ 
Bolo jasné, že tam nikto nebude. Nikto si to ale nedovolil oklamať. Čo keby náhodou tam 
predsa len bol... Jedno ráno prišiel na ranný zraz pred rozcvičkou viditeľne rozospatý tréner 
Svojše a povedal nám: ,,Ja dnes s vami na rozcvičku nepôjdem. Dobehnete do parku a tam 
si dajte 10 tých veľkých „kolečiek“.“ Bolo teda skoro jasné, že sa tam objaví a mňa ako ,,mla-
dého“ v ten deň určili ,,mazáci“, aby som na okraji parku hliadkoval a v pravý čas dal echo. 
Snažil som sa, ale, žiaľ, tréner Svojše sa objavil niekde z opačnej strany rýchlosťou blesku na 
bicykli... Tak sme si to nakoniec odbehali aj s ,,prémiou“ a ja som navyše musel za neúspešné 
hliadkovanie upratovať toalety, alebo niečo podobné, nie veľmi populárne. 

Zdeněk Venera spomína na historický prvý gól Dukly Trenčín v československej lige:
Snažil som sa nahodiť puk od červenej čiary do pásma, ale trafi l som obrancu Ujváryho zo 
Slovana. Následne sa mi to nepodarilo ešte asi 3-krát, až som sa zrazu dostal za obrancov 
Slovana. Brankár (myslím, že to bol Sakáč) zrejme reagoval na opakované pokusy o naho-
denie puku a bol značne vysunutý z bránkoviska. Tak som to len trochu potiahol a zrazu 
bola predo mnou prázdna bránka. Našťastie som do nej trafi l.
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Dorast Jednota Trenčín

Starší žiaci – realizačný tím
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1978 – 1979 – Druhá československá ligová sezóna – 10. miesto

Kritická druhá sezóna mala ukázať schopnosť nováčika potvrdiť svoje kvality v tvrdej 
konkurencii skúsenejších mužstiev. Dukla prešla práve pred touto zaťažkávajúcou skúškou 
ďalšími podstatnými zmenami. Strojcu postupu do I. ligy J. Waltera na trénerskom poste 
vystriedala československá legenda Rudolf Potsch a v tíme pribudlo 18 nových tvárí. Z nich 
najväčším esom mal byť nepochybne Ivan Hlinka, jedna z veľkých postáv celej histórie 
československého hokeja, ktorý nastúpil na päťmesačnú vojenskú službu absolventov vyso-
kých škôl. Ešte pred úvodným ligovým buly si Ivan Hlinka vybojoval aj jedno prvenstvo. 
Ako prvý hráč Dukly Trenčín si obliekol dňa 19. 9. 1978 dres reprezentačného „áčka“ v Bra-
tislave proti ZSSR. Dukle sa ani v tejto sezóne na domácom ľade nedarilo, keď získala len 
20 bodov, najmenej zo všetkých prvoligistov. Tréneri experimentovali so zostavou a dali 
príležitosť obliecť si prvoligový dres rekordnému počtu 27 hráčov. Neskúsený kolektív na-
hrádzal niektoré herné nedostatky a  skúsenosti veľkou bojovnosťou, čo mu vynieslo nie 
práve najlichotivejšie prvenstvo ako najtrestanejšiemu mužstvu I. ligy. Celok Poldi Kladno 
zostal pre Duklu naďalej neprekonateľným, keď v štyroch zápasoch s ním opäť nebodovala. 
Celý rad mladých hráčov Dukly sa dokázal chytiť svojej príležitosti, a tak sa pred nimi ne-
zavreli ani dvere do reprezentačných výberov. Dres reprezentačného „béčka“, ktorý viedol 
aj Rudolf Potsch, si postupne obliekli F. Černý, Hübl, Meluš, Salajka, Schejbal a Vajčner. 
Na svetovom šampionáte hráčov do 20 rokov reprezentovali F. Černý a V. Vajčner, ktorí si 
priviezli strieborné medaily. 

Fotografi a A mužstva v sezóne 1978 – 1979:
Zadný rad zľava: vedúci mužstva Pagáč, masér Chára, Otoupalík, Majerčík, Repaský, Hübl, 
Lojda, Korbela, Vajčner, Venera, lekár MUDr. Líška, masér Kalhotka 
Stredný rad: Michalovský, Prát, Vrňák, Větrovec, Hlinka I., Vysušil, Hrubý, Oslizlo, 
F. Černý, Schejbal, Pazourek
Vpredu: Gula, Meluš, Salajka, tréner Potsch, Herczeg, tréner Svojše, Hossa, Vojáček, Lang 
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 Medzi najlepších prvoligových hráčov, podľa odborného hodnotenia, sa však naďalej ne-
darilo dostať ani obrancom ani útočníkom a tak len Lang skončil medzi brankármi na 11. 
mieste. Dukla Trenčín v  tejto sezóne len potvrdila svoje ambície zotrvať v  lige natrvalo 
a dokázala sa oproti predchádzajúcej sezóne zlepšiť o jedno miesto v konečnej tabuľke, keď 
skončila na 10. mieste, na 11. mieste skončil Zetor Brno a na 12. mieste TJ Gottwaldov. 
VSŽ Košice skončili na 8. mieste a Slovan Bratislava zaznamenal historický úspech, keď 
na čele s famóznymi bratmi Šťastnými ako prvé slovenské mužstvo zvíťazilo v 1. česko-
slovenskej lige. S ligou sa rozlúčil TJ Gottwaldov.
 V apríli 1978 hlásili príchod do prijímača k ASVŠ Dukla Trenčín: Karel Holý (Sparta 
Praha), František Černý (Škoda Plzeň), Jaroslav Korbela (Motor České Budějovice), Arnold 
Kadlec a Ladislav Gula (CHZ Litvínov). V auguste 1978 doplnili káder Dukly Trenčín: Karel 
Lang, Lubomír Oslizlo, Jiří Otoupalík, Alexander Prát, Vlastimil Vajčner (Zetor Brno), 
Marián Repaský, Michal Orenič (VSŽ Košice), Ján Lojda (PS Poprad), Ivan Hlinka, Jaroslav 
Hübl (CHZ Litvínov), Pavel Hrubý (Spišská Nová Ves), Zdeněk Schejbal (Škoda Plzeň), Jan 
Majerčík (Ingstav Brno), Alexandr Vrňák, Ladislav Vysušil (Poldi Kladno). 

Dres Dukly Trenčín v sezóne 1978 – 1979 si obliekli:

Brankári: Lang Karel, Herczeg Ján, Gula Ladislav
Obrancovia: Pazourek Pavel, Michalovský Miroslav, Větrovec František, Venera Zdeněk, 
Repaský Marián, Hossa František, Oslizlo Lubomír, Lojda Ján 
Útočníci: Salajka Bohumil, Vojáček Luděk, Černý František, Meluš Alojz, Korbela Jaro-
slav, Schejbal Zdeněk, Hübl Jaroslav, Vajčner Vlastimil, Vysušil Ladislav, Prát Alexander, 
Otoupalík Jiří, Hlinka Ivan, Vrňák 
Alexander, Majerčík Ján, Hovorka 
Milan, Hrubý Pavol 
Tréneri: Rudolf Potsch, Kamil Svojše
Predseda oddielu: Dušan Čikel
Tajomník: R. Schrimpel

Brankári
Meno Počet zápasov Minúty Obdržané góly Priemer *
Lang Karel 36 1895 114 3,61
Herczeg Ján 16 723 54 4,48
Gula Ladislav 1 22 1 2,78
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Hráči
Meno Pozícia Počet zápasov Góly Asistencie Body TM
Salajka Bohumil Útočník 42 17 9 26 14
Vojáček Luděk Útočník 39 11 10 21 31
Černý František Útočník 44 12 8 20 32
Meluš Alojz Útočník 38 11 8 19 24
Korbela Jaroslav Útočník 44 9 7 16 26
Schejbal Zdeněk Útočník 34 7 7 14 30
Hübl Jaroslav Útočník 38 7 7 14 28
Vajčner Vlastimil Útočník 31 6 6 12 10
Vysušil Ladislav Útočník 25 5 6 11 35
Prát Alexander Útočník 28 3 7 10 12
Otupalík Jiří Útočník 38 6 2 8 18
Hlinka Ivan Útočník 8 2 4 6 0
Vrňák Alexander Útočník 10 1 2 3 2
Majerčík Ján Útočník 2 1 0 1 0
Hovorka Milan Útočník 2 0 1 1 0
Hrubý Pavol Útočník 2 0 1 1 0
Pazourek Pavel Obranca 44 5 9 14 40
Michalovský Miroslav Obranca 41 7 4 11 28
Větrovec František Obranca 35 3 6 9 62
Venera Zdeněk Obranca 41 4 2 6 41
Repaský Marián Obranca 20 2 1 3 26
Hossa František Obranca 28 1 2 3 12
Oslizlo Lubomír Obranca 37 1 2 3 32
Lojda Ján Obranca 21 0 2 2 37

1978
1979
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Venera v obrannej akcii Vajčner Vlasto

Venera Zdeno, Hlinka Ivan Venera v obrannom zákroku

Vľavo Salajka Ivan Hlinka

1978
1979
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Vysmiaty Bohuš Salajka Hlinka Ivan v skvelej nálade 
s komentátorom Slepičkom
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Moje spomienky na príchod Ivana Hlinku do Dukly: Už pred príchodom Ivana Hlinku 
sa v zákulisí pošuškávalo, že netreba príliš veľa od jeho príchodu očakávať, vraj sa prišiel 
len doliečiť zo zranení (absolvoval operáciu menisku), inak by si ho stiahla Dukla Jihlava. 
Legenda odohrala za Duklu len 8 zápasov, pričom strelil 2 góly a na 6 prihral. Nech už 
bolo dôvodom čokoľvek, aj 8 zápasov bolo obrovským oživením zápasov Dukly Trenčín 
a pamätníci spomínajú na jeho veľmi pozitívny vzťah k hokejovému dianiu v Trenčíne, aj 
následne vzťahy medzi Duklou a Litvínovom vrátane fanklubov, boli nadštandardné.

1978
1979
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Moje spomienky na historický titul Slovana Bratislava – prvého slovenského mužstva 
v československej lige: O tom, že v tomto čase mala československá liga enormnú sledovanosť 
netreba ani veľa písať a zápasy so Slovanom boli vždy ,,prepredané“ v Trenčíne. V tom čase 
som bol na všetkých zápasoch Slovana v Trenčíne, ale sem-tam sa mi podarilo ísť na hokej aj 
v Bratislave. Bol som v mladšom doraste a obdivovali sme úžasnú hru najmä prvého útoku 
bratov Šťastných. No najviac som fandil Ferovi Hejčíkovi, kamarátovi mojich starších bratov 
a úprimne som sa tešil z toho, že Ferkovi Hejčíkovi sa podarilo získať titul. Teraz, keď si po-
zerám fotografi u hviezdneho Slovana, som si uvedomil, že s piatimi hráčmi tohto mužstva 
som neskôr hral v SNHL v Ekonóme Bratislava v rokoch 1982 – 1986: Miro Miklošovič, Maťo 
Šechný, Jožko Bukovinský, Ľubo Ujváry a, bohužiaľ, už nebohý Žeňo Krajčovič. V  Dukle 

1979 – bratia Šťastní  – strojcovia prvého titulu Slovana

1979 – Odchovanec trenčianskeho hokeja Fero Hejčík bol členom mužstva majstrov ČSSR Slovana Bratislava
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Trenčín z  tohto mužstva hrávalo mimo odchovanca Fera Hejčíka niekoľko sezón ďalších 
osem hráčov: Paľo Norovský, Marián Bezák, Ján Jaško, Miro Miklošovič, Milan Mrukvia, Ičo 
Černý a, žiaľ, už dnes odpočívajú v hokejovom nebi Dušan Žiška a Vlado Urban. 

 Moje spomienky na prvý historický ročník zavedenia kategórie mladšieho dorastu:
V sezóne 1978 – 79 sa historicky prvýkrát zmenili kategórie mládežníckych mužstiev. Bola 
zavedená kategória mladšieho dorastu, čím sa kategória dorastencov rozdelila na mužstvo 
mladších a starších dorastencov, čo vytvorilo väčší priestor pre chlapcov, ktorí odchádzali 
zo žiackej kategórie. V  tejto sezóne taktiež začala éra sťahovania talentovaných juniorov 
z iných miest a prvými z nich boli Stano Hazlinger a Paľo Ivičič zo Skalice. Tréner Laco Šte-
faničák týchto chalanov zaradil do Leteckých opravovní a po rokoch sa z nich stali leteckí 
mechanici. Neskôr takto prišli do Trenčína zo Skalice Edo Hartmann, Srnec, Šátek, Sochor, 
Šagát a Stano Medřík z Nitry. S odstupom času sa tieto kroky ukázali ako správne. Najmä 
Hartmann a Medřík sa stali oporami slovenskej reprezentácie.

 Stano Hazlinger spomína: V roku 1975 začal postupný príchod do Trenčína ,,Skalickej 
enklávy“, keď prišiel do Trenčína Ján Štepanovský, do sezóny 1978 – 79, prišiel spolu so mnou 
Palo Ivičič a brankár Milan Puškár, v roku 1980 Lubor Šátek, Franto Kazinota, Peter Štros 
a Laco Pekár, v roku 1982 Edo Hartmann, Peťo Srnec a Peťo Kazinota. Myslím, že v tomto 
roku prišiel aj Stano Medřík z Nitry. Za ,,Skalickou enklávou“ stál vtedajší tréner mladšieho 
dorastu Laco Štefaničák. V spolupráci s leteckým učilišťom boli chalani zaradení do štúdia 
na miestnej škole. V Skalici vtedy nebola dorastenecká liga a v Trenčíne prebiehala dostav-
ba krytého štadióna, čo malo dopad aj na výkonnosť trenčianskych chalanov, nakoľko mali 
obmedzený počet tréningov  v Topoľčanoch, Dubnici a Uherskom Brode. Myslím si, že po-
stupne títo chalani zapadli do kolektívu a majú dodnes super vzťahy s Trenčanmi, viacerí 
aj zostali v Trenčíne. V juniorských reprezentáciach som sa objavil aj ja, Ivičič, Hartmann, 
Medřík. Neskôr Hartmann a Medřík boli dlhodobými oporami seniorskej reprezentácie.
 Tréner Palo Bratranec pokračuje: Trenčianski chalani mávali maximálne 2 tréningy 
týždenne v  Topoľčanoch, aj to po  22. hodine. Dvanásťroční chalani prichádzali domov 
po polnoci a ráno bez výnimiek a výhovoriek museli ísť do školy. Mnohí počas vyučovania 
aj driemali, ale žiadne výhody  za status ,,hokejistov“ sa v tom čase nekonali.

Ml. dorast pred sezónou
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Poľsko – turnaj
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1979 – 1980 – Tretia československá ligová sezóna – 6. miesto 
a výkony Dukly milým prekvapením ligy 

Do tretej sezóny vstupovala opäť skúsenejšia a zrelšia. Výsledky, ktoré mužstvo dosaho-
valo v prípravných zápasoch, keď vyhralo turnaje v B. Bystrici a v Písku, dokazovali jeho 
stúpajúcu výkonnosť. Tá sa odzrkadlila už v úvode ligovej súťaže, keď po I. štvrtine patrilo 
Dukle prvé miesto v tabuľke. Výkonnosť mužstva však pochopiteľne ešte na takejto úrovni 
stabilizovaná nebola a nasledujúcich sedem zápasov bez víťazstva vrátilo Duklu do stredu 
tabuľky a  niektorých mladších hráčov späť na zem. V  priebehu sezóny však bolo badať 
nárast kvality hry mužstva i jednotlivcov, z ktorých niektorí sa začali stávať osobnosťami, 
schopnými tvoriť hru mužstva. Tou skutočnou vodcovskou sa stal kapitán mužstva, Vláďo 
Vůjtek, ktorý už v tom čase svojím nadhľadom dokázal skvele stlmiť mladších spoluhráčov 
a pritom sa stal aj najslušnejším hráčom I. ligy, keď nebol ani jediný raz vylúčený. V hodno-
tení najlepších ligových hráčov podľa postov skončil medzi brankármi Lang tretí, medzi ob-
rancami Hossa ôsmy a v tabuľke najlepších strelcov patrila Salajkovi s 22 gólmi 13. priečka. 
Skvelé individuálne výkony sa prejavili aj v širšom zastúpení hráčov Dukly v reprezentácii. 
Na predolympijskom turnaji v Lake Placid hrali v drese ČSSR „B“ Lang, Lojda, Vajčner, F. 
Černý a Richter, no dres tohto výberu počas sezóny obliekli pod taktovkou trénera Potscha 
ešte aj Hossa a A. Plánovský. Vyvrcholením však bol reprezentačný štart brankára Langa na 
XIII. zimných olympijských hrách, kde chytal v zápase proti Rumunsku. Výkonnostný skok 
priniesol Dukle historické umiestnenie v najvyššej súťaži – 6. miesto, čo bolo v konečnom 

Fotografi a A mužstva v sezóne 1979 – 1980:
Zadný rad zľava: Kouřil, Plánovský, Hovorka, Urban, Vodička, Mažgut, Šivic, Franc, San-
tárius 
Stredný rad: Repaský, Vůjtek, Prát, Vajčner, Oslizlo, Bokroš, J. Kopecký, Pelc, Richter
Vpredu: tréner Potsch, F. Černý, Hübl, Salajka, Lang, Herczeg, Hossa, Lojda, Otoupalík, 
tréner Svojše



207

Sezóna 1979/1980

resumé sezóny hodnotené ako jedno z najväčších prekvapení ligovej súťaže. Zo slovenských 
mužstiev Slovan skončil na 3. mieste a VSŽ Košice o jednu priečku nižšie za Duklou, na 
7. mieste. S ligou sa rozlúčil Zetor Brno. Do kroniky úspechov Dukly v tejto sezóne treba 
zarátať aj účinkovanie v Spartakiádnom pohári, ktorý sa hral počas celej sezóny. Dukla sa 
prebojovala až do fi nále, kde podľahla Kladnu 2 : 6.

Dres Dukly Trenčín v sezóne 1979 – 1980 obliekli:
Brankári: Lang Karel, Herczeg Ján, Kouřil Ivan
Obrancovia: Hossa František, Oslizlo Lubomír, 
Lojda Ján, Repaský Marián, Plánovský Antonín, 
Franc Jozef, Bokroš Ernest, Urban Vladimír 
Útočníci: Richter Pavel, Salajka Bohumil, Černý 
František, Vůjtek Vladimír, Vajčner Vlastimil, Ko-
pecký Jiří, Korbela Jaroslav, Prát Alexander, Hübl 
Jaroslav, Otoupalík Jiří, Pelc Luděk, Penzéš Július, 
Klíma Josef, Ružička Viliam, Hovorka Milan, San-
tárius Jaroslav, Mažgut Milan, Kouřil, Vodička, Šivic 
Tréneri: Potsch Rudolf, Svojše Kamil 
Predseda oddielu: Dunčko Jozef

Brankári
Meno Počet zápasov Minúty Obdržané góly Priemer *
Lang Karel 42 2360 140 3,56
Herczeg Ján 5 213 9 2,54
Kouřil Ivan 2 67 6 5,4
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Hráči
Meno Pozícia Počet zápasov Góly Asistencie Body TM
Richter Pavel Útočník 44 16 18 34 26
Salajka Bohumil Útočník 39 22 8 30 30
Černý František Útočník 38 12 13 25 26
Vůjtek Vladimír Útočník 44 12 13 25 0
Vajčner Vlastimil Útočník 40 11 14 25 27
Kopecký Jiří Útočník 44 13 6 19 6
Korbela Jaroslav Útočník 37 9 4 13 46
Prát Alexander Útočník 37 7 6 13 32
Hübl Jaroslav Útočník 31 5 8 13 29
Otoupalík Jiří Útočník 15 3 5 8 12
Pelc Luděk Útočník 20 2 3 5 0
Július Pénzeš Útočník 5 2 0 2 2
Klíma Josef Útočník 6 1 1 2 4
Ružička Viliam Útočník 4 0 1 1 4
Hovorka Milan Útočník 6 1 0 1 4
Santárius Jaroslav Útočník 6 0 0 0 0
Mažgut Milan Útočník 25 0 0 0 4
Hossa František Obranca 44 11 15 26 20
Oslizlo Lubomír Obranca 44 6 8 14 66
Lojda Ján Obranca 29 2 5 7 26
Repaský Marián Obranca 39 2 2 4 30
Plánovský Antonín Obranca 44 2 2 4 36
Franc Jozef Obranca 29 2 1 3 27
Bokroš Ernest Obranca 28 1 0 1 16
Urban Vladimír Obranca 13 0 0 0 6
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Richter Pavel pred zápasom

Fero Hossa v súboji s Plzňou
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1979
1980
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1979
1980
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Dorast
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 Jozef Dunčko spomína na obdobie 1977 – 1986: Nová éra ľadového hokeja v Trenčí-
ne sa začala dostavbou zimného štadióna na Sihoti, ktorý zrealizovala ČSĽA so zámerom 
rozvoja hokeja v Trenčíne a snahou vytvoriť podmienky pre VTJ DUKLA Trenčín, aby ako 
tretí klub zo Slovenska postúpil do celoštátnej 1. hokejovej ligy. To sa prejavilo zvýšenou 
aktivitou hokejového hnutia v Trenčíne. Veliteľ VVO ustanovil hokejový výbor a za jeho 
predsedu vymenoval mňa, za podpredsedu Ing. Halusku, za predsedu komisie mládeže p. 
Emila Matejku, za predsedu komisie poriadkovej služby pplk. Ing. Rácza a za predsedu 
fi nančnej komisie p. Valíčka. Vo výbore aktívne pracovalo celkom 21 ľudí, okrem iných 
p. Žuff a, p. Ing. Prekop, p. Csilagi, p. Baráth a ďalší. Trénerom A-mužstva bol p. Jaroslav 
Walter. Nastalo prípravné obdobie celého hokejového oddielu po športovej, organizač-
nej, personálnej a ekonomickej stránke. Boli ustanovené trénerské a realizačné tímy pre 
A mužstvo (Potsch a Svojše), pre starší dorast (Ing. Prekop), pre mladší dorast (Štefaničák, 
Pjontek), ako aj družstvá žiakov, pričom sa podarilo začať zriaďovať hokejové triedy na 
VII. ZDŠ v Trenčíne na Sihoti. Po dôkladnej analýze situácie sme vo Výbore hokejového 
oddielu prišli k záveru, že iba s hráčmi základnej vojenskej služby sa nedá vybudovať muž-
stvo s dlhodobou a stabilnou perspektívou v hokejovej 1. lige. Základnou stratégiou vedenia 
klubu sa stalo budovanie mužstva na vlastných odchovancoch, resp. z dorasteneckej ligy 
(Hovorka, Rehák, Baráth, Hazlinger a mnohí ďalší), doplnených mladými nádejami zo Slo-
venskej národnej hokejovej ligy mužov – SNHL (Božoň, Ľach, Pénzeš, Bokroš, neskôr Švehla, 
Kontšek, Daňo, Kolník, Cíger, Haščák a ďalší). Neskôr sa stalo zásobárňou nových nádejí aj 
„B“ družstvo Dukly Trenčín so sídlom v Topoľčanoch. Mnohí z týchto hráčov sa stali kme-
ňovými hráčmi Dukly Trenčín, a tak sa začal budovať stabilný káder prvoligového mužstva. 
Po piatich rokoch vo funkcii predsedu z dôvodu pracovného zaneprázdnenia som odišiel 
a za predsedu oddielu bol vymenovaný p . Martin Klobušiak. Následne „A“ mužstvo vy-
padlo z 1. hokejovej ligy a muselo sa začať odznova. Do výboru HO som bol znovuzvole-
ný, a to na funkciu podpredsedu. Vtedajší veliteľ Východného vojenského okruhu genplk. 
Samuel Kodaj ma vyzval, aby som spracoval dlhodobý a perspektívny plán komplexného 
rozvoja ľadového hokeja v Dukle Trenčín, a to po organizačnej, ekonomickej, trénersko-
-metodickej a personálnej stránke. Po jeho schválení  velením a v rámci širokej hokejovej 
obce sa začal podľa neho uberať ďalší hokejový život v Trenčíne.
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1980 – 81 – Štvrtá československá ligová sezóna – 6. miesto 

Dukla sa stávala stále viac a viac skúseným ligovým mužstvom. Dobré výsledky z prípra-
vy však tentoraz neboli spočiatku zúročené v lige. Niekoľko úvodných ligových kôl sa Dukla 
dokonca trápila na úplnom chvoste tabuľky. Nemalý podiel na tejto situácii mal aj odchod 
takých opôr mužstva, akými predtým boli Lang, Richter, F. Černý či Vajčner. Hráči, ktorí 
ich nahradili, potrebovali dlhší čas na aklimatizáciu v novom kolektíve, ktorý v druhej po-
lovici sezóny opäť zapol na plné obrátky a nečakane zopakoval vlaňajšie 6. miesto, pričom 
sa stal zároveň aj najúspešnejším slovenským mužstvom. Novinkou I. ligy bolo, že sa hralo 
bez nerozhodných výsledkov, pri remíze sa predlžovalo, alebo sa nakoniec strieľali trestné 
strieľania. V 7. kole Dukla vybojovala prvé historické víťazstvo v Jihlave, naproti tomu, ani 
jediný bod nezískala v  zápasoch s  majstrom TJ Vítkovice. Zároveň bol zaznamenaný aj 
nárast disciplinovanosti mužstva v spojení s precíznym plnením taktických úloh a Dukla 
bola tretím najslušnejším prvoligovým mužstvom. Kapitán mužstva Vůjtek bol vyhlásený 
opäť za najslušnejšieho hráča ligy.

Individuálna výkonnosť hráčov vo svetle odborného hodnotenia nijako nevybočovala  
z ligového priemeru. Zažiaril Hrabák, ktorý skončil medzi brankármi na 6. mieste. V drese 
ČSSR „B“ počas sezóny hrali Slanina, Mažgut, Setikovský, J. Kopecký a Prát. Na svetovom 
šampionáte hráčov do 20 rokov reprezentoval T. Jelínek. Každoročne sa opakujúca pričastá 

Fotografi a A mužstva v sezóne 1980 – 1981:
Zadný rad zľava: masér Ston, tajomník Piovarči, Plánovský, T. Jelínek, Setikovský, Urban, 
Penzéš, Ružička Viliam, ved. mužstva Čahoj, lekár MUDr. Liška 
Stredný rad: Hovorka, Franc, Ľudma, Prát, Klíma, Slanina, Hazlinger, Bokroš, Pelc, 
Mažgut, Macholda
Vpredu: Miklošovič, Vůjtek, J. Kopecký, Hamko, tréner Svojše, Herczeg, tréner Potsch, 
Hrabák, Salajka, V. Sýkora, Hossa
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obmena kádra si vynútila zamerať činnosť celého realizačného tímu na posilňovanie a bu-
dovanie stáleho kádra mužstva. Nezabudlo sa ani na vlastnú základňu a po Hovorkovi vo 
vlaňajšej sezóne debutoval tentoraz v lige ďalší hráč z dorastu Dukly – Hazlinger, odchova-
nec skalického hokeja, ktorý pokračoval v Trenčíne od mladšieho dorastu. Pre Slovan Brati-
slava bolo priam katastrofou, keď vypadol z I. ligy pri rovnosti bodov so Škodou Plzeň. VSŽ 
Košice skončili na deviatom mieste. V kvalifi kácii o postup do I. ligy odohral vyrovnanú 
partiu Poprad so Zetorom Brno, keď prehral tesne 2 : 3 na zápasy. V Poprade žiarili v bráne 
legendárny Pavol Svitana a legenda SNHL Štolc, najproduktívnejší hráč SNHL so 71 bodmi.

Po skončení ligovej súťaže sa hral ešte Pohár oslobodenia a Dukla patrila opäť k najlep-
ším. Prebojovala sa až do fi nálovej skupiny, kde skončila za Jihlavou a Kladnom na 3. mieste.

Dres Dukly Trenčín v sezóne 1980 – 1981 obliekli:
Brankári: Hrabák Jan, Herczeg Ján, Hamko Juraj, Jelínek František
Obrancovia: Hossa František, Plánovský Antonín, Slanina Peter, Macholda Vladimír, 
Bokroš Ernest, Setíkovský Pavel, Bakoš Juraj, Urban Vladimír, Franc Jozef
Útočníci: Vůjtek Vladimír, Kopecký Jiří, Pelc Luděk, Mažgut Milan, Salajka Bohumil, 
Pénzeš Július, Ružička Viliam, Miklošovič Miroslav, Sýkora Václav, Prát Alexander, Klíma 
Josef, Jelínek Tomáš, Ľudma Dušan, Hazlinger Stanislav, Bulat Libor, Hovorka Milan, Plá-
novský Jaroslav 
Tréneri: Potsch Rudolf a Svojše Kamil
Predseda oddielu: M. Hlôška
Tajomník: I. Piovarči

Brankári
Meno Počet zápasov Minúty Obdržané góly Priemer *
Hrabák Jan 39 2181 143 3,93
Herczeg Ján 7 209 20 5,74
Hamko Juraj 6 215 12 3,35
Jelínek František 1 60 5 5
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Hráči
Meno Pozícia Počet zápasov Góly Asistencie Body TM
Vůjtek Vladimír Útočník 43 12 27 39 4
Kopecký Jiří Útočník 44 16 14 30 10
Pelc Luděk Útočník 30 8 20 28 18
Mažgut Milan Útočník 44 16 11 27 25
Salajka Bohumil Útočník 39 12 12 24 19
Pénzeš Július Útočník 38 9 15 24 8
Ružička Viliam Útočník 42 11 12 23 28
Miklošovič Miroslav Útočník 37 4 19 23 18
Sýkora Václav Útočník 33 9 9 18 6
Prát Alexander Útočník 39 9 9 18 46
Klíma Josef Útočník 26 8 3 11 8
Jelínek Tomáš Útočník 34 5 4 9 18
Ľudma Dušan Útočník 23 3 4 7 12
Hazlinger Stanislav Útočník 1 0 1 1 0
Bulat Libor Útočník 2 0 0 0 0
Hovorka Milan Útočník 2 0 0 0 0
Plánovský Jaroslav Útočník 3 0 0 0 2
Hossa František Obranca 39 5 15 20 34
Plánovský Antonín Obranca 39 12 7 19 62
Slanina Peter Obranca 34 9 4 13 18
Macholda Vladimír Obranca 38 3 5 8 14
Bokroš Ernest Obranca 30 2 6 8 26
Setíkovský Pavel Obranca 39 3 1 4 16
Bakoš Juraj Obranca 27 2 1 3 10
Urban Vladimír Obranca 5 0 2 2 0
Franc Jozef Obranca 18 0 0 0 12

1980
1981
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Salajka, Miklošovič, Ružička

Vojaci – Dukláci

Ľudma, Franc, Plánovský, Jelínek, Ružička – politická výchova

Ružička, Franc, HamkoR žičk F H k

Ľ d F Plá ký J lí k R žičk li i ká ý h

Vojaci  Dukláci

j , ,
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1980
1981
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Žiaci pod vedením trénera Pjonteka

St. dorast M. Radosa, F. Búri
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St. dorast III. miesto

Starší dorast

Starší dorast

Výber SR Spišská Nová Ves – 7 zástupcov z Trenčína – tréner Pjontek, Hušek, 
Gregor, Hazlinger, Hunák, Radosa, Kvasnica
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1980
1981
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Gentleman, hráč a  tréner 
Vladimír Vůjtek začal 
s  hokejom v  klube HC Vít-
kovice. Tomuto klubu ostal 
verný takmer celú hoke-
jovú kariéru. Výnimkou 
boli dve sezóny v Trenčíne, 
kde si odkrútil „vojenčinu“. 
Pod hrad Matúša Čáka pri-
šiel pred sezónou 1966/67  
a  ihneď sa stal oporou a  aj 
najlepším strelcom Dukly 
v  tejto sezóne. Aj ďalší 
ročník 1967/68 si odkrútil 
na vojenčine v Trenčíne, aby 
sa vrátil späť do Vítkovíc. 
Do Trenčína sa vrátil v  se-
zónach 1979/80 a  1980/81, 
kde bol opäť kľúčovým 
hráčom, v sezóne 1980/81 aj 
najproduktívnejším hráčom
Dukly. Vo svojej druhej tren-
čianskej sezóne sa stal do-
konca najproduktívnejším
hráčom tímu. Po pôsobe-
ní v Dukle ukončil aktívnu 
hráčsku kariéru v Karvinej. 
Tam začal aj svoju úspeš-

nú trénerskú kariéru. V najvyššej českej súťaži pôsobil viacero sezón na lavičke Vítkovíc 
a Zlína. Dve sezóny viedol českú juniorskú hokejovú reprezentáciu. V roku 2001 odišiel ako 
tréner do zahraničia,  kde viedol ruské tímy Lokomotiv Yaroslavl, Rubin Kazaň a Dynamo 
Moskva. S  Lokomotivom sa mu dvakrát podarilo vyhrať ruskú Superligu. Od sezóny 
2011/12 pôsobil ako hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie, s ktorou v roku 2012 
získal na majstrovstvách sveta striebornú medailu. Pri kormidle slovenského národného 
tímu bol štyri roky. Svoju poslednú trénerskú sezónu 2015/16 ukončil ako hlavný tréner 
českej hokejovej reprezentácie. Vladimír Vůjtek má k Trenčínu veľmi blízko. Jednak jeho 
manželka je rodenou Trenčankou a často sa sem vracia aj za rodinou svojej dcéry Šárky, 
ktorá je manželkou legendy trenčianskeho hokeja Roba Petrovického.

1980
1981
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1981 – 1982 – Piata československá ligová sezóna. Dukla Tren-
čín zostúpila do SNHL

Do tretice Dukla excelovala v prípravných zápasoch pred sezónou a pripisovala si na svoje 
konto úspech za úspechom. Vyhrala turnaj v B. Bystrici, obrovský ohlas vyvolalo jej augus-
tové prvenstvo na turnaji vo švédskom Leksande, kde porazila také mužstvá ako Timra, 
Kärpät Oulu, EG Düsseldorf, Kiekkoreipas Lahti a domáci Leksand. Na domácom ľade 
7. septembra 1981 len tesne podľahla fenomenálnemu CSKA Moskva 1 : 2. Vo svetle týchto 
faktov ani neprekvapoval výkonnostný cieľ stanovený pred mužstvo na ligovú sezónu – vy-
bojovať konečné 5. miesto, ktorý však nezohľadňoval výrazne nižšiu kvalitu letného výberu 
hráčov. Ako sa neskôr ukázalo, osudnými sa pre Duklu stali zápasy, v ktorých sa predlžo-
valo. Zo šiestich takýchto stretnutí dokázala Dukla vyhrať len jediné. Keby platili výsledky 
dosiahnuté v riadnom hracom čase, patrilo by Dukle 9. miesto a vypadol by Zetor Brno. 
Skutočnosť však bola úplne iná. Mužstvo prehralo doma dvanásť zápasov a tento luxus už 
nedokázalo zlikvidovať, pretože tieto straty trvali aj v rozhodujúcich záverečných kolách, 
keď sa rozhodovalo o  ligovej existencii Dukly. Streleckú mizériu mužstva najvýstižnejšie 
dokresľuje fakt, že najlepším strelcom bol obranca Slanina. V hodnotení najlepších ligových 
hráčov skončil Hrabák na 9. mieste medzi brankármi a Slanina na 10. mieste medzi obran-
cami. Hrdina bol štvrtým najlepším nahrávačom ligy. 

Fotografi a A mužstva v sezóne 1981 – 1982
Horný rad zľava: tajomník I. Piovarči, ved. mužstva P. Čahoj, Z. Albrecht, P. Setikovský, 
J. Korejs, R. Hosťovecký, B. Salajka, lekár MUDr. J. Liška, masér L. Homolka 
Stredný rad: J. Klíma, A. Prát, E. Bokroš, P. Slanina, S. Hazlinger, F. Hossa, J. Hrdina, 
J. Lukáč 
Dolný rad: J. Hrabák, V. Sýkora, D. Ľudma, Ing. V. Macholda, st. tréner R. Potsch, 
M. Miklošovič, tréner K. Svojše, J. Bakoš, Ing. J. Pénzeš, V. Ružička, V. Hiadlovský
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Na majstrovstvách sveta vo Fínsku reprezentoval a  k  zisku striebra prispel Hrdina 
a dres „áčka“ počas sezóny obliekol aj Slanina. V drese ČSSR „B“ hrali Bakoš, Setikovský a 
T. Jelínek. Na MS hráčov do 20 rokov v USA a Kanade hrali Eberle, Kasík a T. Jelínek, na ME 
juniorov do 18 rokov reprezentoval Rehák. Po piatich sezónach postihol Duklu tvrdý neča-
kaný úder v podobe zostupu do SNHL. Sezóna ukázala, že aj ten najkvalitnejší kolektív bez 
tvrdej hernej i vnútornej disciplíny ťažko môže čeliť silnému psychickému tlaku spojenému 
s bojom o záchranu. VSŽ Košice skončili na 8. mieste. Duklu vystriedal Slovan, keď po ví-
ťazstve v SNHL zvíťazil nad TJ Lokomotíva Meochema Přerov jednoznačne na zápasy 3 : 0.

Dres Dukly Trenčín v sezóne 1981 – 1982 obliekli:
Brankári: Hrabák Ján, Jelínek František, Hamko 
Juraj, Hiadlovský Vladimír
Obrancovia: Slanina Peter, Bokroš Ernest, Setíkovský Pavel, 
Hossa František, Bakoš Juraj, Kasík Petr, Rehák Miloš, Ivičič 
Pavol, Kadlec Vladimír, Albrecht Zdeněk, Macholda V.
Útočníci: Hrdina Jiří, Prát Alexander, Sýkora Václav, 
Lukáč Jozef, Miklošovič Miroslav, Ružička Viliam, 
Eberle Milan, Jelínek Tomáš, Pénzeš Július, Salaj-
ka Bohumil, Klíma Josef, Skrbek Milan, Hazlinger 
Miroslav, Kroupa Petr, Jiskra Pavel, Ľudma Dušan, 
Korejs Jiří, Hosťovecký Roman
Tréneri: Potsch Rudolf, Svojše Kamil
Predseda oddielu: M. Klobušiak
Tajomník: I. Piovarči

Brankári
Meno Počet zápasov Minúty Obdržané góly Priemer *
Hrabák Ján 42 2362 129 3,28
Jelínek František 5 144 10 4,17
Hamko Juraj 3 113 9 4,78
Hiadlovský Vladimír 1 58 6 6,25
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Hráči
Meno Pozícia Počet zápasov Góly Asistencie Body TM
Hrdina Jiří Útočník 44 11 27 38 36
Prát Alexander Útočník 42 13 23 36 74
Sýkora Václav Útočník 38 12 7 19 10
Lukáč Jozef Útočník 39 9 9 18 14
Mikošovič Miroslav Útočník 38 4 11 15 4
Ružička Viliam Útočník 42 8 6 14 32
Eberle Milan Útočník 36 8 5 13 16
Jelínek Tomáš Útočník 37 9 3 12 44
Pénzeš Július Útočník 37 6 5 11 10
Salajka Bohumil Útočník 37 6 4 10 18
Klíma Josef Útočník 23 4 3 7 10
Skrbek Milan Útočník 35 2 3 5 14
Hazlinger Stanislav Útočník 16 0 2 2 4
Kroupa Petr Útočník 1 0 0 0 0
Jiskra Pavel Útočník 6 0 0 0 0
Ľudma Dušan Útočník 7 0 0 0 0
Slanina Peter Obranca 43 14 13 27 46
Bokroš Ernest Obranca 37 11 7 18 46
Setíkovský Pavel Obranca 44 6 7 13 43
Hossa František Obranca 40 4 7 11 28
Bakoš Juraj Obranca 36 3 4 7 26
Kasík Peter Obranca 25 2 1 3 16
Rehák Miloš Obranca 16 1 1 2 16
Ivičič Pavol Obranca 3 0 0 0 0
Kadlec Vladimír Obranca 10 0 0 0 4
Albrecht Zdeněk Obranca 14 0 0 0 4

1981
1982
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Hazlinger, Ružička, Macholda

Vzorní vojaci

Ružička, Slanina, Miklošovič, Bakoš

Zľava: Hazlinger, I. Černý

Ivičič PavolLeksand – medzinárodný turnaj
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Hrdina Jiří Jelínek Tomáš
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Moje spomienky na dorasteneckú ligu: Hrali sme pod vedením trénerov Šajbana a Ta-
noczkyho. Ako úderný útok, Radosa – Hazlinger – Kvasnica, sme dávali veľa gólov. Myslím, 
že v tomto ročníku sme boli najproduktívnejší útok v celej dorasteneckej lige. Najradšej 
spomínam na presilovky. Ich nácvik mal na starosti Dodo Tanoczky. Mali sme nacvičené 
3 signály a vždy nám ukázal zo striedačky, ktorý z nich máme zahrať. Keď sme boli úspešní 
a to sme boli dosť často, Dodo Tanoczky skoro od radosti ,,z kože vyletel”. Presilovky boli 
jeho doménou. V tejto sezóne sme niektorí hráči z dorastu mali s A mužstvom 1 – 2 trénin-
gy týždenne. Spomínam si na ten šok, trénoval som v útoku so Sašom Prátom. Jeho prihráv-
ky mi pripadali ako strely v dorasteneckej lige. Všetky činnosti boli omnoho rýchlejšie, ale 
užívali sme si to. V tom čase už len trénovať s A mužstvom bolo výnimočné, nakoľko Dukla 
väčšinou mala B mužstvo a v prípade potreby dopĺňali mužstvo týmito hráčmi.

St. dorast
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Starší dorast – turnaj v Trenčíne

Mladší dorast

Zo zápasu starších dorastencov

Starší dorast – úderná päťka

1981
1982
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1981
1982
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1982 – 1983 – SNHL – 1. miesto a návrat do I. československej 
ligy po jednoznačnej kvalifi kácii s DS Olomouc

Dukla Trenčín zvíťazila jednoznačne v  SNHL so 14-bodovým náskokom pred Plasti-
kou Nitra a 21-bodovým náskokom pred PS Poprad pod vedením novej trénerskej dvojice 
Černický – Šajban. Pri kvalite kádra, ktorým Dukla disponovala, sa ani iný priebeh neoča-
kával. Dukle Trenčín v kvalifi kácii o postup do I. ligy stačili 3 zápasy na jednoznačné víťaz-
stvo s DS Olomouc na zápasy 3 : 0. Po zápase v Trenčíne 10 : 5, strelcami gólov boli Ružička 
2, Jančuška 2, Hazlinger, Hosťovecký, Hrdina, Lach, Staš; v Olomouci 5 : 2, (góly Stavjaňa, 
Miklošovič, Hazlinger, Lach, Prát) a v Trenčíne 8 : 1, (góly Bokroš 2, Hrdina, Miklošovič, 
Hosťovecký R., Eberle, Jančuška, Staš). Dukla tak po roku vystriedala vypadávajúce Poldi 
Kladno.

Dres Dukly Trenčín v sezóne 1982 – 1983 obliekli:
Brankári: Václav Fürbacher, Vladimír Hiadlovský, Peter Piller 
Obrancovia: Zdeněk Albrecht, Ernest Bokroš, Mojmír Božík, Tibor Haluska, František 
Hossa, Jaroslav Hušek, Pavol Ivičič, Stanislav Medřík, Radek Radvan, Miloš Rehák, 
Antonín Stavjaňa  

Fotografi a A mužstva, sezóna 1982 – 1983:
Horný rad zľava: ved. mužstva Čahoj, tajomník Piovarči, Božík, Eberle, tréner Tanoczky, 
Stavjaňa, Hušek, Staš, masér Laifer, lekár MUDr. Beluš
Stredný rad: Hosťovecký, Božoň, Lach, Albrecht, Hazlinger, Hiadlovský, Rehák, Jančuška, 
Radvan, Rech, Haluska 
Dolný rad: Fürbacher, Ružička, Pénzeš, Hossa, tréner Černický, Prát, tréner Šajban, Bokroš, 
Hrdina, Miklošovič, Piller
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Útočníci: Ján Božoň, Milan Eberle, Miroslav Hanták, 
Stanislav Hazlinger, Roman Hosťovecký, Jiří Hrdina, 
Milan Jančuška, Josef Klíma, Anton Lach, Miroslav 
Miklošovič, Július Pénzeš, Petr Pělucha, Alexander 
Prát, Jiří Rech, Viliam Ružička, Milan Staš
Tréneri: Július Černický, Branislav Šajban, Jozef Ta-
noczky 
Predseda oddielu: M. Klobušiak
Tajomník: I. Piovarči

Strelci gólov: 40 – Hrdina, 25 – Ružička, 24 – Jan-
čuška, 20 – Božoň, Lach, 19 – Prát, 18 –Pénzeš, 
17 – Miklošovič, Eberle, 14 – Bokroš, 10 – Hosťovec-
ký R., 9 – Hazlinger, Božík, Klíma, 7 – Staš, 5 – Hossa, Albrecht, Radvan, Rech, 4 – Stavjaňa, 
1 – Haluska, Rehák

Hosťovecký, Jančuška, Staš

Hosťovecký, Hazlinger, Staš

Fiala, Jančuška v útoku 

Zľava: Božík, Hazlinger
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Jirko Hrdina v súboji s Olomoucom

Staš v akcii

Po kvalifi kácii s Olomoucom sa oslavovalo

Letná príprava Brezina

Kapitán Prát na čele úspešnej kvalifi kácie

Staš atakuje súperovú bránku

Mažgut,Ružička, Hazlinger

k d b l K itá P át č l ú š j k lifiká i

Staš v akcii Staš atakuje súperovú bránku

Mažgut Ružička Hazlinger

Letná príprava Brezina

Po kvalifikácii s Olomoucom sa oslavovalo

j
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Radosť po úspešnej kvalifi kácii s Olomoucom

Jančuška, Bucala, Tanoczky

Radosť po úspešnej kvalifi kácii s Olom

č šk l T k

R d ť ú š j k lifiká ii Ol

1982
1983
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Mladší dorast
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1983 – 1984 – Šiesta československá ligová sezóna – 6. miesto

Po jednoznačnom víťazstve v SNHL a kvalifi kácii sa Dukla vrátila do ligy s veľkými zme-
nami v kádri. Trénerský tandem Černický – Šajban sa spoliehal už na úplne novú kostru 
mužstva a dal príležitosť celému radu hráčov zo slovenského hokejového vidieka i vlastného 
dorastu počas posledných dvoch sezón. Vtedy ešte nikto poriadne nepoznal mená neskor-
ších opôr, Haščáka a Hartmanna. Pred ,,nováčika“ bol stanovený tvrdý výkonnostný cieľ, 
skončiť v I. lige do 8. miesta. Dukla sa opierala o výborné výkony brankára Fürbachera, 
v obrane dominovali Božík s Bokrošom, v útoku bol úspešným strelcom Dornič a upúta-
la aj trojica priebojných mladíkov Božoň – Lach – Ružička. Svoj cieľ splnilo angažovanie 
skúseného Klapku z jihlavskej Dukly, ktorý mal do hry vniesť myšlienku a rozvahu. Ko-
nečné šieste miesto bolo neočakávané a naznačilo ďalšie perspektívy tohto kolektívu. Za 
Duklou zaostali VSŽ Košice na siedmom a Slovan na deviatom mieste. Lige dominovala 
Dukla Jihlava pred Litvínovom a  Pardubicami. V  hodnotení najlepších ligových hráčov 
podľa postov bol medzi brankármi Fürbacher piaty, medzi obrancami skončil Stavjaňa 
na 10. mieste. V tabuľke najlepších strelcov bol Dornič na 12. mieste. Svojimi výkonmi si 
Trenčania znovu zažiadali o reprezentačné dresy. V „áčku“ nastupovali Božík a Bokroš, vo 
výbere ČSSR „B“ sa vystriedali Hrubeš, Stavjaňa, Bokroš, Dornič, Fürbacher, Božík, Božoň, 
Lach, Pata a Fiala. Z majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov sa vrátil s bronzom Hrubeš a na 
ME hráčov do 18 rokov vybojoval Medřík striebro.

Fotografi a A mužstva, sezóna 1983 – 1984:
Horný rad zľava: MUDr. Biensky, Stavjaňa, Prorok, Božík, Staš, Hrubeš, Bezák, Tomášek, 
Pata, Fiala, tréner Šajban
Stredný rad: masér Valica, Klapka, Jančuška, Haščák, Hazlinger, Hartmann, Rehák, 
Dornič, Božoň, Morávek, masér Laifer
Dolný rad: Fürbacher, Ružička, Hossa, tréner Černický, Bokroš, Lach, Hiadlovský
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1983
1984

Radosť z  úspešnej sezóny Dukly však narušil nečakaný odchod do hokejového neba 
Karola Morávka, odchovanca bratislavského Slovana, ktorý zomrel 18. marca 1984 vo veku 
nedožitých 24 rokov.

Dres Dukly Trenčín v sezóne 1983 – 1984 obliekli:

Brankári: Václav Fürbacher, Vladimír Hiadlovský, 
Pavel Cagaš, Eduard Hartmann
Obrancovia: Stavjaňa Antonín, Bokroš Ernest, 
Hrubeš Miloš, Hossa František, Božík Mojmír, To-
mášek Aleš, Rehák Miloš, Skalický Pavel, Radvan 
Radek, Medřík Stanislav 
Útočníci: Dornič Ivan, Ružička Viliam, Lach Anton, 
Maruška Milan, Božoň Ján, Klapka Otta, Pata 
Zdeněk, Bezák Marián, Fiala Petr, Jančuška Milan, 
Hazlinger Stanislav, Haščák Oto, Prorok Pavel, Staš 
Milan, Morávek Karol, Hanták Miroslav 
Tréneri: Černický Július, Šajban Branislav
Predseda oddielu: M. Klobušiak
Tajomník: I. Piovarči

Brankári
Meno Počet zápasov Minúty Obdržané góly Priemer *
Fürbacher Václav 39 2124 107 3,02
Hiadlovský Vladimír 14 400 26 3,9
Cagaš Pavel 4 101 8 4,76
Hartmann Eduard 1 15 2 8
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Hráči
Meno Pozícia Počet zápasov Góly Asistencie Body TM
Dornič Ivan Útočník 42 20 12 32 10
Ružička Viliam Útočník 43 15 16 31 54
Lach Anton Útočník 41 13 11 24 8
Maruška Milan Útočník 39 12 10 22 16
Božoň Ján Útočník 37 16 4 20 14
Klapka Otta Útočník 37 7 12 19 28
Pata Zdeněk Útočník 38 7 12 19 42
Bezák Marián Útočník 39 6 11 17 18
Fiala Petr Útočník 39 13 3 16 17
Jančuška Milan Útočník 36 10 3 13 18
Hazlinger Stanislav Útočník 37 8 4 12 10
Haščák Oto Útočník 36 5 6 11 26
Prorok Pavel Útočník 20 2 4 6 27
Staš Milan Útočník 32 2 3 5 0
Morávek Karol Útočník 25 0 5 5 11
Hanták Miroslav Útočník 14 2 1 3 0
Stavjaňa Antonín Obranca 38 3 10 13 12
Bokroš Ernest Obranca 44 3 9 12 54
Hrubeš Miloš Obranca 40 3 3 6 12
Hossa František Obranca 44 3 3 6 36
Božík Mojmír Obranca 41 1 5 6 40
Tomášek Aleš Obranca 25 2 2 4 18
Rehák Miloš Obranca 23 0 3 3 24
Skalický Pavel Obranca 6 0 1 1 2
Radvan Radek Obranca 2 0 0 0 2
Medřík Stanislav Obranca 3 0 0 0 2



242

90 rokov trenčianskeho hokeja

Hazlinger pred brankárom Švarnym

Milan Staš v akcii 

Po víťazstve Hazlinger, A. Lach

Bezák, Hazlinger, Staš

Dukla – VSŽ Košice

Bezák Marián Hazlinger v súboji s Bulom – Vítkovice
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 Miro Hanták spomína: Na môj prvý zápas v Dukle som nastúpil v sezóne 1983 – 84, 
niekedy po  Novom roku, mal som vtedy 18 rokov aj 7 mesiacov. Do A mužstva som prišiel 
dobre ,,vyškolený”, veď som hrával centra v doraste „mazákom” Milošovi Radosovi a Jarovi 
Kvasnicovi. Hneď v prvom víťaznom zápase 5 : 3 s Litvínovom som strelil gól . Čo viac 
som si mohol priať. Ale vytriezvenie prišlo v nasledujúcom zápase s Vítkovicami. Tréner  
Černický ma poveril ,,osobkou” na Frantu Černíka. Hmm, neustrážil som ho, strelil nám 
2 góly. Bol neskutočne rýchly. O Frantovi sa hovorilo, že on nemal na korčuliach tzv. kolís-
ku, ale rovné nože ako rýchlokorčuliari, takže keď sa rozbehol, bolo ťažke ho dokorčuľovať.
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 Marián Bezák spomína na vojenčinu v Dukle: Narukoval som 1. 7. 1983 ako absolvent VŠ 
na 1 rok ZVS, oženil som sa 11. 6. a 4. 7. toho istého roku som mal promócie na VŠE. Samozrej-
me, že som dostal opušťák na 2 dni, ale mne to bolo málo, tak som požiadal vtedajšieho veliteľa 
Dukly o predĺženie. Ako „dôvod“ som uviedol, že som mladý ženáč a potrebujem „popraco-
vať“ na potomkovi. Tak som dostal 5 dní so želaním, aby sa to podarilo, veď Slovensko potre-
buje mladých, šikovných hokejistov. Nakoniec sa mi narodila 21. 10. 1984 dcérka Kristínka. 
To som už bol naspäť v Slovane, ale „základ“ sme predsa len položili v Trenčíne, kde za mnou 
moja manželka cestovala tak „často“, až sa to nakoniec podarilo. Hokejista Adam prišiel na svet 
trošku neskôr, 4. júla 1989, ako dieťa zamatovej revolúcie. Mne sa veľmi ťažko odchádzalo na 
vojnu. Nevedel som si ani predstaviť, že budem rok mimo domova. Vojnu som pokladal za zby-
točnosť, aj keď sa pobyt vo vojenskom hoteli zvanom Dukla absolútne nedal porovnať s nor-
málnym pobytom v kasárňach. Našťastie atmosféru kasární som nikdy nezažil, iba na „buzer 
placi“, keď sme mali  slávnostnú prísahu. Skutočne som nevedel, čo ma čaká a ani vo sne by 
ma nenapadlo, že prežijem nádherný rok plný neuveriteľných zážitkov, že stretnem kamarátov 
na celý život, že si zahrám výborný hokej, a že zažijem na vlastnej koži skvelých trenčianskych 
fanúšikov, ktorí ma prijali veľmi rýchlo za svojho, aj keď som bol zo Slovana a bol som v Dukle 
len na jednu sezónu. Keď som odchádzal po roku domov, tak som sa chcel so všetkými rozlúčiť. 
Tá rozlúčka trvala tri dni. Milan Staš, môj najlepší kamarát na vojne, s ktorým som zažil také 
veci, o akých sa dnešným mladíkom ani nesníva, ma išiel vždy odprevadiť na vlak domov. Ja 
som aj nastúpil, ale druhými dverami som vyskočil z vlaku a utekal som naspäť do hotela Tatra, 
kde boli moji priatelia a spoluhráči, ktorí mali ešte rok pred sebou. A takto sa to opakovalo tri 
dni za sebou... Nie a nie sa odlepiť z Trenčína. Niekedy som musel zostať v Dukle aj v sobotu, 
keď sa robil poriadok a ja ako čatár – absolvent som musel podávať nadpraporčíkovi Jansovi 
hlásenie za celé mužstvo hokejistov na Dukle. Jansa bol skvelý chlap. Rád si vypil, ale to nebolo 
na škodu. Bol prísny, aspoň sa tak tváril, ale vždy férový a bola s ním veľká sranda. Pamätám si, 
že som bol v izbe s nebohým Karolom Morávkom a s Edom Hartmanom. Na jeseň som nalepil 
na celé okno samé gaštanové listy a keď prišiel výkonný praporčík Jansa, tak začal kričať, čo to 
má znamenať. Ja som mu kľudne odpovedal, že to sú listy z gaštana, a že gaštan je symbolom 
jesene a oznámil som mu, že to je posledná jeseň, čo som na vojne... Skoro ho šľak trafi l, tak som 
to musel dať dole. Dvakrát do týždňa, ráno o piatej chodil do Dukly na masáž a do teplej vody 
veliteľ Východného vojenského okruhu  spolu so svojím pobočníkom. Nikto však nevedel deň, 
kedy príde. Na bráne bola služba, ktorá pozostávala z veliteľa stráže vyššej hodnosti a z dvoch 
zaklaďákov, tzv. 1. pomocník dozorného a 2. pomocník dozorného. Všetci mali byť 100 %-ne 
ustrojení a hlavne nikto nesmel spať. Raz však prišiel pán generál neohlásene, veliteľ stráže 
spal v kancelárii, prvý pomocník spal v izbe o poschodie vyššie a na bráne zostal mladý vojak, 
zápasník z Dunajskej Stredy. Mal na sebe červené tepláky, žlté duklácke športové tielko a na 
nohách šľapky. Keď vošiel generál do dverí, tak nemohol uveriť vlastným očiam. Cez okienko 
sa na neho usmieval chlapec v tričku a namiesto toho, aby vyskočil a podal hlásenie, tak sa len 
usmieval a pozdravil: „Nazdar, šéfi nko, kam idete tak skoro ráno“ a aby toho nebolo málo, tak 
vybehol z kukane von a chcel podať generálovi ruku, ktorú generál, samozrejme, v nemom 
úžase odmietol. Tak ho aspoň vojačik – zápasník poklepal po ramene a opýtal sa ho, kam ide 
tak skoro ráno, či si ide zašportovať, lebo videl, že má na nohaviciach také veľké široké červené 
pásy, tak si myslel, že to má tepláky... a tam zrejme „tlakový hrniec“ už nevydržal a nastala 
„explózia“. Pobočník kričal, až sa celá Dukla otriasala v základoch a generál neveriacky krútil 
hlavou, že sa mu to asi sníva a v duchu už videl vojaka – zápasníka sedieť v Sabinove. Nakoniec 
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vyfasoval len 21 ostrých. Zrejme generál usúdil, keď sa pozrel na jeho priblblý výraz tváre, že to 
bude stačiť. Potom ho ešte poslali na 2- mesačnú „prevýchovu“ na západnú hranicu do Janovíc. 
Len tak pre ilustráciu, v Janoviciach bola taká tvrdá vojna, že každý, kto len mohol, robil všetko 
pre to, aby sa tam nikdy nedostal. Takže tam potom slúžili takí exoti ako náš zápasník, ktorý 
vo dne v noci strážili našu socialistickú republiku pred napadnutím „imperialistickým agreso-
rom“. Nie nadarmo sa hovorilo medzi vojakmi: „Janovice, nikdy více!“ Spomínam si, ako sme 
raz, teda nie raz, ale asi dvadsiatykrát išli načierno domov aj s nebohým Karolom Morávkom. 
Vychádzku sme mali podpísanú len v Trenčíne, ale my sme sa vybrali rýchlikom do Bratislavy. 
Karol bol ženatý asi trištvrte roka, ja som mu bol za svedka, čo bola pre mňa obrovská česť, lebo 
Karol bol skvelý kamarát, čestný a charakterný, za každú srandu. Jeho drahá manželka Lenka 
bola v požehnanom stave a okrem iného bola skvelá hádzanárka v Sparte Bratislava. Prišli sme 
opatrne na perón v Trenčíne na stanici a nenápadne sme sa pozerali, či tam nie je niekde „lí-
tačka“, v preklade vojenská hliadka. Nikde nikoho, tak sme stáli na peróne do poslednej chvíle 
a keď zapískal výpravca, rýchlo sme naskočili do vlaku. Boli sme pekne ustrojení, mladí prís-
lušníci Československej ľudovej armády, cez plece prehodené športové tašky, no radosť na nás 
pozerať. A zrejme preto na nás oči nechávala aj mladá, celkom fešná konduktorka tiež v peknej 
uniforme. Pozerala sa na nás, my na ňu a tak, aby som prelomil mlčanie, vytiahol som lístky, 
aby nám ich precvikla. Keďže sme boli vojaci, tak sme mali zlacnené lístky. Nejak sa jej nechce-
lo isť si „plniť svoju povinnosť“ štikať lístky ďalej do vlaku a len stála opretá o záchodové dvere a 
to bolo to, z čoho sme začali byť nervózni. My sme sa totiž potrebovali prezliecť do civilu a ona 
nám blokovala dvere. Tak som ju slušne poprosil, či môže trošku odstúpiť, že potrebujem ísť na 
toaletu. Samozrejme, že odstúpila od dverí. Ja som vošiel na toaletu a za mnou sa hneď natlačil 
aj Karol. Obaja sme sa na toalete rýchlo prezliekli do civilu, chvíľku sme počkali v domnení, 
že naša konduktorka už behá po vlaku a cviká lístky ostošesť. Po pár minútach som jemne 
otvoril a vykukol, aby som zistil, či je „čistý vzduch“ a v tom sa nám stretli pohľady s našou 
konduktorkou. Doprial by som vám vidieť ten jej výraz tváre, nevedela, či sme v poriadku, keď 
sme sa dvaja nahrnuli do záchodu, ale keď sme vyšli von a obaja v civile, tak už bola z toho 
úplne vyvalená. S veľmi divným výrazom na tvári a s neveriacky krútiacou hlavou sa pobrala 
do vlaku. Šarmantný úsmev, ktorý mala predtým, jej razom vystriedal tvrdý služobný výzor. 
My sme nevedeli, čo bude ďalej, či nás neudá, že sme dezertéri, alebo čo ja viem, čo si myslela v 
tej svojej služobne uniformovanej hlave. V každom prípade sme prešli až do posledného vozňa, 
odkiaľ sme vyzerali v Trnave na peróne, či tam nenabehne na nás nejaké ozbrojené komando. 
Trnavu sme zvládli, ale keď sme prichádzali do Bratislavy, tak sme pre istotu ešte za jazdy pred 
príchodom do stanice, keď už vlak spomaľoval, vyskočili z vlaku a cez známu dieru v plote sme 
sa rýchlo dostali na Pioniersku ulicu, kde sme sa už rýchlo zamiešali medzi ľudí. 
 Raz sme leteli na zápas do Litvínova. Všetci sme si mysleli, že ideme do Piešťan na letis-
ko tak ako viackrát predtým, keď pre nás priletela letka ministerstva obrany. Tuším to bol  
Jak 40, ktorý nás odviezol kam bolo treba, podľa toho, kde sme hrali. Buď do Prahy na vojenské 
letisko na Kbely alebo do Plzne. Bolo to super pohodlné aj s občerstvením a po zápase sme boli 
už o polnoci v pohode v Dukle. Až raz bolo toto lietadlo obsadené a my sme leteli do spomí-
naného Litvínova ,resp. na vojenské letisko do Žatca z trenčianskeho letiska, ktoré malo v tej 
dobe ešte trávnatú štartovaciu dráhu. Autobus nás tam zaviezol a my sme hľadali pohľadom 
nejaké lietadlo, ktoré nás malo odviezť, ale nič také sme na letisku nevideli, len v diaľke ako 
keby mimo letiska stálo nejaké malé lietadlo ako v múzeu. Také, aké je dnes vystavené vedľa 
diaľnice smerom na Malacky. Ani vo sne by nás nenapadlo, že to je naša mašina. Bol to výsad-
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kársky IL 14!!! Tak sme teda doňho nastúpili a vo vnútri nás čakalo „milé“ prekvapenie. Ľavice 
oproti sebe a do stredu sme nahádzali vaky s hokejovým výstrojom spolu s hokejkami. Potom 
prišiel kapitán lietadla, ktorý nám ešte porozhadzoval vaky tak, aby neboli na jednej kope, ale 
rovnomerne po celom lietadle, aby sme boli dobre vyvážení pri štarte. Poučil nás, aby sme sa 
pri štarte zapreli jeden o druhého a aby sme sa chytili  nad nami visiacich pásov, ktoré slúžili 
parašutistom, aby si o ne zachytili svoje padáky. No, bola to veľká sranda, hlavne tréner Černic-
ký bol totálne odkrvený a biely ako stena. Dvojvrtuľové lietadlo sa tak triaslo pri rozbiehaní na 
tráve, že nám skoro plomby zo zubov povypadávali. My sme boli natlačení na sebe ako haringy, 
aby sa ten strach rozložil „rovnomerne“ na všetkých. Keď sme sa konečne odlepili od zeme, 
tak sme veľmi pomaly stúpali, aby sme dosiahli požadovanú výšku, čo trvalo celú večnosť, 
lebo sme leteli stále tak nízko, že sme videli ľudí v rodinných domoch ako „večerajú“. Keď sme 
dosiahli požadovanú výšku, strach z nás trošku opadol a začali sme hrať karty. Ako „stôl“ nám 
poslúžili hokejové vaky. Občas sme sa pozreli na jedného člena posádky, čo sedel na chvoste 
lietadla, na takej vyvýšenej stoličke. V ústach cigareta a pred sebou veľký zošit, do ktorého si 
stále niečo zapisoval. Až po pristátí nám povedal, že jeho úlohou bolo „počúvať“ zvuk motorov, 
o čom pravidelne cez vysielačku informoval kapitána lietadla. A keď začali z motorov šľahať 
plamene, tak sme ani nedýchali, ale vysvetlil nám, že vraj to je u tohto typu lietadla „normálne“. 
V každom prípade to bol úžasný zážitok, ktorý by som nikdy v živote nezažil, keby som nebol 
na vojne v Dukle Trenčín. Raz po sezóne sme sa vybrali na vychádzku do mesta a zašli sme na 
pivko do hotela Laugarício. Stretli sme tam chlapcov zápasníkov z Dukly, tak sme si k nim pri-
sadli a začala „debata“. Keď už nálada kulminovala, tak som jednému z nich povedal, že si dáme 
takú malú stávku. On nič nenamietal, požiadal som ho, aby mi pritlačil na čelo 50-haliernik, a 
že vyhrá ten, ktorý na menej úderov vlastnou rukou do zátylku túto mincu strasie z čela. Tak 
chlapec zápasník mi poriadne mincu pritlačil na čelo, asi tak, že som mal pocit, že mi vyjde na 
druhej strane hlavy. Oči som mal pri tom zavreté podľa pravidiel, aby aj on potom dodržal tie 
isté „veľmi dôležité“ pravidlá. No a potom som sa začal udierať po hlave. Raz, dvakrát, trikrát 
a keď som bol na sedmičke, tak som trošku pri údere zvraštil čelo a minca mi konečne spadla 
z čela. No a teraz som bol na rade ja. Kázal som mu, aby privrel oči, čo okamžite poslušne splnil 
a ja som mu teda tiež celou silou „vtlačil“ mincu do čela, avšak som si ju nechtom podchytil tak, 
že som mu ju šikovne z čela zobral, ale vytvoreným tlakom chlapec nadobudol 100%-ný pocit, 
že mincu má na čele. No a teraz to začalo, chlapec – zápasník, ktorý mal asi 100 kíl a biceps asi 
taký veľký ako moje stehno, si začal udierať do hlavy. Najprv jemne, ale potom stále s väčšou a 
väčšou intenzitou, oči mal pritom poslušne stále zavreté, aby dodržal pravidlá hry. Keď už išiel 
asi 6-tykrát a stále nič, tak poriadne pritvrdil a dával si také rany do hlavy, že každý ďalší úder 
mu musel spôsobiť „menší otras mozgu“. Bolo nás tam spolu asi do desať vojačikov a po 15-tom 
údere sme sa už nezdržali a tak sme sa rehotali, až sme sa od smiechu zadúšali. Hlavne Milan 
Staš, ktorý žiadnu srandu nikdy nepokazil, sa tak smial až mu slzy tiekli. V tom si ten chlapec 
prešiel rukou po čele a keď zistil, že tam nič nemá, tak sa na mňa pozrel takým pohľadom, že 
som si myslel, že má zabije, lebo on ako poriadny športovec všetku svoju silu využil na to, aby 
nejakého hokejistu porazil... No jednoducho, „bojovník“ telom i dušou. Mal som však šťastie, 
lebo tento zápasník, keby má bol trafil s tou „malou ručičkou“, tak do dnešného dňa lietam 
okolo Trenčianskeho hradu ako satelit. On bol však veľký dobrák a napriek tomu, že som ho 
poriadne nasral, zobral všetko s humorom a „odpustil“ mi.
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1984 – 1985 – Siedma československá ligová sezóna – 8.miesto.

Už v príprave na novú sezónu sa Dukla zaskvela prvenstvom na silne obsadenom turnaji 
o Sliezsky pohár, zvíťazila na turnaji v poľskom Krakówe a tiež doma jednoznačne porazila 
SKA Leningrad 6 : 1. Z mužstva sa už prakticky vytratila väčšina hráčov, ktorí pre Tren-
čín opäť vybojovali ligu. Zvlášť aktuálnou sa ukázala byť otázka vyriešenia brankárskeho 
postu, a  preto s  ohľadom na  perspektívu dostával dostatok príležitostí aj nádejný Hart-
mann. Po úvodnom vysokom víťazstve sa v ďalších kolách mužstvo vyložene trápilo. Vý-
chodisko sa preto hľadalo aj v trénerskej obmene a na post prvého trénera prešiel Branislav 
Šajban. Hľadať stratenú formu sa mužstvo vybralo na turné po západnej Európe, v rámci 
ktorého vyhralo aj turnaj vo švajčiarskom Aarau. Po vianočnej prestávke akoby šibnutím 
čarovného prútika začalo bodové konto Dukly narastať. Celkové ôsme miesto aj tak nena-
pĺňalo ambície, ktoré malo mužstvo pred sezónou. V hodnotení najlepších ligových hráčov 
mala Dukla skromné zastúpenie. Cagaš skončil medzi brankármi tretí a Tomášek medzi 
obrancami trinásty. Do A mužstva reprezentácie sa presadili Bokroš, Dornič, Paška a Jiro-
utek a v reprezentačnej „rezerve“ nastupovali L. Kopecký, Dornič, Haščák, Pokovič, Paška 
a Jiroutek. Na MS hráčov do 20 rokov úspešne reprezentovali a strieborné medaily získali 
Hartmann, Medřík a Ševčík, kým Jaško rovnaký kov vybojoval ako člen reprezentačného 
výberu na Svetovej zimnej univerziáde v Taliansku. Tréner Černický sa stal trénerom re-
prezentácie do 20 rokov. Dukla Trenčín reprezentovala československý hokej na X. zimnej 

Fotografi a A mužstva v sezóne 1984 – 1985:
Horný rad zľava: Ševčík, Smolko, Paška, Hrubeš, Medřík, Maruška, Tomášek, L. Kopecký, 
Fiala, Jiroutek
Stredný rad : lekár MUDr. Kostka, Hrtús, Marcinko, Dornič, Rehák, Norovský, Hanták, 
Pokovič, Benkovič, Jaško, masér Vilém 
Dolný rad : Hiadlovský, Klapka, Ružička, Hossa, tréner Šajban, Bokroš, tréner Černický, 
Haščák, Hazlinger, Božoň, Hartmann
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spartakiáde spriatelených armád v Minsku, kde skončila na 2. mieste a vo februári 1985 
bola sparing partnerom reprezentácii Poľska pripravujúcej sa na svetový šampionát.

Prekvapením ligy bolo 2. miesto VSŽ Košice za Duklou Jihlava, Slovan skončil na 10.
mieste. S ligou sa rozlúčili Vítkovice.

Dres Dukly Trenčín v sezóne 1984 – 1985 obliekli:
Brankári : Cagaš Pavel, Hartmann Eduard, Norov-
ský Pavol, Hiadlovský Vladimír 
Obrancovia : Tomášek Aleš, Bokroš Ernest, Paška 
Jiří, Hossa František, Marcinko Miroslav, Medřík 
Stanislav, Hrubeš Miloš, Smolko Ján, Benkovič 
Milan, Rehák Miloš
Útočníci: Dornič Ivan, Haščák Oto, Kopecký 
Ludvik, Hazlinger Stanislav, Fiala Petr, Lach Anton, 
Jaško Ján, Jiroutek Jiří, Maruška Milan, Božoň Ján, 
Pokovič Ľubomír, Ružička Viliam, Klapka Otta, 
Ševčík Jaroslav, Hanták Miroslav, Hrtús Ivan, Kampf 
Radek, Volný Miloš, Bláha Miroslav 
Tréneri: Šajban Branislav a Černický Július
Predseda oddielu: M. Klobušiak
Tajomník: I. Piovarči

Brankári
Meno Počet zápasov Minúty Obdržané góly Priemer *
Cagaš Pavel 31 1634 84 3,08
Hartmann Eduard 25 966 71 4,4
Norovský Pavol 1 40 2 3,03
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Hráči
Meno Pozícia Počet zápasov Góly Asistencie Body TM
Dornič Ivan Útočník 39 18 11 29 12
Haščák Oto Útočník 39 16 10 26 28
Kopecký Ludvik Útočník 43 15 8 23 32
Hazlinger Stanislav Útočník 35 7 10 17 28
Fiala Petr Útočník 44 7 8 15 10
Lach Anton Útočník 41 6 9 15 12
Jaško Ján Útočník 31 10 4 14 14
Jiroutek Jiří Útočník 30 8 6 14 26
Maruška Milan Útočník 30 7 7 14 10
Božoň Ján Útočník 40 6 7 13 8
Pokovič Ľubomír Útočník 39 5 6 11 10
Ružička Viliam Útočník 37 6 4 10 14
Klapka Otta Útočník 37 4 5 9 30
Ševčík Jaroslav Útočník 31 3 3 6 8
Hanták Miroslav Útočník 10 1 0 1 6
Hrtús Ivan Útočník 7 0 1 1 0
Kampf Radek Útočník 2 0 0 0 2
Volný Miloš Útočník 2 0 0 0 2
Bláha Miroslav Útočník 5 0 0 0 2
Tomášek Aleš Obranca 39 8 10 18 12
Bokroš Ernest Obranca 42 8 9 17 40
Paška Jiří Obranca 43 2 6 8 30
Hossa František Obranca 39 1 3 4 18
Marcinko Miroslav Obranca 35 2 1 3 26
Medřík Stanislav Obranca 34 0 3 3 22
Hrubeš Miloš Obranca 19 1 1 2 8
Smolko Ján Obranca 2 0 0 0 2
Benkovič Milan Obranca 5 0 0 0 4
Rehák Miloš Obranca 18 0 0 0 14

Mladučký Edo Hartmann
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Jiroutek – radosť po góle v sieti Litvínova Jiroutek a spoločná radosť po víťazstve

Dornič Ivan Jaško Ján

Milan Benkovič – trenčiansky odchovanec
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1984
1985
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Stano Hazlinger spomína: V rokoch 1984 – 1987 mala Dukla družbu s mužstvom SKA 
Leningrad (St. Petersburg). Oni cestovali na sústredenie do Trenčína v letných mesiacoch. 
V tom čase hviezdil ich útok Drozdeckij, Panina a Laurov. Laurov neskôr pôsobil aj v Dukle 
Trenčín. My sme tam chodievali pred Vianocami, tam vznikli úsmevné príhody. Jeden 
z našich spoluhráčov sa ,,stratil“ na 2 dni, medzitým zabudol, v ktorom hoteli býva, nemal 
ani doklady pri sebe a tak taxikár behal po hoteloch a pýtal sa, či nemajú medzi ubytovaný-
mi pána..., nakoniec to šťastne dopadlo. 

 Spomínam si ešte na turnaj v holandskom Eindhovene za účasti Rusov Iževsk, HC Gro-
ningena a reprezentácie Holandska, kde hral kanadský bitkár z NHL Wayne van Dor, dvoj-
metrový obor nás mlátil hlava-nehlava, nakoniec sme prehrali 4 : 6.

V  tomto období sme tiež chodili robiť sparing partnera poľskej reprezentácii. V  roku 
1981 vznikol v Poľsku výnimočný stav, ktorý vyhlásil prezident Jaruzelski. Pri prechode 
hranicou nás sprevádzali tanky, niekoľko hodín sme si odstáli na hranici v Trstenej.

Moje spomienky na trénera Waltera: Pri takýchto prehreškoch, ako uvádza vyššie Sta- 
no Hazlinger, tréner Walter neodpísal okamžite hráča, ale musel si to ,,patrične odtréno-
vať“. Spomínam si na niektorých hráčov ako vyfasovali 15 kg vesty plus záťaže na členky 
a  museli brzdiť ,,modrá – modrá“, až sa im kolená podlamovali. To bola pre nich silná 
výstraha do budúcnosti...
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1985 – 1986 – Ôsma československá ligová sezóna – 5. miesto. 
VSŽ Košice druhým slovenským majstrom v histórii

Do novej sezóny vstúpilo mužstvo vedené novou trénerskou dvojicou Šajban – Bruk, ktorá 
sa mohla hneď prezentovať prvým úspechom v podobe prvenstva Dukly na našom najstar-
šom hokejovom turnaji o Tatranský pohár. V auguste hostila Dukla opäť leningradský SKA 
a tentoraz mu podľahla 1 : 3. Kvalitné výkony boli pre mužstvo typické aj počas celej ligovej 
sezóny, keď dominovalo hlavne na domácom ľade, naďalej pokračovalo s horšími výkonmi 
na ľade súperov. Oporou mužstva sa stal brankár Cagaš, ktorému dobre sekundovali v obrane 
Bokroš a I. Černý, z útočníkov pardubické duo i trio zo stáleho kádra Ružička, Haščák, Haz-
linger. Dukle skvele vyšiel záver základnej aj nadstavbovej časti a piatym miestom si vybojo-
vala istotu pre ďalšiu sezónu. Po trinástich rokoch sa naša najvyššia súťaž opäť vrátila k hra-
ciemu modelu s vyvrcholením v podobe play-off . Avšak už vo štvrťfi nále Dukla neprešla cez 
Teslu Pardubice, o postupe ktorej v podstate rozhodol brankár Hašek a výhoda troch zápasov 
na domácom ľade, keď v rozhodujúcom piatom zápase Pardubice zvíťazili 2  : 1. Pardubice 
najprv zvíťazili doma 3 : 1 (gól Kopecký) a 4 : 1 (gól Lach), v Trenčíne Dukla dvakrát zvíťazila 
5 : 2 (góly Hazlinger 2, Haščák, Sýkora, Kopecký) a 5 : 4 (góly Rehák, Haščák, I. Černý, Sýkora, 
Jiroutek). V piatom zápase Dukla prehrala v Pardubiciach 1 : 2 (gól Lach). Celá séria však bola 
ukážkou skvelého hokeja, poznamenaná však ťažkým zranením oka Viliama Ružičku. V zá-
pasoch o umiestnenie, aj keď bolo na dosah historické piate miesto, mužstvo hralo už akoby 
bez potrebnej dávky motivácie a prehralo v oboch zápasoch 3  : 5 (góly Pethö 2, Kopecký) 
a 3 : 9 (góly Medřík, Talpaš, Hazlinger). Medzi najlepšími prvoligovými hráčmi sa brankár 
Cagaš presadil na 7. miesto, medzi obrancami bol Bokroš desiaty a I. Černý trinásty. Na sveto-
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vom šampionáte „dvadsiatok“ opäť reprezentoval Medřík. Hráčsky káder v sezóne bol veľmi 
úzky, minimálne sa využívala možnosť vyskúšať hráčov z „béčka“ v Topoľčanoch.

Milým prekvapením pre fanúšikov slovenského hokeja bol titul VSŽ Košice, ktorý získal 
v trojzápasovej sérii s Duklou Jihlava a stal sa v histórii druhým slovenským majstrom v 
československej lige. Slovan skončil na 11. mieste v základnej časti, ale v skupine o udrža-
nie (Slovan, Zetor, České Budějovice) nakoniec Čierneho Petra získalo Poldi Kladno, ktoré 
vystriedali Vítkovice.

Dres Dukly Trenčín v sezóne 1985 – 1986 obliekli:

Brankári: Cagaš Pavel, Hartmann Eduard
Obrancovia: Bokroš Ernest, Černý Ivan, Hossa František, Medřík Stanislav, Marcinko Mi-
roslav, Lavko Vladimír, Paška Jiří, Rehák Miloš, Jonák Jiří, Jelínek Petr
Útočníci: Kopecký Ludvík, Ružička Viliam, Haščák Oto, Hazlinger Stanislav, Sýkora Oto, 
Jiroutek Jiří, Talpaš Igor, Božoň Ján, Lach Anton, Zíma Zdeněk, Pethö Jozef, Kasper Radim, 
Hanták Miroslav, Ševčík Jaroslav, Barochovský Jaroslav, Vozák Jiří, Stantien Roman, Pešat
Tréneri: Šajban Branislav a Bruk Josef
Predseda oddielu: M. Mjartan
Tajomník: J. Laifer

Brankári – Základná a nadstavbová časť
Meno Počet zápasov Minúty Obdržané góly Priemer *
Cagaš Pavel 29 1528 87 3,41
Hartmann Eduard 14 512 36 4,22
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Brankári – Play-off 
Meno Počet zápasov Minúty Obdržané góly Priemer *

Hartmann Eduard 5 293 16 3,27
Cagaš Pavel 4 138 13 5,65
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Hráči – štatistiky (vrátane play-off )
Meno Pozícia Počet zápasov Góly Asistencie Body TM
Kopecký Ludvík Útočník 37 21 6 27 22
Haščák Oto Útočník 31 12 12 24 44
Hazlinger Stanislav Útočník 41 13 8 21 35
Ružička Viliam Útočník 33 11 10 21 29
Sýkora Oto Útočník 37 10 11 21 20
Jiroutek Jiří Útočník 38 11 7 18 30
Talpaš Igor Útočník 39 6 9 15 30
Lach Anton Útočník 35 10 4 14 12
Božoň Ján Útočník 34 9 3 12 25
Pethö Jozef Útočník 34 3 5 8 18
Zíma Zdeněk Útočník 37 3 3 6 45
Kasper Radim Útočník 9 2 1 3 2
Hanták Miroslav Útočník 15 1 1 2 0
Ševčík Jaroslav Útočník 22 0 2 2 14
Barochovský Jaroslav Útočník 1 0 0 0 2
Vozák Jiří Útočník 6 0 0 0 0
Stantien Roman Útočník 1 0 0 0 0
Bokroš Ernest Obranca 37 7 17 24 40
Černý Ivan Obranca 35 8 12 20 20
Hossa František Obranca 41 3 10 13 30
Medřík Stanislav Obranca 37 5 6 11 18
Marcinko Miroslav Obranca 37 2 6 8 30
Rehák Miloš Obranca 34 1 3 4 22
Paška Jiří Obranca 29 0 4 4 16
Lavko Vladimír Obranca 8 2 0 2 16
Jonák Jiří Obranca 1 0 0 0 0
Jelínek Petr Obranca 6 0 0 0 2
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Zabíjačka v Drietome

Kopecký v akcii proti Litvínovu

Talpaš, Petho, ?, Sýkora

Jano Božoň počas letenej prípravy

Hanták Miroslav atakuje súperovú bránku

Ružička Vilo
Cagašova lapačka Igor Talpaš

Hazlinger

I T l šC š l čk
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1985 – august SKA Leningrad

Jano Božoň v priateľskom zápase s SKA PetrohradVilo Ružička z jeho obľúbenej pozície strieľa gól

Jiroutek v súboji so Slovanistami Rusnákom a JaškomJiroutek v súboji s Litvínovom
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Hazlinger proti brankárovi Sparty
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Marcinko v súboji s Duklou Jihlava
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M. Mjartan spomína: Históriu trenčian-
skeho hokeja netvorili iba hokejisti, tréneri 
a  rozhodcovia, ale aj funkcionári – manažé-
ri. Hokejové sezóny 1979 až 1988, t j. plných 
deväť  hokejových sezón plus hokejová sezóna  
1999/2000  sú späté ( okrem iných )aj so mnou. 
Na úvod tejto časti zopár faktov, ktoré hoke-
jová verejnosť nemala možnosť poznať z „ku-
chyne“ armádneho vrcholového hokeja, ktorý 
ten vrchol tvorili – DUKLY Jihlava a  Trenčín. 
Trenčianska Dukla v rámci Správy vrcholového 
športu MNO ČSĽA bola  tabuľkovo zaradená 
do tzv. výkonnostného športu až do roku 1985 
(hrať len II. ligu). Personálne tabuľky sú toho 
dôkazom: Dukla Trenčín na rozdiel od Dukly 
Jihlava nemala veliteľa hokeja, nemala asisten-
ta trénera a mala užší káder (Jihlava 26 hráčov, 
Trenčín 22 hráčov).

Postup Dukly Trenčín do najvyššej hokejovej 



263

Sezóna 1985/1986

ligy v roku 1977 bol čiastočne riešený velením armádneho vrcholového športu zapožičia-
vaním personálnych  tabuliek od iných  armádnych hokejových klubov ČSĽA, hrajúcich 
v nižších súťažiach. Úplne personálne vyrovnanie hokejových Dukiel prišlo až od hokejovej 
sezóny 1985 – 86. 

V neposlednej miere treba brať do úvahy v tomto období prednostné zaraďovanie tých 
najlepších brancov – hokejistov do Dukly Jihlava. Uvedené skutočnosti len zvýrazňujú ná-
ročnosť práce trénerov a funkcionárov Dukly Trenčín robiť niečo naviac v snahe vyrovnať 
s nerovným postavením hokejových Dukiel.

Hokejová Dukla Trenčín nemala veliteľa hokeja. V tej dobe trenčiansky hokej v plnom 
rozsahu zastupovali veliteľ ASVŠ Dukla Trenčín pplk. Emil Bella a jeho zástupca pre šport 
Dušan Čikel. V lete 1999 náhle a nečakane zomiera veliteľ  pplk. Emil Bella. Zastupujúci 
veliteľ Dukly pplk. Dušan Čikel poveruje svojho zástupcu pre politické veci (na prvý pohľad 
prekvapujúce, ale možné) – mňa zodpovednosťou za vnútorný chod hokeja a istým spôso-
bom zastupovať Duklu v československom hokejovom hnutí. Toto riešenie, možno v tom 
čase malo byť dočasným, ale opak je pravdou, moje meno bolo spojené s hokejovou Duklou 
plných deväť hokejových sezón. Postupne som sa  etabloval v hokejovom hnutí ako rovno-
cenný partner predsedov hokejových klubov v celom Československu. Zúčastňoval som sa 
najvyšších zasadaní hokejového hnutia, spolupracoval som   s renomovanými trénermi Ru-
dolfom Potschom, Kamilom Svojše, Júliusom Černickým, Braňom Šajbanom, Jaroslavom 
Walterom a Júliusom Šuplerom. Mám svoj podiel na úspechoch hokejovej Dukly, žiaľ, bol 
som i pri vypadnutí Dukly z najvyššej hokejovej ligy v sezóne 1982 – 83.  Nasledovala ďalšia 
sezóna návratu Dukly do hokejovej ligy a s tým spojená konsolidácia kádra s cieľom mať čo 
najviac vlastných hráčov a nespoliehať sa len na brancov – hokejistov. To si však od hokejo-
vých funkcionárov vyžadovalo aj riešenie sociálnych potrieb pre tých, ktorých Dukla získa-
la za  kmeňových hráčov – byty, zamestnanie manželiek, škôlky, jasle a pod. Za týmto stálo  
veľa úsilia nielen môjho, ale i jeho spolupracovníkov Vladimíra Valíčka a Milana Špačka.

S mojím menom a  trenčianskym hokejom je  spojená organizácia medzištátneho hoke-
jového stretnutia v Trenčíne medzi ČSSR – ZSSR v roku 1983 pri príležitosti komplexnej 
dostavby zimného štadióna (nové kabíny, posilňovňa a regenerácia). Bol podpredsedom OV 
MS „20“ v hokeji v mestách Piešťany, Nitra a Trenčín na  prelome rokov 1984 – 85.

 Ako prezident a riaditeľ HK Dukla Trenčín som sa vrátil v sezóne 1999 – 2000. V lete 
2000 som sa stal prezidentom Hokejovej extraligy SR a bol som  spoluzakladateľom a prvým 
predsedom predstavenstva Pro-Hokeja SR a členom Výkonného výboru SZĽH. V septembri 
2011 som odišiel do dôchodku. Bolo pre mňa zadosťučinením, keď mi Julo Šupler povedal: 
„Marián, ty  si nikdy nehral hokej, ale hokejová kabína ti ako funkcionárovi nesmierne verí,  
lebo čo hráčom sľúbiš, to splníš“!

   

1985
1986
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1986 – 1987 – Deviata československá ligová sezóna – 11. miesto 
po dramatickom závere v súboji o udržanie sa v I. lige

Možnosti výberu nových hráčov pred sezónou neboli až také optimistické, takže ani 
očakávania do sezóny nemohli byť prehnané. Mužstvo v príprave zaujalo najmä domácou 
lekciou majstrovi NDR Dynamu Berlín v pomere 12 : 1. Do ligových bojov vkročila Dukla 
rázne a úvodné štyri kolá zvládla bez porážky, čo jej vynieslo pozíciu v popredí tabuľky. 
Potom už prišli dlhé mesiace trápenia mužstva, len výnimočne prerušené úspešnými vý-
sledkami. Hra Dukly závisela doslova od výkonov jednotlivcov, medzi ktorými vynikali 
Haščák, Ondreička, Bokroš, Jar. Látal a Ružička. Mužstvo sa z dlhého radu neúspechov 
ťažko spamätávalo, a  tak sa jeho riešenie hľadalo v  trénerskej obmene. Odstúpili Šajban 
s Brukom a od decembra 1986 prišli Walter a Výboh. Na účasť v play-off  už Dukla pomýšľať 
nemohla a cenný sa ukázal byť aj bonifi kačný bod, ktorý si priniesla do skupiny o záchra-
nu. V skupine o udržanie nakoniec Dukla skončila druhá za Litvínovom, tretia bola Plzeň 
a vypadávajúcimi sa stali Vítkovice. Napriek nepriaznivému úvodu svojou nesmiernou bo-
jovnosťou a húževnatosťou slávila úspech v podobe záchrany, aj keď sa o nej rozhodovalo 
v infarktovom zápase s Vítkovicami v predposlednom kole, keď sme remizovali 2 : 2 (góly 
Haščák, Raděvič). Do výberu ČSSR „B“ sa počas sezóny presadili Jaromír Látal, Gudas, 
Haščák a Raděvič. Príchod novej trénerskej dvojice, osobitne J. Waltera poznajúceho do-
konale špecifi ká práce s vojenským kolektívom, vytváral pre budúce roky záruku vzostupu 
výkonnosti mužstva. Východiskom z neblahej situácie sa malo stať prebudovanie stáleho 
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kádra mužstva, jeho hernej koncepcie, za účelom rea-
lizácie, ktorou bolo nevyhnutné získavať vo výberoch 
brancov vhodných hráčov.

Dres Dukly Trenčín v sezóne 1986 – 1987 obliekli:
Brankári: Cagaš Pavel, Hartmann Eduard
Obrancovia: Bokroš Ernest, Látal Jaromír, Rehák 
Miloš, Pukalovič Róbert, Gudas Leo, Hossa Franti-
šek, Medřík Stanislav, Záruba Rudolf
Útočníci: Haščák Oto, Ondreička Karol, Ružička 
Viliam, Božoň Ján, Horváth Marián, Pethö Jozef, 
Sýkora Oto, Hazlinger Stanislav, Raděvič Radim, 
Hrstka Martin, Hanták Miroslav, Zíma Zdeněk, Žák 
Ladislav, Srnec Peter, Talpaš Igor, Folta Petr, Stantien 
Roman, Pešát
Tréneri: Šajban Branislav a  Bruk Josef, v  priebehu 
sezóny ich nahradili Walter Jaroslav a Výboh Ondrej 
Predseda oddielu: M. Mjartan
Tajomník: J. Laifer

Brankári – základná a nadstavbová časť
Meno Počet zápasov Minúty Obdržané góly Priemer *
Cagaš Pavel 26 1349 80 3,55
Hartmann Eduard 15 691 44 3,82
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Brankári – play-off 
Meno Počet zápasov Minúty Obdržané góly Priemer *
Hartmann Eduard 10 514 20 2,33
Cagaš Pavel 4 206 17 4,95
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Hráči – štatistiky (vrátane play-off )
Meno Pozícia Počet zápasov Góly Asistencie Body TM
Haščák Oto Útočník 39 21 14 35 56
Ondreička Karol Útočník 46 11 14 25 34
Ružička Viliam Útočník 32 11 7 18 14
Pethö Jozef Útočník 40 10 7 17 38
Raděvič Radim Útočník 36 10 7 17 14
Sýkora Oto Útočník 38 8 5 13 16
Hrstka Martin Útočník 38 6 7 13 7
Horváth Marián Útočník 29 5 8 13 14
Božoň Ján Útočník 39 9 6 11 30
Hanták Miroslav Útočník 25 3 8 11 25
Hazlinger Stanislav Útočník 27 5 4 9 14
Zíma Zděnek Útočník 28 3 3 6 26
Srnec Peter Útočník 14 1 2 3 8
Žák Ladislav Útočník 10 2 0 2 4
Talpaš Igor Útočník 9 0 0 0 0
Folta Petr Útočník 11 0 0 0 6
Stantien Roman Útočník 4 0 0 0 0
Pukalovič Róbert Obranca 39 5 10 15 22
Bokroš Ernest Obranca 42 5 9 14 62
Látal Jaromír Obranca 46 5 8 13 34
Gudas Leo Obranca 43 4 5 9 48
Rehák Miloš Obranca 26 5 3 8 16
Medřík Stanislav Obranca 43 3 2 5 12
Hossa František Obranca 40 1 4 5 24
Záruba Rudolf Obranca 13 0 0 0 4
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Cagaš vychytal Libu

Horváth v útoku

Horváth v súboji s Košicami Cagaš v úspešnom zákroku

Hanták Miro v akciiC š h t l Lib

Horváth v súboji s Košicami C š ú š ák kCagaš v úspešnom zákroku

H ták Mi k ii

H á h úb ji K ši i
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Miro Hanták atakuje bránku Pardubíc

Hanták Miroslav

Horváth Marián

Srnec Peter PethÖ Jozef

Miro Hanták atakuje bránku Pardubíc

H ták Mi l

j

Horváth Marián

P thÖ J fS P t
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1986
1987
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1986
1987

Hokejový obranca Fran-
tišek Hossa začínal svoju 
kariéru v  Poprade, odkiaľ 
v  roku 1975 prešiel do  Dukly 
Trenčín, ktorej ostal verný až 
do  konca svojej hráčskej ka-
riéry. S  Duklou zažil postup 
do  najvyššej hokejovej súťaže 
v  sezóne 1977 – 78. V najvyš-
šej súťaži odohral za  Duklu 
9 sezón a  358 zápasov. Svoju 
aktívnu kariéru ukončil 
po  sezóne 1986 – 87 a  stal sa 
vedúcim mužstva Dukly. Pri 
najväčšom úspechu trenčian-
skeho hokeja – zisku zlatých 
medailí v ročníku 1991 – 92 stál na lavičke Dukly po boku 
Júliusa Šuplera. Ako hlavný tréner viedol Duklu v historicky 
prvej slovenskej extraligovej sezóne, ktorú dokázal Trenčín 
vyhrať. Neskôr pôsobil štyri roky ako hlavný tréner sloven-
skej reprezentácie, s ktorou získal na majstrovstvách sveta 
v roku 2003 bronzové medaily. V sezóne 2011 – 12 si vyskú-
šal ako tréner aj ruskú KHL, kde pôsobil na lavičke Spartaka 
Moskva. 
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Mladší žiaciŽiaci – vľavo tréner J. Kohút

Majstri Slovenska
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Turnaj Uherské Hradiště – 1.miesto
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1987 – 1988 – Desiata československá ligová sezóna – 7. miesto. 
Vladimír Růžička narukoval do Trenčína 

Dlhé roky Dukla Trenčín bojovala o rovnoprávnu možnosť výberu hráčov pred sezónou, 
preto aj šance na získanie veľkej hráčskej osobnosti boli obmedzené. O to radostnejšia bola 
správa, že do  Dukly Trenčín prichádza Vladimír Růžička. Po  jeho príchode automaticky 
vzrástli aj ambície mužstva a  samozrejme, aj sebavedomie ostatných hráčov. Naopak, táto 
sezóna bola po 13 rokoch prvá bez obrancu Františka Hossu, ktorý zanechal aktívnu čin-
nosť. Dukla mala výborný vstup do  ligovej súťaže a po 7. kole sa objavila dokonca na čele 
tabuľky. Dominantnou v tomto období bola hra útoku Hrstka – Růžička – Raděvič. Růžička 
strieľal góly ako na bežiacom páse, z jeho hry ťažil predovšetkým talentovaný Raděvič, ktorý 
v priebehu sezóny urobil obrovský výkonnostný pokrok. V obrane boli hlavnými osobnosťa-
mi bratia Látalovci s Pavlasom, kým v bránke podávali seriózne výkony Blažek aj Hartmann. 
O účasť v play-off  musela Dukla úporne bojovať, no v ňom jej šťastie absolútne neprialo. Hneď 
v prvom kole narazila na výborne hrajúce Košice, ktoré neskôr pohodlne získali majstrovský 
titul. Po  hektickej predchádzajúcej sezóne si takto Dukla v  pohode vybojovala konečné 7. 
miesto. Sezóna bola mimoriadne bohatá na ocenenia, ktorých sa dostalo hráčom, najmä zá-
sluhou kapitána mužstva Růžičku. V ankete týždenníka Gól bol vyhlásený za najlepšieho čes-
koslovenského hokejistu sezóny a získal tak Zlatú hokejku. Zároveň sa stal kráľom ligových 

Fotografi a A mužstva v sezóne 1987 – 1988:
Horný rad zľava: lekár MUDr. Kostka, Chalánek, Eichenmann, Pavlas, Raděvič, Hrstka, 
Kolník, Medřík, Hegyi, Horváth, tajomník Laifer
Stredný rad: masér Malina, Gregor, Kalužík, Valko, Záruba, Hamal, Jiří Látal, Jaromír 
Látal, Herman, ved. mužstva Hossa
Dolný rad: Hartmann, Haščák, Bokroš, Růžička, tréner Výboh, tréner Walter, predseda 
HO Kodaj, Ružička, Božoň, Hazlinger, Blažek
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strelcov a bol zaradený do all-stars ligovej sezóny. V odbornom hodnotení najlepších ligových 
hráčov podľa postov skončil Hartmann medzi brankármi na siedmom mieste, medzi obran-
cami bol Jiří Látal šiesty a medzi útočníkmi bol Růžička ôsmy a Raděvič štrnásty. V tabuľke 
najproduktívnejších hráčov bol Růžička druhý, Raděvič bol piaty najlepší nahrávač. Hráči 
Dukly sa nestratili ani v reprezentácii, i keď nemala dobrú sezónu. Na XV. ZOH v Calgary 
reprezentovali Růžička, Haščák a Raděvič, dres ČSSR „B“ obliekli Haščák, Jiří Látal a Blažek. 
Na MS hráčov do 20 rokov reprezentovali Pavlas, Valko a Cíger (ešte ako hráč Martina).

Dres Dukly Trenčín v sezóne 1987 – 1988 obliekli:
Brankári: Hartmann Eduard, Blažek Ladislav
Obrancovia: Látal Jiří, Pavlas Petr, Látal Jaromír, Kalu-
žík Kamil, Medřík Stanislav, Bokroš Ernest, Valko Pavol, 
Záruba Rudolf, Sekeráš Ľubomír 
Útočníci: Růžička Vladimír, Raděvič Radim, Ružička 
Viliam, Haščák Oto, Kolník Ľubomír, Gregor Dušan, 
Hrstka Martin, Horváth Marián, Hazlinger Stanislav, 
Eichenmann Zdeněk, Franta Peter, Herman Svatopluk, 
Božoň Ján, Cíger Zdeno, Okuliar Branislav, Chalánek, 
Hegyi
Tréneri: Walter Jaroslav a Výboh Ondrej
Predseda oddielu: Kodaj Ivan
Manažér: Laifer Jaroslav

Brankári – základná a nadstavbová časť
Meno Počet zápasov Minúty Obdržané góly Priemer *
Hartmann Eduard 21 1023 58 3,41
Blažek Ladislav 20 1017 62 3,66
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Brankári – play-off 
Meno Počet zápasov Minúty Obdržané góly Priemer *
Hartmann Eduard 8 425 30 4,23
Blažek Ladislav 5 180 15 5
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Hráči – štatistiky (vrátane play-off )
Růžička Vladimír Útočník 44 38 27 65 72
Raděvič Radim Útočník 44 17 31 48 30
Ružička Viliam Útočník 43 9 17 26 12
Hrstka Martin Útočník 31 7 15 22 2
Kolník Ľubomír Útočník 42 14 7 21 12
Gregor Dušan Útočník 44 9 9 18 31
Haščák Oto Útočník 23 10 5 15 28
Horváth Marián Útočník 34 8 6 14 14
Hazlinger Stanislav Útočník 31 7 6 13 8
Eichemmann Zdeněk Útočník 34 5 4 9 30
Franta Peter Útočník 27 3 6 9 8
Cíger Zdeno Útočník 8 3 4 7 2
Herman Svatopluk Útočník 11 2 1 3 0
Okuliar Branislav Útočník 1 0 0 0 0
Látal Jiří Obranca 43 8 11 19 27
Pavlas Petr Obranca 29 8 10 18 20
Látal Jaromír Obranca 41 4 11 15 31
Medřík Stanislav Obranca 37 3 11 14 30
Kalužík Kamil Obranca 39 6 7 13 24
Bokroš Ernest Obranca 32 3 3 6 18
Valko Pavol Obranca 36 3 2 5 12
Záruba Rudolf Obranca 3 0 0 0 4
Sekeráš Ľubomír Obranca 9 0 0 0 4
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Růžička Vláďo vo vojenskej 
uniforme. Tak takýchto fotografi í moc 
nebolo

Hrstka, Růžička, Raděvič Strelec V. Růžička

Růžička Vladimír s venovaním fotografovi Miloslavovi Ábelovi

H tk Růžičk R dě ič

Růžičk Vl di í í f f i Mil l i Áb l i

St l V Růžičk
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Po zápase so Slovanom

Látal Jiří v obrannom zákroku

Hrstka,Radevič

Vláďo Růžička si hokej v Trenčíne 
skutočne vychutnával

Vilo Ružička v zápase so Zetorom Brno

Radim Radevič strieľa gól Kladnu, smutne prihliadajú 
legendy Pospíšil a Nový

Růžička Vladimír v súboji s TJ Gottwaldov

Božoň pred bránkou Slovana

P áp Sl Vilo Ružička v zápase so Zetorom Brno

Radim Radevič strieľa gól Kladnu smutne prihliadajú

j J

B ž ň p d b á k Sl

H tk R d ič

Po zápase so Slovanom

Látal Jiří v obrannom zákroku

Růžičk Vl di í úb ji TJ G tt ld

Vil R žičk áp Z t B

,

Vláď Růžičk i h k j T čí



276

90 rokov trenčianskeho hokeja



277

Sezóna 1987/1988

1987
1988
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Stano Hazlinger spomína: V roku 1987 sme odohrali 2 prípravné zápasy s reprezen-
táciou Nemeckej demokratickej republiky (NDR). Oni vtedy hrali v A skupine majstrov-
stiev sveta. Prvá liga v NDR mala vtedy 2(!) mužstvá: Dynamo Berlín (armádne mužstvo) 
a Dynamo Weiswasser (policajné mužstvo). Raritou bolo, že hrali 15 zápasov medzi sebou 
a to bol celý harmonogram ich ligy. Spomínam si, že keď sme prišli do haly, na ľade vtedy 
trénovala ikona Katarina Wittová. Musím potvrdiť, že bola nádherná.

V Dukle bývali vždy na  to obdobie nadštandardné podmienky, čo sa týkalo výstroja, 
stravy, sústredení. Absolútnym nadštandardom bolo lietanie lietadlom. Letecky sa presú-
vali aj futbalisti Dukly Praha a Banskej Bystrice. Dukla Jihlava lietavala len do Košíc, lebo 
bola prakticky v strede republiky. Lietavalo sa z Piešťan, v tom čase nebola v Trenčíne be-
tónová dráha. Lietalo sa do Žatca (zápasy s Litvínovom), Plzne, Prahy – Kbely, Českých 
Budějovic a Košíc. Všetko to boli vojenské letiská. Bol to komfort, vždy po zápase sme mali 
v lietadle studenú večeru a večer sme ešte stíhali pivo v Kotve pri zimáku.

V začiatkoch sme lietavali výsadkárskym lietadlom, niektorí chalani mali veľké obavy 
z lietania. Myslím, že to lietadlo malo už dosť nalietané, v tom podľa mňa ,,už mali predávať 
zmrzlinu”. Mladí hráči museli sledovať vrtule a hlásiť, či sa točia. Neskôr sme lietali Anto-
novom 2 aj do Leningradu, Varšavy, Berlína. Boli v ňom 2 stoly, tak ,,kartári” mali ideálne 
podmienky. Hmm, dnes o takýchto podmienkach nemôžu ani snívať, mnohé kluby nemajú 
ani na zaplatenie autobusu, žiaľ.

Ivan Kodaj spomína: Vláďo Růžička sa netajil túžbou ísť do mužstva, kde by mal podob-
ný priestor pre hru, aký mal v Litvínove a tým mužstvom bola v tom čase Dukla Trenčín, 
ktorá hrávala na 3 päťky na rozdiel od Jihlavy. Narukoval až 2. júla na rozdiel od ostat-
ných brancov, ktorí sa hlásili a rozdeľovali 1. júla do jednotlivých mužstiev a tým pádom 
,,zhodou náhod” zostal v Dukle Trenčín, čo samozrejme, vtedajšiemu vedeniu Dukly Jihla-
vy na čele s bratmi Holíkovcami veľmi nesedelo. Koniec koncov, bolo to aj Vláďove želanie 
a nasledujúce 2 roky v Trenčíne predvádzal fantastické výkony. Vláďo sa stal aj kapitánom 
mužstva, čo nebolo v tom čase prijaté úplne s porozumením všetkých starších hráčov, ale 
svojimi výkonmi si túto pozíciu obhájil. Aj reprezentačný tréner F. Neveselý ho čoskoro 
vymenoval za kapitána reprezentačného mužstva ČSFR. Spomínam si, ako Vláďo prišiel 
za mnou s informáciou, že sa stavil s ľadárom Lacom Drobným, že ak sa dostanú do fi nále, 
pôjdu rolbou na hrad. Ja som len súhlasil a nakoniec sa to aj udialo, aj keď len po námestie, 
nakoľko rolba by na hrad asi nevyšla. Inak, neskutočne som si vychutnal po tejto sezóne 
gratuláciu od jihlavských funkcionárov. Prvýkrát v histórii sme predstihli dovtedy bezkon-
kurenčný armádny klub Duklu Jihlava.
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1988 – 1989 – Jedenásta československá ligová sezóna. Úžasný 
úspech Dukly Trenčín, 2. miesto po prehre vo fi nále s Pardubi-
cami, vyvrcholil neopakovateľnou oslavou v meste

Sezónu Dukla Trenčín, ako už tradične, začínala s viacerými zmenami. Po rokoch odišla 
dlhoročná opora Stano Hazlinger, ale aj osobnosti ako Raděvič a Jaromír Látal. Letný výber 
brancov dopadol viac v prospech Dukly Jihlava, kde narukovalo viacero reprezentantov. 
Z prípravy najviac upútalo suverénne prvenstvo Dukly na turnaji vo Weisswasseri. Od za-
čiatku ligovej súťaže bola Dukla zaraďovaná medzi favoritov a uchádzačov o medaily, udi-
vovala výbornou fyzickou kondíciou, forčekingom, obrovskou túžbou po víťazstve. Výhry 
na  domácom ľade boli samozrejmosťou. Dukla doma stratila len štyri body v  základnej 
a nadstavbovej časti, z toho paradoxne tri so zachraňujúcim sa Gottwaldovom. Počas tejto 
sezóny takmer všetci hráči Dukly prekonali sami seba a dosiahli najlepšie individuálne vý-
sledky vo svojej doterajšej hráčskej kariére. Obrovskou zásluhou trénerskej dvojice Walter 
– Výboh bolo, že vytvorila takýto kolektív a dokázala ho vyhecovať tak, aby zo seba vydal 
všetko. Výhodou bol aj fakt, že mužstvu sa počas sezóny vyhýbali zranenia a zostava sa 
prakticky nemenila. V play-off  bola Dukla vo vynikajúcej forme. Postupne si poradila s ne-
príjemnými Českými Budějovicami 3 : 1 na zápasy po víťazstvách doma 4 : 3 (góly Růžička 
2, Bokroš, Mimochodek), prehre doma 2 : 3 (góly Růžička, Kron), výhre vonku 7 : 5 (góly 
Kron 3, Bokroš, Pavlas, Valko, Kapusta) a ďalšej výhre vonku 3 : 2 (góly  Růžička, Pavlas, 
Cíger). Ľahko si poradila aj s obhajcom majstrovského titulu z Košíc, 3 : 0 na zápasy doma, 
dvakrát 8  :  0 (góly Růžička 3, Kapusta 2, Pavlas, Gregor, Kron) a  5  :  3 (góly Růžička 2, 
Kolník 2, Haščák)  a vo fi nále bola úplne vyrovnaným partnerom Tesle, i keď práve v tejto 
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sérii najmä v závere ťahala za kratší koniec. Na zápasy Dukla prehrala 1  : 3, keď najskôr 
v Pardubiciach dvakrát prehrala 3 : 4 (góly Haščák, Gregor, Pavlas) a 1  : 3 (gól Růžička), 
v Trenčíne prvý zápas vyhrala 4 : 2 (góly Kron 2, Růžička, Cíger), ale v druhom prehrala 
1 : 4 (gól Kolník), keď Pardubice po druhej tretine za stavu 3 : 0 kontrolovali záver fi nále 
na čele s famóznym Dominikom Hašekom v bráne. Košice nakoniec v súboji o 3. miesto 
porazili Spartu Praha 3  : 2. Slovan v tomto ročníku s 12 bodmi skončil na beznádejnom 
poslednom mieste v základnej časti a následne aj v baráži s Poldi Kladno neuspel a zostú-
pil do SNHL. Akokoľvek, druhé miesto Dukly Trenčín a pozícia najlepšieho slovenského 
prvoligistu sa stali obrovským úspechom, čo sa následne ukázalo aj na neopakovateľných 
oslavách v Trenčíne. Po skončení ligovej súťaže sa ušlo hráčom Dukly viacero najvyšších 
ocenení. Růžička sa stal najlepším strelcom, najproduktívnejším hráčom a  taktiež si od-
niesol Zlatú hokejku, Cíger bol vyhlásený za najlepšieho ligového nováčika, Pavlas za naj-
aktívnejšieho obrancu. V hodnotení najlepších ligových hráčov podľa postov Hartmann 
skončil medzi brankármi na 8. mieste, medzi obrancami boli Pavlas na prvom, Jiří Látal 
na piatom a Bokroš na  trinástom mieste, medzi útočníkmi boli Růžička prvý, Kron de-
viaty, Cíger desiaty a Haščák trinásty. Do all-stars (najlepšej šestky) boli vybraní Růžička 
a Haščák. V priebehu sezóny dres reprezentačného 
„áčka“ obliekli Růžička, Haščák, Kron, Cíger, Pavlas, 
Jiří Látal a s výnimkou Pavlasa, všetci reprezentovali 
aj na MS, kde získali bronzové medaily. Dres ČSSR 
„B“ obliekli Hartmann, Brázda, Jiří Látal, Pavlas, 
Kapusta a Kron. Na MS hráčov do 20 rokov vybojo-
vali bronz Cíger a Kontšek, k striebru na ME osem-
násťročných prispeli dorastenci Madový a Jánoš.

Dres Dukly Trenčín v sezóne 1988 – 1989 obliekli:
Brankári: Hartmann Eduard, Tóth Radek, Harvá-
nek Ivan
Obrancovia: Pavlas Petr, Bokroš Ernest, Sekeráš Ľu-
bomír, Medřík Stanislav, Valko Pavol, Brázda Rado-
mír, Látal Jiří, Murín Milan
Útočníci: Růžička Vladimír, Kron Robert, Haščák 
Oto, Cíger Zdeno, Gregor Dušan, Kapusta Tomáš, 
Kolník Ľubomír, Suhrada Jiří, Franta Peter, Mi-
mochodek Karel, Eichenmann Zdeněk, Kontšek 
Roman, Pažitka Milan, Okuliar Branislav, Herman 
Svatopluk
Tréneri: Walter Jaroslav a Výboh Ondrej
Predseda oddielu: Kodaj Ivan
Manažér: Laifer Jaroslav

1988
1989
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Hašek drží hokejku Beránkovi

Růžička Vladimír pred súperovou bránkou

Oto Haščák vo fi nále s Pardubicami

Růžička Vladimír v obkľúčení viacerých 
súperových hráčov

J. Šupler, F. Hossa, trénerske duo

Brankári – základná a nadstavbová časť
Meno Počet zápasov Minúty Obdržané góly Priemer *
Hartmann Eduard 30 1578 91 3,46
Tóth Radek 11 456 34 4,47
Harvánek Ivan 1 6 1 10
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Brankári – play-off 
Meno Počet zápasov Minúty Obdržané góly Priemer *
Hartmann Eduard 11 671 34 3,04
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Hráči – štatistiky (vrátane play-off )
Meno Pozícia Počet zápasov Góly Asistencie Body TM
Růžička Vladimír Útočník 45 46 38 84 42
Haščák Oto Útočník 43 14 35 49 50
Kron Robert Útočník 43 28 20 48 26
Cíger Zdeno Útočník 43 18 28 46 18
Kapusta Tomáš Útočník 45 8 15 23 30
Gregor Dušan Útočník 40 9 10 19 14
Kolník Ľubomír Útočník 36 10 8 18 8
Eichenmann Zdeněk Útočník 30 12 5 17 18
Kontšek Roman Útočník 21 4 8 12 12
Suhrada Jiří Útočník 26 2 9 11 8
Franta Peter Útočník 27 2 5 8 14
Mimochodek Karel Útočník 31 5 2 7 12
Pažitka Milan Útočník 3 0 0 0 0
Okuliar Branislav Útočník 3 0 0 0 0
Pavlas Petr Obranca 42 18 21 39 20
Látal Jiří Obranca 45 6 18 24 32
Bokroš Ernest Obranca 41 4 14 18 43
Sekeráš Ľubomír Obranca 27 2 9 11 22
Medřík Stanislav Obranca 38 2 4 6 13
Valko Pavol Obranca 25 2 2 4 12
Brázda Radomír Obranca 35 1 1 2 18
Murín Milan Obranca 29 0 1 1 10

O H ščák fi ál P d bi i

p ý
Růžička Vladimír v obkľúčení viacerých

Hašek drží hokejku Beránkovi J. Šupler, F. Hossa, trénerske duo

1988
1989
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Tesla Pardubice-majster Československa

Vláďo Ružička v súboji s Plzňou

V. Růžička s medailou, vpravo tréner J. Walter

Oto Haščák s Dominikom Hašekom po fi nále

Vláďo Růžička oddychuje na striedačke

Vláďo Ružička-takýchto momentov v Dukle zažil veľa Vláďo Růžička, S. Medřík,Vilo Ružička 

V. Růžička s medailou, vpravo tréner J. Walter

Oto Haščák s Dominikom Hašekom po finále

T l P d bi j Č k l k

V Růžičk d il é J W l

Tesla Pardubice majster Československa

Vláďo Růžička oddychuje na striedačke

Vláďo Ružička v súboji s Plzňou

láď ž čk dd h d čk

p fi
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Pardubice s trofejou

Pavol Učeň odovzdáva strieborné medaily Zľava: Bokroš, Hossa 

Po fi nále

Jančuška v súboji s Košičanmi

E. Hartmann s Kapustom v obrannej akcii
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Takto sa Trenčín chystal na fi nálovú sériu:
Starobylý Trenčín od  svojho vzniku až po  súčasnosť získal veľa rôznych prívlastkov. 

Teraz sa toto vyše 55-tisícové mesto stalo centrom pozornosti priaznivcov športu. Hokejisti 
Dukly sa totiž prebojovali do fi nále I. hokejovej ligy a bez ohľadu na výsledok získali svoje 
najlepšie umiestnenie v histórii. Celý Trenčín žije v hokejovom ošiali, na každom mieste sa 
v rôznych pádoch hovorí o blížiacom sa vyvrcholení ligy. Preto ani neprekvapuje, že na prvé 
dva zápasy do Pardubíc organizuje Slovaktour a Klub priateľov Dukly Trenčín autobusové 
zájazdy, tréningy Dukly sledujú desiatky priaznivcov, lovci autogramov striehnu na každú 
príležitosť, aby získali podpisy hráčov. Vlajky, odznaky, fotografi e a iné suveníry sa rozpre-
dali v priebehu niekoľkých minút. Veľmi živo si spomíname na tlačovú besedu, kde pred 
začatím tohto ročníka predseda oddielu Dukly Trenčín I. Kodaj povedal: „Naším cieľom 
je prebojovať sa do  osmičky a  potom sa umiestniť najhoršie do  5. miesta.“ Jeho veľkým 
a tajným želaním však bolo, aby aspoň raz v histórii bola trenčianska Dukla v konečnej ta-
buľke pred svojou staršou menovkyňou z Jihlavy. I. Kodaj nám teraz povedal: „Keď sa nám 
už podarilo prebojovať až do fi nále, urobíme všetko pre to, aby sme mimoriadne úspešnú 
sezónu dotiahli do úspešného záveru.“ Jeden z trojice trénerov, Ondrej Výboh, sa vyjadril: 
„Po víťazstve v Košiciach sme dali hráčom tri dni voľna, aby si oddýchli od hokeja, nabra-
li nové sily a dôkladne sa sústredili na najbližšie zápasy. Tento systém sa nám už osved-
čil a  hráči si ho pochvaľujú.“ V  čase krátkej tréningovej prestávky zavítal medzi hráčov 
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aj známy trenčiansky športový fotoreportér Miloš Ábel a  priniesol množstvo fotografi í. 
Akoby na povel, všetci hráči ho obklopili na čele s kapitánom Vladimírom Růžičkom, kto-
rého prvá reakcia na farebnú snímku, kde je celý káder Dukly, bola veľmi výstižná: „Tá je 
fantastická, tú si určite dám do obývačky, medzi svoje najcennejšie trofeje, bude to najkraj-
šia spomienka na Trenčín.“ Čo hovorí tento najlepší strelec ligy a lodivod Dukly na blížiace 
sa fi nále? „Vieme, čo nás čaká. Zásadne netipujem, ale som optimista, veď aj Pardubice sú 
poraziteľné“. Jeho krídelník v útoku, Zdeno Cíger, dodáva: „Pre mňa to bude významný 
zápas v mojej doterajšej kariére. Už ako kmeňový hráč Dukly zažijem po prvýkrát atmo-
sféru fi nálových bojov o majstra republiky a túžim, aby sme sa dostali čo najvyššie.“ Medzi 
opory mužstva patrí aj brankár Edo Hartmann, ktorý na tréningu dostal zabrať a poriadne 
sa rozchytal: „Po celý tento ročník, až na malé výnimky, som podával spoľahlivé výkony 
a na fi nále sa nesmierne teším. Viem, že tieto zápasy nebudú pre nás žiadnou prechádz-
kou, ale forma mi vrcholí a chcem sa predstaviť v tom najlepšom svetle. Nechceme sklamať 
našich verných priaznivcov.“ Tréning poctivo sledoval aj vedúci mužstva Ján Božoň, done-
dávna ešte platný hráč Dukly, ale sedem operácií kolena ho vyradilo z prvoligového kádra. 
„Taký vynikajúci kolektív ako je teraz, tu ešte nebol. Trénerom Walterovi a Výbohovi sa po-
darilo jedincov získať pre kolektív a dokonale ho stmeliť. V kádri vládne pohoda, optimiz-
mus, teší nás doterajšia skvelá bilancia, keď v play-off  zápasoch na ľade súpera sme doteraz 
ešte neprehrali.“ Určite by nebolo správne, aby sme obišli tých, ktorí sa v Trenčíne starajú 
o kvalitu ľadu – ľadárov. Jeden z nich, Tibor Vittek, hovorí jednoznačne, že séria stretnutí sa 
skončí 3 : 1 pre Duklu a na fi nále bude, tak ako vždy doposiaľ, pripravený veľmi kvalitný ľad. 
Jeho kolega Laco Drobný dodáva: „Bez ohľadu na výsledky fi nálových stretnutí pripravuje-
me rolbu, na ktorej odvezieme všetkých hráčov až pod Trenčiansky hrad. Bude to dar ľadá-
rov pre celý kolektív Dukly za dosiahnutie historického úspechu.“ Vyťažený je aj tajomník 
oddielu Jaroslav Laifer. V  jeho kancelárii sústavne vyzváňa telefón, prevažne s prosbami 
o zabezpečenie vstupeniek na fi nálové boje. Popritom pripravuje reprezentačné bulletiny, 
zabezpečuje sponzorov oboch stretnutí, vybavuje požiadavky televízie na priame prenosy, 
rieši spôsob dopravy do Pardubíc, ubytovanie a iné záležitosti. Pre fanúšika Dukly má však 
dôležitý odkaz, že stretnutia na zimnom štadióne v Trenčíne sa odohrajú už o 16.30 h. Je 
len na škodu, že zimný štadión nemá väčšiu kapacitu, lebo záujem divákov je dvakrát taký, 
ako môže prísť na štadión.
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Legendárna fotografi a – tréner Walter symbolicky vyčnieva nad davom nadšených divákov na trenč. námestí
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Hodnotenie po  fi nále: Zlatú hokejku si po  sezóne odniesol litvínovský odchovanec 
Vladimír Růžička v  službách Trenčína. V  najvyššej domácej súťaži play-off  postavilo vo 
fi nále proti sebe zaujímavých súperov – Teslu Pardubice a Duklu Trenčín, teda tímy, ktoré 
vyznávali útočný hokej. Ten aj diváci sledovali. Trenčania síce podľahli 1 : 3 na zápasy, ale 
strieborné medaily boli dovtedy najväčším úspechom v tomto hokejovom meste. Veľkú zá-
sluhu na tom mal miláčik trenčianskych tribún Vladimír Růžička, ktorý dal, za dosť dra-
matických a úsmevných okolností, prednosť odkrútiť si vojenčinu pod Matúšovým hradom 
namiesto Dukly Jihlava. Bol najlepším strelcom sezóny i najproduktívnejším hokejistom 
vôbec. A netreba zabudnúť ani na hokejového mága Jaroslava Waltera a jeho asistenta On-
dreja Výboha na lavičke. „Dva útoky – Kolník, Růžička, Cíger a Kron, Haščák, Kapusta – mi 
vtedy mohli závidieť všetci tréneri,“ vravel Jaroslav Walter. Čo je potrebné vidieť za tohto-
ročným úspechom hokejistov trenčianskej Dukly okrem výsledkov na ľadovej ploche? Pre-
dovšetkým cieľavedomú prípravu a prácu celého realizačného tímu, ktorá začala už pred 
dvomi rokmi po udržaní sa v lige. Predseda hokejového oddielu Ivan Kodaj, tajomník Jaro-
slav Laifer, vedúci mužstva Ján Božoň sa spolu s trénermi zamerali najskôr na stabilizova-
nie výkonnosti. Bolo potrebné prekonať rôzne názorové konfl ikty i vytýčiť smer kádrového 
prebudovania mužstva. Pred touto sezónou došlo vôbec k najväčšej výmene hráčov v his-
tórii oddielu. Do širšieho kádra 28 hráčov zaradili až 18 nových, čím sa zvýšila i zdravá 
konkurencia na posty v základnej zostave. Odborníci poukazovali na veľké riziko takej-
to masovej obmeny hráčskeho kolektívu s najnižším vekovým priemerom v I. celoštátnej 
lige – iba 21 rokov. Opäť sa potvrdilo, že v športe treba vedieť zdravo zariskovať, najmä ak 
si ľudia veria a prinieslo to svoje ovocie! Dukla sa stala najlepším armádnym kolektívom 
a postupom do fi nále play-off  i najúspešnejším slovenským hokejovým družstvom sezóny. 
Športovú verejnosť v celej našej vlasti zaujala však aj netradičná práca s divákmi. Okrem 
tradičných hokejových bulletinov zabezpečilo ASVŠ pre fanúšikov trenčianskeho hokeja 
vlajky, plagáty, papierové čiapky so znakom Dukly, priebeh zápasov oživili netradičné „sve-
telné noviny“ a ku korektnému správaniu sa publika prispel i Klub priateľov Dukly, ktorého 
prácu a výsledky si všimla aj ČST. 

 Vladimír Růžička spomína na 2 roky v Dukle Trenčín: Na Trenčín nedám dopustiť! 
Nebanujem, že som na vojenskú službu išiel práve tam, hoci v hre bola aj Jihlava. Myslím 
si, že to boli naozaj krásne roky. Musel som si privykať na nové prostredie. Bol som snáď 
viac ako iní privyknutý byť dlhší čas od  rodiny, veď nezriedka som na  reprezentačnom 
sústredení v priebehu jedného roka strávil viac ako osemdesiat dní. Prirátajte k tomu cesto-
vanie za ligovými súpermi, sústredenia ligového oddielu a vyjde vám, že ste pol roka mimo 
domova. Mesto módy či Čákovo mesto mi hokejovo viac vyhovovalo ako Jihlava. Jednak 
tam bolo hokejovejšie obecenstvo a jednak tréner Walter uprednostňoval hru na tri útoky, 
čo mi viac vyhovovalo ako v Jihlave, kde hrávali pravidelne so štyrmi útočnými formácia-
mi, takže hráč sa nedostal tak často na ľad, akoby sám chcel a najmä potreboval. Keď som 
prišiel do Trenčína, tak Dukla hrala vo federálnej lige druhé husle za ďalším vojenským 
klubom – Jihlavou. Mne bola trenčianska Dukla veľmi sympatická, a preto som sa snažil 
urobiť všetko, aby už nebola v tieni niekoho iného. Sezóna 1987 – 88 bola ešte len akousi ge-
nerálkou. Vtedy sme predčasne skončili vo štvrťfi nále play-off , vyradil nás neskorší majster 
VSŽ Košice. Podľa môjho názoru sme však sériu zápasov s Košicami odohrali so vztýčenou 
hlavou. V ročníku 1988 – 89 sme vybojovali prvý trenčiansky úspech. Zastavili sme sa až vo 
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fi nále, kde nás zdolali Pardubice už vtedy s fenomenálnym Dominikom Hašekom v bránke. 
Potom sa moja dvojročná základná vojenská služba skončila a ja som sa vrátil na pol sezóny 
do Litvínova, odkiaľ som odišiel do kanadského Edmontonu Oilers. Boli sme skvelou par-
tiou. Spomínam si, že v tom čase už odpisovaní hráči nakoniec všetkým ukázali, že na to 
výkonnostne majú, či už sa to týkalo Dušana Gregora, Ernesta Bokroša, alebo Vila Ružičku. 
Vynikajúcu formu mal vtedy napríklad Raděvič, ktorý sa v tom čase dostal na krátke obdo-
bie aj do reprezentačného výberu. Nesmiem zabudnúť ani na Zdena Cígera.

Medzi najväčšie hviezdy, 
ktoré obliekli dres Dukly, patrí 
jednoznačne Vladimír Růžič-
ka. Tento český útočník pôsobil 
v  Trenčíne v  rámci vojenčiny 
v  sezónach 1987 – 88 a  1988 – 
89. Vladimír sa stal počas dvoch 
ročníkov v  Dukle miláčikom 
publika a  rovnako aj jemu sa 
v Trenčíne veľmi páčilo, čo do-
kazujú aj jeho slová: „Na Tren-
čín nedám dopustiť! Doteraz 
nebanujem, že som na vojenskú 
službu išiel práve tam, hoci v hre 
bola aj Jihlava. Myslím si, že to 
boli naozaj krásne roky.“ Počas 
svojej prvej sezóny v  Trenčíne 
dokázal uhrať v  44 zápasoch 
65 bodov. V  druhej „striebor-
nej“ trenčianskej sezóne nahral 
v 45 zápasoch neuveriteľných 84 
bodov. Treba dodať, že to bolo 
v sezóne, kedy Dukla hrala kva-
litnú československú najvyššiu 
súťaž. Po skončení vojenčiny sa 
vrátil do rodného Litvínova, odkiaľ sa sťahoval do zámorskej NHL. Tam odohral 4 sezóny, 
po ktorých sa vrátil do Slavie Praha, kde v sezóne 1999 – 2000 ukončil hráčsku kariéru. 
Tento československý a  neskôr český reprezentant zažil bohatú reprezentačnú kariéru. 
S Československom vyhral v roku 1985 titul majstra sveta a v roku 1998 vyhral ako kapitán 
českej reprezentácie „turnaj storočia“ na olympijských hrách v Nagane 1998. Po ukončení 
hráčskej kariéry pôsobí ako úspešný tréner. Medzi jeho najväčšie trénerské úspechy patrí 
zisk titulu majstrov sveta s českou reprezentáciou v rokoch 2005 a 2010. 

1988
1989
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1989 – 1990 – Dvanásta československá ligová sezóna. Opäť 
,,len“ druhé miesto po vyhecovanom fi nále so Spartou Praha 

V sezóne 1989 – 1990 došlo k viacerým zásadným zmenám v mužstve. Trénerskú dvojicu 
Walter – Výboh vystriedali Šupler – Hossa. Nová trénerská dvojica sa musela vysporia-
dať s odchodom takých osobností ako boli V. Růžička, Pavlas či Jiří Látal. Nová trénerská 
dvojica dala priestor mladým hráčom z trenčianskeho dorastu, ale aj z iných slovenských 
miest.  Omladená Dukla sa síce pomaly rozbiehala, no po debakli 2 : 10 v Jihlave v 7. kole  
došlo k  zlomu a mužstvo začalo voziť body aj zo súperovho ľadu. Lídrom  mužstva sa  stal 
ešte len 25-ročný Oto Haščák, stmeľoval hru útoku a nie náhodou si nakoniec vybojoval 
titul najlepšieho ligového nahrávača so 40-timi asistenciami. Prejavil sa taktiež vrodený 
strelecký potenciál Ľuba Kolníka, ktorý  si vystrieľal 2. miesto medzi ligovými kanonier-
mi. Skvelé výkony podávali Beránek a Horák, ale taktiež výbornú výkonnosť preukázali aj 
Cíger, Gregor, Kron a Tichý. Do play-off  Dukla nevstupovala v úlohe favorita. Cez prvých 
dvoch súperov prešla suverénne bez porážky, keď s TJ Zlín zvíťazila 2 : 0 na zápasy, v Tren-
číne 4 : 3 (góly Cíger, Beránek, Švehla, Horák) a v Zlíne 3 : 2 (góly Medřík, Kolník, Suhrada). 
Následne v sérii s Litvínom zvíťazila 3  : 0 na zápasy. Doma v dramatickom zápase 5  : 4, 
ktorý sa rozhodol až na trestné strieľania 2 : 0 (góly Jánoš, Bokroš, Kolník, Horák, Berá-
nek), v ďalšom zápase doma 7 : 2 (góly Kolník 2, Haščák 2, Švehla, Jurík, Horák) a nakoniec 

Fotografi a  A mužstva v sezóne 1989 – 1990:
Horný rad zľava: masér Brezovan,  Amrich, Horák, Beránek, Tichý, Otevřel, Taraba, Mi-
mochodek, Cepek, Jánoš, lekár MUDr. Borbély
Stredný rad: masér Malina, Jurík, Gregor, Madový, Frank, predseda HO Kodaj, manažér 
Laifer, Kontšek, Sekeráš, Švehla, Suhrada, Kompas, veliteľ ASVŠ Vlčko
Dolný rad: Hartmann, Medřík, Bokroš, tréner Šupler, Haščák, tréner Hossa, Cíger, Kolník, 
Tóth
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v Litvínove 7 : 3 (góly Horák 2, Jurík, Jánoš, Tichý, Beránek, Haščák). Vo fi nále Dukle už 
sily na Spartu a všetko, čo sa okolo nej točilo, nestačili. Nepomohol ani fakt, že v základnej 
časti Dukla mala so Spartou pozitívnu bilanciu. Prehrala na zápasy 1 : 3, keď prvé 2 zápasy  
v Trenčíne prehrala Dukla 1 : 5 (gól Kolník) a 2 : 4 (góly Horák, Kolník).  Na Sparte prvý 
zápas Dukla vyhrala 2 : 0 (góly Horák, Kontšek), ale v poslednom zápase už prehrala 1 : 7 
(gól Kolník). Žiaľ, toto fi nále bolo poznamenané totálnym nezvládnutím, ako po stránke 
usporiadateľskej, tak aj funkcionárskej a rozhodcovskej. Trapasy, ktoré boli súčasťou tohto 
fi nále, len vyhecovali túžbu Dukly Trenčín, ktorá sa nakoniec naplnila v roku 1992, keď 
získala titul majstra ČSFR. Obhájenie striebra sa však opätovne premietlo do postavenia 
Dukly ako najlepšieho slovenského tímu, aj keď v základnej časti skončila na 1. mieste Jih-
lava, druhé Košice, tretí Trenčín a štvrtá Sparta. V play-off  Košice zaváhali hneď v prvom 
kole proti Kladnu 0 : 2, tak Dukla zostala jediným kandidátom zo slovenských mužstiev na 
medailové priečky. Slovan v tom čase uspel spolu s Nitrou v kvalifi kácii o postup do I. ligy 
spolu s Pardubicami a DS Olomouc. Výsledky Dukly nemohli zostať nepovšimnuté u zosta-
vovateľov reprezentačných výberov. Ešte na prelome rokov jej desať hráčov spolu s trénerom 
Šuplerom vytvorilo spolu s rovnakým počtom vojakov z Jihlavy „Výber ČSSR do 21 rokov“, 
ktorý v Tucsone (USA) vyhral turnaj v konkurencii troch univerzitných zámorských tímov. 
V reprezentačnom „áčku“ si zahrali Brázda, Sekeráš, Tichý, Haščák, Kolník, Kron, Cíger 
a Beránek. V olympijskom výbere sa objavili Hartmann, Tóth, Brázda, Medřík, Sekeráš, 
Švehla, Tichý, Beránek, Jurík, Kolník. Trojica Hartmann, Haščák, Cíger nakoniec nechýba-
la ani na MS vo Švajčiarsku a priviezla bronz.

Hodnotenie sezóny bolo pre trenčianskych voja-
kov veľmi príjemné. Tréner Šupler bol vyhlásený za 
najlepšieho na svojom poste v I. lige, útočník Horák 
získal cenu najslušnejšieho prvoligového hokejistu. 
V hodnotení hráčov podľa jednotlivých postov skon-
čili Hartmann šiesty medzi brankármi, Haščák piaty 
a Cíger siedmy medzi útočníkmi.

Dres Dukly Trenčín v sezóne 1989 – 1990 obliekli:
Brankári: Hartmann Eduard, Tóth Radek, Rehák 
Juraj, Kompas Robert
Obrancovia: Tichý Milan, Medřík Stanislav, Sekeráš 
Ľubomír, Bokroš Ernest, Taraba Ján, Švehla Róbert, 
Brázda Radomír, Veber Roman, Murín Milan, Kľuch 
Miroslav, Amrich Ľubomír
Útočníci: Kolník Ľubomír, Kron Robert, Haščák 
Oto, Cíger Zdeno, Beránek Josef, Jurík Juraj, Gregor 
Dušan,  Horák Roman, Otevřel Jaroslav, Kontšek 
Roman, Frank Martin, Jánoš Branislav, Mimocho-
dek Karel, Suhrada Jiří, Halaj Juraj, Janků Pavel, 
Madový Martin, Cepek
Tréneri: Šupler Július a Hossa František
Predseda oddielu: Kodaj I.
Manažér: Laifer J.
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Kron Róbert Finálová séria so Spartou Praha

Brankári – základná a nadstavbová časť
Meno Počet zápasov Minúty Obdržané góly Priemer *
Hartmann Eduard 42 2240 148 3,96
Tóth Radek 9 349 23 3,96
Rehák Juraj 1 31 5 9,8
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Brankári – play-off 
Meno Počet zápasov Minúty Obdržané góly Priemer *
Tóth Radek 7 379 21 3,32
Hartmann Eduard 4 181 9 2,99
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Hráči – štatistiky (vrátane play-off )
Meno Pozícia Počet zápasov Góly Asistencie Body TM
Kolník Ľubomír Útočník 53 37 25 62 28
Haščák Oto Útočník 48 16 40 56 66
Cíger Zdeno Útočník 53 18 28 46 16
Kron Robert Útočník 39 22 22 44 12
Beránek Josef Útočník 49 19 23 42 80
Jurík Juraj Útočník 51 18 14 32 36
Horák Roman Útočník 49 18 11 29 0
Gregor Dušan Útočník 41 11 11 22 16
Otevřel Jaroslav Útočník 43 7 10 17 50
Kontšek Roman Útočník 21 8 7 15 14
Jánoš Branislav Útočník 21 3 3 6 6
Suhrada Jiří Útočník 18 2 2 4 4
Frank Martin Útočník 11 1 3 4 0
Mimochodek Karel Útočník 11 1 1 2 0
Halaj Juraj Útočník 6 0 1 1 2
Janků Pavel Útočník 1 0 0 0 0
Madový Martin Útočník 5 0 0 0 0
Tichý Milan Obranca 52 14 8 22 71
Medřík Stanislav Obranca 51 6 11 17 14
Sekeráš Ľubomír Obranca 53 6 9 15 48
Bokroš Ernest Obranca 50 6 9 15 56
Švehla Róbert Obranca 28 4 3 7 36
Taraba Ján Obranca 49 0 7 7 18
Brázda Radomír Obranca 21 2 1 3 44
Veber Roman Obranca 16 1 0 1 2
Murín Milan Obranca 14 0 1 1 2
Kľuch Miroslav Obranca 1 0 0 0 0
Amrich Ľubomír Obranca 3 0 0 0 4

p
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MUDr.Borbély, hlavný tréner Šuplery ý p
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Hodnotenie Dukly Trenčín po fi nále:
Trenčianski hokejisti zopakovali úspech spred roka a v lige skončili druhí. Ktože by to 

čakal, že Trenčania sa aj po odchode trénera Waltera, kanoniera Růžičku, či obrancu Pav-
lasa znova prebojujú do fi nále? Emočne vypäté stretnutia s pražskou Spartou však nezvládli 
a  prehrali 1  :  3 na zápasy. V  lige pútala hlavne ich útočná a  kombinačná hra, ktorú im 
servírovala dvojica v tom čase začínajúcich kormidelníkov v najvyššej súťaži Július Šupler – 
František Hossa. „Pre nás s kolegom to bola veľká pocta, keď nám zverili prvoligový celok,“ 
povedal vtedy 39-ročný Šupler po tom, ako si prevzal cenu určenú pre najlepšieho trénera 
sezóny. „Milo ma to prekvapilo, tak trochu mi išiel z toho mráz po chrbte. Len sa pozrite, 
aké trénerské veličiny stáli na iných striedačkách. Nováčik – a takáto cena.“  

Ako podľa Jiráska: Proti všem!
Trenčania bojovali doslova „proti všem“. Proti provokáciám a zákernostiam súpera, 

museli čeliť vybičovanej atmosfére v  hľadisku, svojskému výkladu pravidiel rozhodcu 
Rejthara, ktorý zdesený, že by nervózna Sparta mohla, nedajbože, aj podľahnúť, radšej v zá-
verečnej tretine zrazil Duklu na kolená sám... A to ešte mali naši hokejisti šťastie, že nepoču-
li, akým spôsobom bol komentovaný priebeh priameho televízneho prenosu. Tréner Hossa 
kritizoval veľmi slabú usporiadateľskú službu, ktorá si nielenže neplnila svoje základné po-
vinnosti, ale dokonca naše mužstvo na každom kroku národnostne urážala.  Prejavil svoje 
sklamanie voči vtedajšiemu vedeniu československého hokeja, ktoré nedokázalo zabezpečiť 
ani len dôstojný záver fi nále. Záverečný ceremoniál vraj pripomínal úbohú komédiu bez 
štipky úcty k mužstvu, ktoré obsadilo druhé miesto v konečnej ligovej tabuľke. Napriek 
tomu, že Trenčania zostali tesne pod vrcholom, za pekné hokejové zážitky, za výkony počas 
celej sezóny, za statočnosť, za cenné striebro, si úctu i obdiv tento najmladší prvoligový  
kolektív jednoznačne zaslúžil. 

Moje spomienky na tragickú udalosť v Košiciach: Celou republikou otriasla 5. 1. 1990 
správa o tragédii, ktorá sa udiala na zápase v Košiciach. Zlínsky obranca nešťastne vletel 
do ryhy v ľade a nekoordinovane padol  a utrpel smrteľné zranenie po náraze do mantinelu, 
pritom v tom čase nedošlo k žiadnemu kontaktu s protihráčom. V Zlíne na jeho počesť po-
menovali Zimný štadión L. Čajky.  Niekedy aj šport vie byť veľmi krutý...

1989
1990
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1990 – 1991 – Trinásta československá ligová sezóna: Prvý-
krát v histórii ligy štyri slovenské mužstvá vrátane AC Nitra. 
V súboji o 3. miesto víťazne Dukla Trenčín proti VSŽ Košice

Sezóna 1990 – 1991 bola špecifi cká rozšírením z 12 na 14 mužstiev. Z prelínacej súťaže 
postúpili 4 mužstvá – Pardubice, Slovan, DS Olomouc a AC Nitra. K zásadným zmenám 
došlo aj v kádri Dukly Trenčín. Odišli Ernest Bokroš a Oto Haščák, Zdeno Cíger do NHL 
a ďalší hráči, celkom 16 hráčov odišlo z mužstva. Z Českých Budějovíc prišli Ťoupal, Pýcha, 
Modrý, po 6 rokoch sa vrátil Vlado Hiadlovský. Pred mužstvo bol postavený dosť vysoký 
cieľ – 5. miesto, ktorý dokázali nakoniec chalani prekročiť. Ligová súťaž bola náročná ako 
vari nikdy predtým, v 52-kolovom maratóne základnej časti Dukla excelovala a vytvorila 
celý rad klubových rekordov. Prvýkrát v sezóne prehrala až v 11. kole v Litvínove, hrala 
atraktívny, dôrazne útočný hokej, patrične okorenený gólmi. S jej tempom dokázali držať 
krok len mužstvá Jihlavy a Litvínova. Dukla mala nakoniec na dosah prvenstvo v základnej 
časti, keď v poslednom kole jej na prvenstvo stačila remíza, no po prehre na Slovane 3 : 6 
ju predstihla Jihlava a práve tento fakt možno zásadne rozhodol, že Dukla už v tejto sezóne 
nezískala titul. V play-off  odohrala nešťastnú semifi nálovú sériu s Litvínovom 1  : 3, keď 

Fotografi a A mužstva v sezóne 1990 – 1991:
Zadný rad zľava: masér Zavadský, Amrich, Medřík, Chromčo, Peterek, Mach, Jánoš, ta-
jomník HO Laifer
Tretí rad: Kľuch, Majerčík, Hlinka, Madový, Rob, Modrý, Švehla
Druhý rad: masér Malina, Hanták, Uharček, Maškarinec, Tichý, Sekeráš, Kontšek, Pýcha, 
lekár MUDr. Kohutka
Predný rad: Hartmann, Gregor, tréner Šupler, Kolník, tréner Hossa, Ťoupal, Hiadlovský
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po  nešťastnej úvodnej prehre doma mala na  dosah víťazstvo v  oboch zápasoch na  litví-
novskom ľade. Séria začínala v prvom zápase prehrou 3 : 5 (góly Pýcha, Mach, Kontšek), 
v druhom zápase výhrou 4 : 1 (góly Pýcha 2, Holáň, Jánoš). V Litvínove v treťom zápase 
Dukla prehrala až na trestné strieľania 0 : 1, celkom 3 : 4 (góly Peterek, Kontšek, Švehla), 
v štvrtom zápase v Litvínove Dukla prehrala po predĺžení 5 : 6 (góly Mach 2, Kolník, Pýcha, 
Jánoš). Z ostatných slovenských mužstiev Košice skončili na 4. mieste, Slovan na 8. mieste 
a Nitra, žiaľ, na 13. mieste a spolu s Českými Budějovicami na 14. mieste sa lúčila s ligou. 
Najúspešnejší slovenský kolektív Popradu postúpil do federálnej ligy.

Celej lige v  tejto sezóne dominovala dvojica Ťoupal – Kolník, keď prvý z nich sa stal 
najproduktívnejším hráčom i najlepším nahrávačom ligy a druhý zase bol druhým najlep-
ším v produktivite i medzi strelcami. Obaja nechýbali ani v prvoligovom all-stars. Zákla-
dom úspešnej hry mužstva však bola aj vyrovnaná brankárska dvojica Hiadlovský – Hart-
mann, obrancovia Sekeráš, Medřík, Švehla i  Tichý, v  útoku skúsený Gregor a  mladučký 
Jánoš. V reprezentáciách sa to opäť Trenčanmi len tak hemžilo. V „áčku“ sa objavili Kolník, 
Ťoupal, Horák, Maškarinec, Medřík, Sekeráš, Hartmann, Pýcha a Tichý, v „dvadsiatke“ pri 
trénerovi Šuplerovi zase Uharček, Holáň, Madový, Jánoš a Modrý. Medaily z vrcholných 
podujatí si priviezli Modrý, Uharček, Holáň, Jánoš, Madový (MS 20) – bronz a Petrovický, 
Smolka (ME 18) – zlato. Trojica Kolník, Medřík, Ťoupal vyšla na seniorskom šampionáte 
vo Fínsku naprázdno.

Dres Dukly Trenčín v sezóne 1990 – 1991 obliekli:
Brankári: Hartmann Eduard, Hiadlovský Vladimír, 
Kompas Robert
Obrancovia: Švehla Róbert, Sekeráš Ľubomír, Tichý 
Milan, Medřík Stanislav, Maškarinec Martin, Holáň 
Miloš, Modrý Jaroslav, Chromčo Milan, Amrich Ľubo-
mír, Smerčiak Marián, Kľuch Miroslav, Valjent Ľubomír
Útočníci: Ťoupal Radek, Kolník Ľubomír, Gregor 
Dušan, Jánoš Branislav, Mach Miroslav, Kontšek 
Roman, Pýcha Pavel, Horák Roman, Hanták Miro-
slav, Peterek Jan, Uharček Marián, Petrovický Robert, 
Madový Martin, Majerčík Ladislav, Hlinka Miroslav 
ml., Pardavý Ján
Tréneri: Šupler Július a Hossa František
Predseda oddielu: Piovarči Ivan
Manažér: Laifer Jaroslav
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Kanonier Lubo Kolník

Ľubo Kolník v úniku Kapitán Kolník v akcii

Brankári – základná a nadstavbová časť
Meno Počet zápasov Minúty Obdržané góly Priemer *
Hartmann Eduard 31 1712 103 3,61
Hiadlovský Vladimír 26 1394 81 3,48
Kompas Robert 1 14 3 13,04
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Brankári – play-off 
Meno Počet zápasov Minúty Obdržané góly Priemer *
Hartmann Eduard 5 223 12 3,23
Hiadlovský Vladimír 3 154 10 3,9
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Hráči – štatistiky (vrátane play-off )
Meno Pozícia Počet zápasov Góly Asistencie Body TM
Ťoupal Radek Útočník 56 22 60 82 42
Kolník Ľubomír Útočník 58 39 40 79 16
Jánoš Branislav Útočník 55 26 18 44 50
Gregor Dušan Útočník 51 16 26 42 18
Mach Miroslav Útočník 51 23 15 38 14
Kontšek Roman Útočník 55 15 23 38 24
Pýcha Pavel Útočník 38 24 11 35 43
Horák Roman Útočník 29 14 13 27 10
Peterek Jan Útočník 42 8 17 25 6
Hanták Miroslav Útočník 40 12 12 24 39
Petrovicý Róbert Útočník 34 9 14 23 18
Uharček Marián Útočník 43 7 10 17 18
Madový Martin Útočník 41 13 3 16 23
Majerčík Ladislav Útočník 29 5 9 14 8
Hlinka Miroslav ml. Útočník 8 1 1 2 2
Pardavý Ján Útočník 1 0 0 0 0
Švehla Róbert Obranca 58 14 11 25 66
Sekeráš Ľubomír Obranca 58 6 17 23 53
Tichý Milan Obranca 41 9 12 21 76
Medřík Stanislav Obranca 58 3 17 20 48
Maškarinec Martin Obranca 57 0 16 16 95
Holáň Miloš Obranca 24 2 11 13 18
Modrý Jaroslav Obranca 38 1 11 12 8
Chromčo Milan Obranca 7 0 1 1 0
Amrich Ľubomír Obranca 10 0 1 1 2
Smerčiak Marián Obranca 6 0 0 0 0
Kľuch Miroslav Obranca 7 0 0 0 2
Valjent Ľubomír Obranca 1 0 0 0 0

Kanonier Lubo Kolník

b l ík ú k á l ík k

1990
1991
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Jaro Laifer spomína: V tomto čase naďalej pokračovala spolupráca Dukly s New Jersey 
Devils, klubom z  NHL, ktorého riaditeľ pre hráčske záležitosti Marshall Johnston bol 
častým hosťom zápasov Dukly.

Zvolen turnaj vpravo hore Marián Hossa, v strede tretí sprava Richard Lintner
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Starší doarstenci
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1991 – 1992 – Štrnásta československá ligová sezóna – Dukla 
Trenčín prvýkrát v histórii majstrom Československa. 

10. apríla 1977 rozhodla Dukla Trenčín o svojom postupe do I. československej hokejovej 
ligy a 8. apríla 1992, teda bez dvoch dní presne po pätnástich rokoch, sa v Trenčíne osla-
voval toľko očakávaný majstrovský titul. Zo slovenských klubov sa žiadny neprepracoval 
k  tomuto historickému úspechu tak rýchlo, veď Košiciam to trvalo 22 rokov a bratislav-
skému Slovanu dokonca až 34 rokov. Dukla pritom do majstrovskej sezóny vstupovala už 
bez hráčov takých mien ako Ťoupal, Tichý, Mach, Maškarinec i Majerčík, ba dokonca aj 
bez svojich legiend Hartmanna a Medříka. Letný výber brancov nebol najoptimistickej-
ší, svetlými výnimkami v  ňom boli Brabec, Zajíc, Nedoma a  tak tréneri Šupler – Hossa 
zaradili do mužstva sedem vlastných odchovancov, ale i skúseného Bokroša vracajúceho 
sa z angažmá v Nemecku. Geniálnym ťahom vedenia tímu sa však ukázal prestup Pálff y-
ho, zázračného strelca, ktorý sa skvele presadil ako prvoligový nováčik v predchádzajúcej 
sezóne v nitrianskom drese. V tomto ročníku bol Žigo Pálff y so 41 gólmi a 33 asistenciami 
najproduktívnejším hráčom ligy, najlepším nahrávačom a aj najlepším strelcom ligy!

 V tejto sezóne sa prvý aj poslednýkrát hrala základná časť v dvoch skupinách a Dukla 
vyhrala Východnú skupinu so 7-bodovým náskokom pred Vítkovicami, tretie skončili 
Košice, Slovan šiesty a Poprad na poslednom siedmom mieste. Slovan následne v predkole 
play-off  vypadol s Jihlavou na zápasy 0 : 3, Košice po víťazstve v predkole 3 : 2 s Pardubicami 
podľahli v štvrťfi nále Litvínovu 0 : 3 a Poprad po víťaznej sérii o 13. miesto so Zetorom 3 : 2 

Fotografi a A mužstva v sezóne 1991 – 1992:
Zadný rad zľava: lekár MUDr. Adamovič, Kusovský, Jánoš, Madový, Amrich, Chromčo, 
Modrý, Hlinka, masér Malina
Tretí rad: Uharček, Holáň, Peterek, Brabec, Nedoma, Smerčiak, Kontšek, Valjent
Druhý rad: manažér Laifer, Hanták, Pýcha, Petrovický, Zajíc, Rybár, Pardavý, Pálff y, Bokroš
Predný rad: Murín, Sekeráš, Kolník, tréner Šupler, predseda oddielu Piovarči, asistent tré-
nera Hossa, Švehla, Gregor, Hiadlovský

j
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triumfoval aj v baráži s AC Nitra 3 : 0 a udržal si miesto v I. lige aj pre ročník 1992 – 1993. 
V konečnom poradí VSŽ Košice skončili na 7. – 8. mieste spolu s Jihlavou a Slovan spolu 
s Pardubicami na 11. až 12. mieste. Dukla Trenčín sa vo štvrťfi nále po excelentnom úvode 
potrápila s Kladnom 3 : 2 na zápasy. Najskôr doma 10 : 4 (góly Pálff y 3, Švehla 2, Brabec, 
Nedoma, Gregor, Bokroš, Petrovický) a 10 : 3 (góly Pýcha 2, Jánoš 2, Kolník 2, Švehla 2, 
Nedoma, Madový), v Kladne 0  : 3 a 2  : 5 (góly Pálff y 2) a v rozhodujúcom zápase Dukla 
zvíťazila v Trenčíne 5 : 1 (góly Petrovický 2, Jánoš, Pálff y, Zajíc). V semifi nále sme vyhrali 
s Litvínovom 3 : 1 na zápasy po výsledkoch 3 : 5 (góly Kolník, Jánoš, Petrovický), 3 : 1 (góly 
Kolník 2, Petrovický), 5 : 4 (góly Pálff y 4, Jánoš) a 6 : 5 (góly Kolník 2, Holáň, Zajíc, Pýcha, 
Jánoš), kde najmä na súperovom ľade Dukla preukázala svoje majstrovstvo a skúsenosti. Až 
prišlo očakávané fi nále, Dukla mala dobré spomienky na Plzeň aj z roku 1977. Majstrovská 
Dukla zvládla sezónu skutočne majstrovsky. Zvíťazila vo fi nále na zápasy 3 : 1, po výsled-
koch 5 : 2 (Pálff y 4, Bokroš), 3 : 4 po tr. strieľaniach (góly Švehla, Pálff y, Petrovický), 6 : 4 
(góly Petrovický 2, Pálff y, Zajíc, Kolník, Jánoš) a 5 : 3 (góly Pálff y 2, Švehla 2, Sekeráš). 

Trenčín ako prvý na Slovensku pristúpil pred sezónou k zúženiu hracej plochy k podobe 
arén v  zámorskej NHL (60 x 28 m), čo len vyhovovalo brilantnej hre jeho troch pätiek. 
Z nich jednoznačne dominovala tá hviezdna v zložení Švehla – Holáň, Pálff y – Petrovický 
– Jánoš, ktorá bola aj v produktivite s bilanciou 131 gólov + 157 prihrávok bezkonkurenčná 
v celej lige. Bombardér Pálff y získal titul najlepšieho strelca i najproduktívnejšieho hráča 
ligy, Švehla bol vyhlásený za najlepšieho obrancu, Petrovický za najlepšieho hráča play-off  
a Július Šupler opäť za najlepšieho trénera u nás. 

Tréneri reprezentačného „áčka“ však boli voči Dukle 
dosť nepochopiteľne macošskí, keď v ňom dostali šancu 
len Švehla, Kolník, Pálff y a  Sekeráš, z  nich sa však 
Švehla dostal aj na  ZOH a  MS, odkiaľ si v oboch prí-
padoch priniesol i bronzovú medailu a na MS bol vy-
hlásený dokonca za  najlepšieho obrancu šampionátu. 
Vo výbere olympionikov počas sezóny reprezentovali 
Švehla, Sekeráš, Holáň, Pýcha, Jánoš a Robo Petrovický. 
Tréner Šupler mal zase v  kádri reprezentačnej „dvad-
siatky“ Murína, Nedomu, Chromča, Hlinku, Roba Pet-
rovického a Pálff yho, ktorí s výnimkou Hlinku hrali aj 
na  MS. Záverečná bilancia hokejovej sezóny bola pre 
Duklu opäť radostná, lebo Róbert Švehla bol vyhláse-
ný za najlepšieho hokejistu ČSFR a získal renomovanú 
trofej Zlatá hokejka. Hneď za ním sa umiestnil v  tejto 
ankete expertov Žigmund Pálff y.

MAJSTRI

ČSFR
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Vlado Hiadlovský s Alexandrom Dubčekom po víťaznom fi nále Sekeráš, Kontšek s trofejou

Finále Trenčín - Plzeň

Brankári – základná a nadstavbová časť
Meno Počet zápasov Minúty Obdržané góly Priemer *
Hiadlovský Vladimír 32 1724 118 4,1
Murín Igor 14 599 38 3,8
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Brankári – play-off 
Meno Počet zápasov Minúty Obdržané góly Priemer *
Hiadlovský Vladimír 12 664 40 3,61
Murín Igor 6 128 4 1,87
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Hráči – štatistiky (vrátane play-off )
Meno Pozícia Počet zápasov Góly Asistencie Body TM
Pálff y Žigmund Útočník 45 41 33 74 36
Jánoš Branislav Útočník 50 29 38 67 88
Petrovický Róbert Útočník 46 25 36 61 28
Kolník Ľubomír Útočník 49 26 23 49 26
Zajíc Josef Útočník 50 16 25 41 60
Pýcha Pavel Útočník 43 16 12 28 7
Gregor Dušan Útočník 48 8 11 19 38
Brabec Jaroslav Útočník 41 10 7 17 44
Madový Martin Útočník 42 6 5 11 16
Kontšek Roman Útočník 35 5 6 11 12
Hlinka Miroslav ml. Útočník 17 1 5 6 6
Hanták Miroslav Útočník 33 0 5 5 14
Uharček Marián Útočník 15 2 2 4 2
Pardavý Ján Útočník 7 0 1 1 2
Ožvalda Miroslav Útočník 1 0 0 0 0
Tatar Marek Útočník 0 0 0 0 0
Švehla Róbert Obranca 51 23 26 49 74
Holáň Miloš Obranca 51 13 22 35 32
Bokroš Ernest Obranca 44 7 16 23 36
Sekeráš Ľubomír Obranca 43 3 7 10 32
Nedoma Milan Obranca 47 4 5 9 22
Smerčiak Marián Obranca 51 2 4 6 16
Modrý Jaroslav Obranca 18 0 4 6 6
Amrich Ľubomír Obranca 1 0 0 0 0
Chromčo Michal Obranca 9 0 0 0 2
Kusovský Dalibor Obranca 1 0 0 0 0

Dres Dukly Trenčín v sezóne 1991 
– 1992 obliekli:
Brankári: Hiadlovský Vladimír, 
Murín Igor
Obrancovia: Švehla Robert, Holáň 
Miloš, Bokroš Ernest, Sekeráš Ľu-
bomír, Nedoma Milan, Smerčiak 
Marián, Modrý Jaroslav, Amrich 
Ľubomír, Chromčo Michal, Ku-
sovský Dalibor, Valjent Ľubomír, 
Rybár………..
Útočníci: Jánoš Branislav, Pálff y 
Žigmund, Petrovický Robert, Kolník 
Ľubomír, Zajíc Josef, Pýcha Pavel, 
Gregor Dušan, Brabec Jaroslav, 
Kontšek Roman, Madový Martin, 
Hlinka Miroslav ml., Hanták Miro-
slav, Uharček Marián, Pardavý Ján, 
Ožvalda Miroslav, Tatar Marek, Pe-
terek Jan
Tréneri: Šupler Július a Hossa Fran-
tišek 
Predseda oddielu: Piovarči Ivan
Manažér: Laifer Jaroslav

S k áš K tš k t f j

Finále Trenčín - Plzeň

Vl d Hi dl ký Al d D bč k íť fi ál
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Žigo Pálff y

Vladimír Hiadlovský, Ernest Bokroš

Kapitán Kolník preberá pohár majstrov
ČSFR

Žigo sa vo fi nále takto viackrát radoval

Žigo bol skutočným „ barónom“ fi náleŽi b l k t č ý b ó “ fi ál

Ži Pálff

g ý „ fi

K itá K l ík b á há j t

Žigo Pálff y

Ži fi ál t kt i k át d l

MAJSTRI

ČSFR
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Hiadlovský Vlado s fotografom Ábelom Miloslavom Pálff y, Jánoš

Jánoš-Pálff y
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Takto to vyzeralo v poslednom zápase: Trenčianski hokejisti získali po prvý raz v his-
tórii svojej prvoligovej existencie titul majstra ČSFR. Postarali sa oň víťazstvom vo štvrtom 
fi nálovom play-off  stretnutí nad Škodou Plzeň, ktorá sa takto rozhodujúceho piateho zápasu 
na domácom ľade nedočkala. Duel začali oba celky dosť opatrne, akoby nervozita zväzovala 
hráčom ruky. Čakalo sa vzájomne na chybu súpera a tú urobili prví Trenčania, keď necha-
li Michala Straku voľného pred Hiadlovským, čo plzenský hokejista bekhendovou strelou 
využil a poslal svoj celok do vedenia. V 16. min. však Sekeráš tvrdou strelou od modrej čiary 
vyrovnal a domáci začali preberať taktovku do svojich oprát. Druhá časť hry priniesla prie-
beh s množstvom zaujímavých okamihov. Prvý sa „odohral“ v 29. min., keď jeden z divákov 
vhodil na ľad puk a znemožnil tak po následnom hvizde rozhodcu Lípu uznať gól v trenčian-
skej svätyni. Obe mužstvá sa potom snažili strhnúť vedenie na svoju stranu, viacero šancí 
zostalo nevyužitých. Až prišla 35. min., Pálff y sa doslova pohral s obrancami súpera, prihral 
Švehlovi a ten nezaváhal. Divy sa diali o dve minúty neskôr. Najskôr Pálff y v hre štyroch proti 
štyrom nekompromisnou strelou zvýšil na 3 : 1 pre vojakov, avšak o necelú minútu už bolo 
vyrovnané! Kořínek a Michal Straka vykresali hosťom nádej na piaty zápas. Tieto tvrdé údery 
neznamenali pre domácich knokaut. V tretej tretine totiž Pálff y svojím osemnástym gólom 
v  play-off  zápasoch (!) naklonil misku váh na  trenčiansku stranu. Plzenčania nemali dosť 
síl ani šťastia na zakontrovanie a keď v 50. min. Švehla premenil presilovku na piaty zásah 
vojakov, bolo o výsledku prakticky rozhodnuté. Domáci potom miestami excelovali, Jánoš 
hrajúci so zlomeným prstom pravej ruky nastrelil žrď Pejcharovej bránky a víťazstvo s titu-
lom si už Trenčania nenechali vziať. Hosťom nepomohla ani záverečná takmer dvojminútová 
power-play. Po nej sa na ľade a v hľadisku roztrhlo vrece nespútanej radosti. Góly: 35. a 50. 
Švehla, 37. a 43. Pálff y, 16. Sekeráš – 14. a 38. Michal Straka, 37. Kořínek. Pred 6 150 divákmi 
rozhodoval Lípa.
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Médiá vyspovedali Alexandra Dubčeka, veľkého fanúšika Dukly Trenčín: Posledný 
krok býva obyčajne najťažší. V rozhodujúcom stretnutí, ktoré ešte nemuselo byť rozhodu-
júce, sa včera o tom presvedčili hokejisti Dukly Trenčín. Plzeň dlho odolávala a preplne-
ný zimný štadión až štyri minúty pred koncom si prvýkrát zakričal: „Nech žijú majstri!“ 
Po  záverečnom hvizde rozhodcu Lípu na  ľade i  v  hľadisku zavládla neopísateľná radosť. 
Hráči sa dlho nemohli dostať z  ľadovej plochy, a  preto sme si po  záverečnej siréne zašli 
za  predsedom Federálneho zhromaždenia ČSFR Alexandrom Dubčekom, ktorý si išiel 
ruky „utlieskať“. Prišli ste fandiť dobrému obojstrannému športu, alebo...? „Predovšetkým 
ako človek, ktorý prežil v Trenčíne roky života a kde sa narodili moji traja synovia. Dlane 
som mal celé boľavé, čo som Trenčanom držal palce. Ešte aj talizman som si priniesol.“ 
A v ruke sa v tomto momente objavil malý panáčik v zelenom. Vedľa stojaci Štefan Gašpa-
rík, predseda Slovenského zväzu telesnej kultúry, nám povedal: „Som ako predseda SZTK 
nadšený. Verím, že príklad trenčianskych hokejistov sa prenesie na ďalšie slovenské športo-
vé kolektívy, ktoré budú kráčať v šľapajach Dukly.“ Domáci kormidelník Július Šupler opäť 
stratil hlas, ale na slovo skúpy nebol. „Som nesmierne šťastný. Možno nám mnohí neverili, 
ale chlapci to dokázali. Plzeň je veľmi dobré mužstvo a disponuje vynikajúcim fyzickým 
fondom. Bolo to podľa mňa dôstojné fi nále, ktoré dokázalo, že úroveň česko-slovenského 
hokeja je naďalej vysoká. Trojročná drina nevyšla nazmar.“ Vo fi nále play-off  sa do vynika-
júcej formy dostal Róbert Petrovický, center prvého trenčianskeho útoku. „Keď sa darí, je 
to fantastický pocit. Pamätám si, že pred rokom som získal titul na európskom šampionáte 
hráčov do 18 rokov a dnes sa teším spolu s chlapcami z ďalšieho titulu. Záver zápasu som už 
ani poriadne nevnímal a celý som sa triasol. Až tri minúty pred koncom som veril, že titul 
je náš.“ Najskúsenejší hráč v domácom kolektíve, Ernest Bokroš, toho už prežil v Trenčíne 
veľa, ale zisk titulu je určite vyvrcholením jeho hráčskej kariéry. „Som najšťastnejším člo-
vekom na svete. Možno moji mladí spoluhráči si to tak ešte neuvedomujú, ale z titulu mám 
obrovskú radosť.“ Spoľahlivý obranca Dukly už ďalšie slová vyriecť nemohol, pretože sa mu 
slzy tlačili do očí... Brankár Vladimír Hiadlovský toho veľa nenahovorí, ale o to viac je ho 
vo svätyni cítiť. Aj včera svoj kolektív podržal a má veľkú zásluhu na zisku titulu. „Myslím, 
že titul nám patrí právom, pretože sme mali lepšie mužstvo. Niekedy pri nás stálo i šťastie, 
ale to k športu patrí. Som rád, že to dopadlo pre nás práve takto.“ 

Takto sa oslavovalo: Streda 8. apríla 1992. O dvadsiatej hodine a deviatej minúte sa za-
triasli aj múry starobylého Trenčianskeho hradu. Július Šupler sa vrhol do náručia Františka 
Hossu. Na zimnom štadióne spustili streľbu, veď hrali vojaci. Strieľalo šampanské i petardy, 
oslava prvého titulu trenčianskych hokejistov nabrala super obrátky. Tesne pred záverom, 
keď už bolo vlastne všetko jasné, som sa zastavil pri ceremoniáloch. Pri tých, ktorí deko-
rovali nového majstra. Pavol Učeň, predseda ČSFĽH: „Všetky fi nálové zápasy boli výbor-
né, na vrcholnej hokejovej úrovni. Vďaka všetkým hráčom, trénerom a veru aj divákom.“ 
Pavol Matis, predseda združenia klubov a oddielov FHL: „Bolo to dôstojné vyvrcholenie 
I. ligy, ktoré potvrdilo, že jej úroveň je oveľa vyššia, ako sa o nej hovorí.“ Stanislav Šulc, 
výkonný riaditeľ združenia: „Kto má niečo proti play-off , nerozumie hokeju.“ Na plzenskej 
striedačke bolo smutno. Nikomu sa hovoriť príliš nechcelo. Ostatne, bezprostredné pocity 
po prehratom fi nále asi ťažko niekto dokáže vyjadriť slovami. Plzeň však, povedané okríd-
lenou vetou, umierala naozaj postojačky ako strom, ktorý má pevné korene. Ľadová plocha 
trenčianskeho štadióna sa po zápase zmenila na ľudovú veselicu. Hrala dychovka a neustále 
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padal papierový dážď. Trenčianski fanúšikovia museli v deň zápasu asi vykúpiť celý náklad 
všetkých výtlačkov novín. Tie postrihané nadrobno ako vločky snehu padali z tribún počas 
vydarenej akcie domácich. Tento papierový dážď, alebo ak chcete sneh, sa po záverečnej 
siréne zmenil na zlatý dážď. Veď bola jar. A zlatý dážď práve vtedy kvitne. Ešte najbližších 
pár dní mal najkrajšiu farbu práve pod hradom Matúša Čáka. Dukla Trenčín sa stala hoke-
jovým majstrom Česko-Slovenska, štvrtým z menšieho brehu Moravy. Zaslúžene!

Chlapi, dnes môžeme plakať  Boli aj slzičky. Leskli sa v očiach trénerských, hráčskych 
i v očiach divákov. Tá jedinečná chvíľa zisku prvého historického titulu majstra ČSFR sa už 
nezopakuje! Vedenie, funkcionári, realizačný tím s trénermi, hráči aj „ľadári“... Všetci per-
fektne odvedenou prácou prispeli k úspechu žiarivému ako ľadové zrkadlo. Spoza oceánu 
chodili pozdravy s oslovením „Parta nejlepších ledařů na světe“, s vetičkou „Na Trenčín 
nikdy nezapomenu!“, podpis: Vláďo Růžička. 

Štyri fi nálové zápasy sme mali možnosť sledovať na televíznych obrazovkách vo všetkých 
kútoch našej vlasti. Každý sa mohol presvedčiť bez rizika novinárskych skreslení o hokejo-
vých kvalitách majstra. Nikto ich nespochybňoval. Ani pán Vladimír Urban z „Gólu“, ktorý 
ešte ako redaktor „Stadionu” v roku 1990 po fi nálových súbojoch Dukly so Spartou svojou 
reportážou otvoril novú etapu čs. žurnalistiky (našťastie sa neujala), keď v nej niekoľkokrát 
použil jedno mimoriadne oplzlé slovo a pomocou neho konštruoval obrázky z  trenčian-
skeho štadióna, ktoré nikto iný okrem neho nepostrehol. Tentokrát v tlačovom stredisku 
uznanlivo pokyvoval hlavou. Tréner Július Šupler bol podľa svojich slov nesmierne rád, že 
po troch rokoch systematickej každodennej práce celého realizačného tímu a najmä vďaka 
úsiliu vyše 80 hokejistov, ktorí sa v tomto období vystriedali v trenčianskom drese, Dukla 
získala vytúžený titul. Mal možnosť absolvovať týždennú stáž v  profesionálnom klube 
v USA i sledovať prácu trénerov v európskych kluboch, a tak skonštatoval, že vďaka vede-
niu Dukly, funkcionárom a realizačnému tímu boli pre trénerskú prácu vytvorené špičko-
vé podmienky, aké vraj nemá žiadny iný tréner na svete. Tesne po zápase zložil poklonu 
svojmu kolegovi z trénerskej lavičky F. Hossovi, pochválil svojich chlapcov za to, ako v tré-
ningoch i zápasoch dreli až do úmoru, ako všetko podriadili dosiahnutiu majstrovského 
trónu, ako vytvorili jednoliaty, pevný, nezlomný kolektív. Pripomeňme nielen hokejové 
umenie, ale aj morálnu silu našich hráčov. Dva príklady: Pavel Pýcha sa ponáhľal z Českých 
Budějovíc do Trenčína, len aby stihol play-off . Bojoval na doraz, hoci jeho boľavé koleno 
patrilo skôr na operačný stôl, ako na ľadovú plochu. A Braňo Jánoš nastúpil na posledné dva 
fi nálové zápasy so zafi xovaným zlomeným prstom... Július Šupler na margo týchto hráčov 
lakonicky poznamenal: „Možno ide o porušenie zdravotníckej etiky, ale keď ide o všetko, 
prichádza k slovu aj statočnosť a obete. Zatlieskať treba aj Plzni za výborné výkony, hú-
ževnatosť, nepoddajnosť. Hoci sa mnohým zdalo, že vo štvrtom fi nálovom zápase už musí 
fyzicky i psychicky padnúť na kolená, „hrýzla” až do konca a pričinila sa o krásne hokejové 
zážitky.“ Ešte niekoľko útržkov z rozhovorov tesne po rozhodujúcom zápase: Fero Hossa – 
asistent trénera: „Keď sa človek vracia v myšlienkach späť, vraví si – všetka námaha stála 
za to! Som rád, že som mohol pracovať s Julom Šuplerom, skvelým trénerom, od ktorého 
som sa veľa naučil.“

Žigmund Pálff y – najlepší ligový kanonier so 41 gólmi: „Dnes nás prvá päťka súpera 
veľmi dobre strážila. Do  35. minúty sme sa nemohli strelecky presadiť, ale potom to už 
začalo sypať...“
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Ľubo Kolník – kapitán: „Aj útočníci museli plniť obranné úlohy a  trpezlivo čakať 
na chyby súpera. V prehustenom priestore sa ťažko bojovalo. Našim obrancom robil prob-
lémy dôsledný forčeking rýchlych a robustných útočníkov Plzne.“

Pavel Pýcha: „Návrat do Trenčína stál za to, ťažko opísať nádherné pocity. Trenčín pre 
mňa navždy ostane krásnou spomienkou.“ 

Ernest Bokroš: „Keď sme vyhrali tretí fi nálový zápas, bol som presvedčený, že nech sa 
deje čokoľvek, titul bude náš. Mohli sme našim priaznivcom pripraviť sklamanie, keď už 
mali pri nohách pripravené fľaše šampanského?“

V Trenčíne, všeobecne uznávanom hokejovom meste, sa spravodlivosti dostalo zadosť. 
Oslavovalo sa dlho do noci... 

Takto hodnotil fi nálovú sériu tréner Július Šupler:
Tréner trenčianskych hokejistov Július Šupler mal bezprostredne po skončení fi nálového 

zápasu na chvíľu „zarosené oči“. Po tisícoch objatí, tortúre tlačovky a okupovaní priazniv-
cami, ktorí dlho neopúšťali zimný štadión, mal asi hodinu po fi nále únavu v tvári a zasa 
mu začal odchádzať hlas. Na srdci však mal toho toľko, že sa musel vyrozprávať, napriek 
tomu, že sme mali možnosť vidieť, ako vyzerá unavené šťastie, alebo šťastná únava. Maj-
strovský titul je vyvrcholením jeho trojročného pôsobenia pod Trenčianskym hradom. Aj 
preto sme na  začiatok dialógu chceli jeho obzretie sa za  celým pôsobením v  armádnom 
mužstve. „Prišiel som sem v období, keď v Trenčíne bola latka výkonnosti postavená veľmi 
vysoko. Mužstvo skončilo na  druhom mieste, vďaka osobnostiam, ktoré malo. Růžička, 
Látal, Kron, Cíger, to boli hráči, ktorí mu dávali fazónu. V ďalšej sezóne sme úspech zo-
pakovali, v nasledujúcej sme skončili tretí a teraz sa nám konečne podarilo zúročiť prácu 
tých, ktorí okolo hokeja v Trenčíne robia. Je to zásluha všetkých a opakujem to už viackrát, 
že aj tých, ktorí nám nepriali. To bol pre nás jeden z motivačných faktorov. Najväčší obdiv 
však patrí chlapcom, ktorí toto všetko dokázali. Veci, ktoré sa v živote rodia najťažšie, si 
vážim najviac. V play-off  sme sa ťažko dostávali cez Kladno, preskočili sme Litvínov, ktorý 
patrí k absolútnej špičke u nás, produkuje moderný celoplošný hokej s ešte väčšou inven-
ciou, ako má trenčianska Dukla. Plzeň som považoval od začiatku za jedného z favoritov, 
pretože má vyzretý celok, fyzicky veľmi dobre disponovaný a skutočne nás veľmi potrápil.“ 
Július Šupler sa na chvíľu zastavil a dodal: „Ešte jedno by som chcel povedať. Počas môjho 
pôsobenia bol Fero Hossa tým najlepším asistentom, akého som kedy mal. V mužstve sa 
vystriedalo viac ako osemdesiat hráčov, boli tu nielen hokejisti zo základného kádra, ale aj 
pendlujúci medzi áčkom a béčkom, hráči, ktorí sa tu dlho neohriali a museli odísť. Kon-
fl iktných situácií sme museli riešiť dosť a mnohí hráči dodnes cítia krivdu, ale taký je život. 
Tvrdý. Kolektív sa kul a kul a som rád, že sa takto ukul.“ Vy ste ako tréner reprezentačnej 
dvadsiatky dávali „svojim“ Trenčanom dosť šancí na medzinárodnom fóre. Do akej miery 
ste tým sledovali aj svoje klubové ciele? „Trochu by som vás chcel usmerniť a doplniť v tejto 
otázke. Keď je človek päť rokov od rodiny – musím povedať, že mám výborné rodinné záze-
mie – a hokej robí dvadsaťštyri hodín denne, tak sa mu neraz aj čosi prisní. Vstanete o tretej 
a napíšete si zostavu. Na sústredení v Piešťanoch sa mi prisnil útok Pálff y – Petrovický – 
Jánoš. Na druhý deň sme to vyskúšali, do obrany sme dali Holáňa so Švehlom a bolo to. 
Tréner musí poznať aj povahové vlastnosti hráčov, uvažovať o nich...“
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Július Šupler spomína: V  Plzni diváci hádzali na  ľadovú plochu tenisové loptičky, 
„zhodou náhod“ vždy, keď sme boli vo vážnom protiútoku, rozhodcovia prerušili hru. Aj 
takto vyzeralo fi nále.

Moje spomienky na moment, keď sa objavili 2 puky na ľadovej ploche: Aj v Trenčíne 
sa v jednom momente objavili 2 puky na ľade, pred trenčianskou bránou, plzenský hráč, 
našťastie, strelil gól tým nesprávnym, rozhodca správne gól neuznal, plzenskí hráči veľmi 
protestovali, ale s odstupom času aj dnes na YouTube si môžu len a len potvrdiť, že gól nebol 
regulárny.

Žigmund Pálff y hodnotí svoje účinkovanie v  Dukle Trenčín: Moc som sa netešil 
na vojnu, považoval som to za stratu času, ani ekonomicky mi to nevyhovovalo. Ale neľu-
tujem, nabral som skúsenosti. Z Nitry do Dukly ma prehovoril tréner Šupler, keď som už 
bol draft ovaný v New York Islanders. Inak, chalani v tom čase radšej chodili do Trenčína 
na vojnu, bola tu väčšia voľnosť, ktorú zariadil historicky Vláďo Růžička. Titul sme vyhrali 
zaslúžene, v tom čase sme mali najlepšie mužstvo v Československu. Naša päťka – Švehla, 
Holáň, Jánoš, Petrovický a ja sme hrali vo fantastickej forme. Po poslednom zápase s Plzňou 
v Trenčíne vypukla obrovská radosť, bolo tu veľa ľudí aj z mojej rodnej Skalice, ale aj z iných 
miest z Čiech aj Slovenska, veď tu hralo veľa chalanov z viacerých mužstiev z Čiech a Slo-
venska, mal som pocit, že nám fandilo celé Československo.

Jeden z  najtalentovanejších slovenských 
hokejistov Žigmund Pálff y začínal s hokejom 
v  Skalici. V  najvyššej československej súťaži 
debutoval v  sezóne 1990/91 v  drese Nitry. Po 
roku v Nitre sa sťahoval do Trenčína, kde pôso-
bil dve sezóny. Hneď vo svojej úvodnej sezóne 
v  drese Dukly sa stal jej najproduktívnejším 
hráčom a  členom pamätného útoku Pálff y – 
Petrovický – Jánoš. Práve tento útok sa najväč-
šou mierou pričinil o zisk  československého 
titulu pre Trenčín.. „Žigo zaznamenal v 45 zá-
pasov až 74 bodov. Rovnako mu vyšla aj druhá 
sezóna, kde sa so 79 bodmi stal opäť najpro-
duktívnejším hráčom Dukly. Po dvoch úspešných sezónach v Dukle odišiel do zámoria, 
kde si hneď vo svojej prvej sezóne dokázal pripísať päť štartov za tím New York Islanders, 
Od sezóny 1995/96 sa stal ťahúňom „Ostrovanov“, o čom svedčí aj fakt, že dokázal mať nie-
koľko sezón po sebe bodový priemer viac ako bod na zápas. Pred sezónou 1999/00 prestúpil 
do tímu Los Angeles Kings, za ktorý odohral 5 sezón. Po lockoutovom ročníku v sezóne 
2004/05 v drese pražskej Slávie odohral ešte jeden ročník v drese Pittsburgh Penguins. Po 
ročnej prestávke zavinenej zranením sa vrátil na slovenský ľad v drese rodnej Skalice. Tam 
dokázal v sezóne 2008/09 vytvoriť nový rekord extraligy v počte nazbieraných bodov (126). 
Po sezóne 2012/13 ukončil aktívnu hokejovú kariéru. V roku 1991 dokázal s českosloven-
skou juniorskou reprezentáciou získať na Majstrovstvách sveta v Kanade bronzové medaily. 
Za slovenskú reprezentáciu nastúpil na troch olympijských hrách a piatich majstrovstvách 
sveta. S národným tímom získal v roku 2002 zlatú a o rok neskôr bronzovú medailu.   
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1992 – 1993 – Pätnásta a posledná československá ligová sezóna 
– Dukla Trenčín 3. miesto a zároveň prvý titul majstra Slovenska

Vnútropolitická situácia nasvedčovala, že politická garnitúra na čele s V. Klausom a V. 
Mečiarom smeruje k rozdeleniu ČSFR, čo sa aj udialo k 1. 1. 1993. Tejto situácii sa muselo 
prispôsobiť aj športové dianie na Slovensku a tak po rozdelení ČSFR došlo k jedinečnej si-
tuácii, že na jar roku 1993 sa dohrávala československá liga, ale zároveň najlepšie slovenské 
mužstvo sa stalo aj majstrom Slovenska. Po oslavách majstrovského titulu odišlo 16 hráčov, 
medzi nimi také osobnosti ako Hiadlovský, Švehla, Holáň, Bokroš, Petrovický, Kolník, 
Zajíc, Pýcha, Brabec a Gregor. Po ročnej prestávke sa však vrátili Hartmann s Medříkom, 
so skúsenosťami prišli Daňo, Blaško, Andrejev, Žitný a ako sa ukázalo v budúcnosti, do 
Dukly prišli skvelé osobnosti – Demitra, Šatan, Bartoš. S Duklou sa rozlúčil aj mimoriadne 
úspešný tréner J. Šupler, ktorý kormidlo tímu odovzdal F. Hossovi, aby tento debutoval na 
poste prvého trénera v najvyššej súťaži spolu s Rudom Uličným. Dukla, ako už tradične, 
výrazne omladila mužstvo, čo sa prejavilo najmä v zápasoch na súperovom ľade, kde prvé 
víťazstvo zaznamenalo až v 30. kole v Zlíne. Impozantný úvod sezóny zaznamenal Braňo 
Jánoš, no jemu i celému mužstvu mimoriadne pomohol návrat Žiga Pálff yho v septembri 
z tréningového campu New York Islanders. Pamätníci spomínajú na gólostroj Žiga Pálff yho 
hneď v prvom zápase proti Kladnu, keď strelil 5 gólov a vytvoril tým klubový rekord. Až po 

Fotografi a A mužstva v sezóne 1992 – 1993
Zadný rad zľava: vedúci mužstva Hlinka st., Andrejev, Žitný, Daňo, Blaško, masér Potoček, 
Šatan, Tatar, Přibyla, Kusovský, masér Malina
Stredný rad: Babka, Hlinka ml., Bartoš, Sychra, Demitra, Kompas, Pardavý, Smerčiak, 
Madový, Török
Predný rad zľava: Hartmann, Sekeráš, Nedoma, tréner Uličný, manažér Laifer, Medřík, 
prezident Piovarči, tréner Hossa, Jánoš, Kontšek, Murín
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Novom roku sa výkonnosť Dukly zásadne zlepšila, až si nakoniec vybojovala výhodnú po-
zíciu pred play-off  z tretieho miesta. Vo štvrťfi nále narazila Dukla na VSŽ Košice. Táto séria 
bola zároveň súbojom o majstra Slovenska. Dukla v nej presvedčivo zvíťazila na zápasy 3 : 0 
po výsledkoch 5 : 1 (góly Pálff y 3, Sekeráš, Daňo), 4 : 2 (góly Nedoma, Madový, Sekeráš, 
Šatan) a 4 : 2 (Sekeráš 2, Kontšek, Pálff y) a stala sa majstrom Slovenska. Škoda, že táto séria 
priniesla aj zranenia kľúčových hráčov Jánoša, Smerčiaka a Nedomu. V semifi nále Dukla 
narazila na Spartu Praha, kde, žiaľ, v rozhodujúcom zápase na 3 : 2 podľahla Sparte. Séria 
zápasov v semifi nále, 3 : 9 (góly Pardavý, Daňo, Bartoš), 3 : 4 (Pálff y, Šatan), 4 : 3 (góly Daňo, 
Kusovský, Kontšek, Pálff y), 4 : 1 (góly Šatan 2, Pálff y, Demitra) a 2 : 7 (góly Jánoš, Demitra), 
ponúkla atraktívny hokej. Tak Dukle zostal len súboj o 3. miesto s Litvínovom, ktorý Dukla 
úspešne zvládla na zápasy 2 : 1, zápasy 4 : 3 (góly Pálff y 2, Pardavý, Jánoš), 3 : 4 (góly Hlinka, 
Pardavý, Šatan) a 4 : 3 (góly Daňo 2, Medřík, Kusovský). 
Bronzovou medailou Dukla zavŕšila päťročnú sériu 
v československej lige vždy len a len s medailou! Kostru 
mužstva vytvorila vyrovnaná brankárska dvojica Hart-
mann – Murín, obrancovia Sekeráš, Medřík, Nedoma 
a Smerčiak, útok Pálff y – Daňo – Jánoš (spolu 96 gólov 
+ 97 prihrávok), Kontšek i  mladíci Demitra a  Šatan. 
Pálff y bol opäť najproduktívnejším hráčom ligy, pripo-
jil k tomu aj titul najlepšieho nahrávača. Jánošovi patrili 
druhé priečky medzi strelcami i v produktivite. Sekeráš 
bol zase druhým najproduktívnejším obrancom ligovej 
súťaže. Víťazom ligy sa stala Sparta po víťazstve 3 : 1 na 
zápasy nad Vítkovicami. Košice sa delili o 7. a 8. miesto 
s Pardubicami, Slovan skončil na 13. mieste.

Dres Dukly Trenčín v sezóne 1992 – 1993 obliekli:
Brankári: Murín Igor, Hartmann Eduard, Kompas 
Róbert
Obrancovia: Sekeráš Ľubomír, Nedoma Milan, Medřík 
Stanislav, Žitný Milan, Smerčiak Marián, Sága Miro-
slav, Kusovský Dalibor, Babka Daniel, Přibyla Kamil, 
Hecl Radovan, Kivoň Martin, Pavlikovský Richard, 
Šmidriak Miroslav
Útočníci: Jánoš Branislav, Pálff y Žigmund, Daňo Jozef, 
Kontšek Roman, Demitra Pavol, Hlinka Miroslav ml., 
Madový Martin, Andrejev Andrej, Blaško Ján, Šatan 
Miroslav, Pardavý Ján, Bartoš Peter, Tatar Marek, Pavlík 
Aleš, Sychra Martin, Török Jaroslav, Marcinek Matej, 
Gáborík Branislav, Uharček Marián
Tréneri: Hossa František a Uličný Rudolf
Predseda oddielu: Piovarči Ivan
Manažér: Laifer Jaroslav
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Miro Šatan – rodiaci sa „tichý zabijak“

Medřík v akcii

Demitra vychádzajúca hviezda

Brankári – základná časť
Meno Počet zápasov Minúty Obdržané góly Priemer *
Murín Igor 24 1250 76 3,65
Hartmann Eduard 23 1141 69 3,63
Kompas Robert 1 33 3 5,45
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Brankári – play-off 
Meno Počet zápasov Minúty Obdržané góly Priemer *
Hartmann Eduard 11 613 33 3,23
Murín Igor 3 47 6 7,69
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Hráči – štatistiky (vrátane play-off )
Meno Pozícia Počet zápasov Góly Asistencie Body TM
Pálff y Žigmund Útočník 43 38 41 79 44
Jánoš Branislav Útočník 46 40 31 71 86
Daňo Jozef Útočník 47 18 25 43 58
Kontšek Roman Útočník 49 12 23 33 30
Demitra Pavol Útočník 46 11 17 28 16
Hlinka Miroslav ml. Útočník 48 8 17 25 42
Madový Martin Útočník 40 15 6 21 32
Šatan Miroslav Útočník 38 11 6 17 12
Andrejev Andrej Útočník 29 6 8 14 2
Blaško Ján Útočník 33 6 7 13 8
Pardavý Ján Útočník 31 4 5 9 10
Bartoš Peter Útočník 38 2 3 5 4
Tatár Marek Útočník 7 2 0 2 0
Pavlík Aleš Útočník 6 1 1 2 0
Sychra Martin Útočník 4 0 1 1 0
Uharček Marián Útočník 8 0 1 1 2
Gáborík Branislav Útočník 1 0 0 0 0
Vigh Norbert Útočník 1 0 0 0 0
Marcinek Matej Útočník 2 0 0 0 2
Törok Jaroslav Útočník 5 0 0 0 2
Sekeráš Ľubomír Obranca 51 9 28 37 48
Nedoma Milan Obranca 43 11 16 27 26
Medřík Stanislav Obranca 49 6 17 23 6
Žitný Milan Obranca 46 3 2 5 10
Smerčiak Marián Obranca 42 0 5 5 61
Kusovský Dalibor Obranca 32 2 2 4 6
Sága Miroslav Obranca 18 2 0 2 10
Kivoň Martin Obranca 8 0 1 1 0
Pavlikovský Richard Obranca 8 0 1 1 0
Babka Daniel Obranca 2 0 0 0 0
Přibyla Kamil Obranca 4 0 0 0 0
Šmidirak Miroslav Obranca 3 0 0 0 2
Hecl Radovan Obranca 8 0 0 0 0

Miro Šatan – rodiaci sa „tichý zabijak

Medřík v akcii

Mi Š t di i ti hý bij k“
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Medřík, Šatan, v obrannej akciiŠ
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Dekorovanie sa odkladá… – takto médiá hodnotili situáciu po víťazstve s Košicami
Málokto predpokladal, že prvý majster Slovenska v hokeji bude známy tak skoro. Vše-

obecne sa medzi Trenčínom a Košicami vo štvrťfi nále play-off  čakalo štyri až päť zápasov. 
Trenčania to aj bez zranených Smerčiaka a  Jánoša zvládli v  troch a presvedčili, že sú na 
Slovensku najsilnejší a  po federálnom prvenstve v minulom roku im právom patrí aj to 
slovenské. Po nedeľňajšom víťazstve na košickom ľade sa u  trenčianskych hráčov pocity 
radosti a hrdosti miešali so sklamaním. Boli už majstri, no z vedenia slovenského hokeja 
im nikto neprišiel ani ruku podať. Podľa zvyklosti z predchádzajúcich rokov čakali pohár 

3.
ČSFR

MAJSTRI
SR
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i medaily priamo po rozhodujúcom zápase. Náhoda, úmysel? Predseda SZĽH Ján Mitošin-
ka uvádza pravú príčinu: „Nepokladali sme za vhodné dekorovať majstra na súperovom 
ľade, pred vlastnými priaznivcami je to vždy príťažlivejšie. Urobíme tak v Trenčíne pred 
niektorým z  ďalších zápasov, pričom požiadame združenie oddielov a  klubov o  súhlas. 
Zrejme sme však o svojom úmysle mali trenčiansky klub vopred informovať, nedošlo by 
k nedorozumeniu.“ (Nájsť vhodný termín na dekorovanie nemusí byť zrejme jednoduché, 
lebo v semifi nálovom boji play-off  sa Trenčania sotva nechajú vyrušovať oslavou...). V Ko-
šiciach trenčiansky tím predovšetkým potvrdil, že na náročný zápas sa vie pripraviť. Deň 
pred zápasom prenocoval v prešovskom hoteli Šariš a na štadión prišiel plne sústredený 
až pred stretnutím. Nezaoberal sa otázkou, čo domáci súper, nad ktorým visel Damoklov 
meč, ale ako presadiť svoje zámery. Tréner František Hossa vytýčil tieto: „Zónová obrana 
už v strednom pásme a s obrovskou vitalitou, aby košické mužstvo neuplatnilo kombinačnú 
hru. Keď sa zapletie v osídlach obrany, musí nasledovať bleskový protiútok a majstrovské 
zakončenie Pálff yho typu...“ Hráči predstavy zrealizovali, opäť zabrala prvá päťka (tri góly), 
no aj ďalšie dve boli najmä v defenzíve výborné. „A Hartmann bol opäť na jednotku,“ dodal 
F. Hossa. Namiesto Jánoša nastúpil v prvom útoku s Pálff ym a Daňom iba 18-ročný Šatan. 
Na mladého hráča bol taký ťažký zápas veľkým sústom, no talent nezaprel. 

Pod Matúšov hrad bronz
Trenčianskym vojakom, novopečeným a ofi ciálnym majstrom Slovenska, sa podarilo po 

vlaňajšom titule získať bronzové medaily v končiacej sa Federálnej hokejovej lige. Rozhodlo 
o tom ich piatkové víťazstvo na „horúcej pôde“ chemikov z Litvínova v treťom vzájomnom 
meraní síl v pomere 4 : 3. Ambície však mali určite vyššie, ale aj tak je tretie miesto úspe-
chom. Už aj vzhľadom na to, že v posledných a rozhodujúcich stretnutiach play-off  chýbalo 
kvôli zraneniam a chorobám viacero kľúčových hráčov. Aj napriek tomu sa však kolektív 
vojakov nevzdával. Potvrdili to nakoniec aj samotné zápasy, súboje o bronzové medaily. 
V tom prvom využil výhodu domáceho prostredia a vytvoril si dobrú východiskovú po-
zíciu pred odvetou na litvínovskom ľade. Hlavne po stránke psychickej výhra znamenala 
veľa. Veď na rozdiel od fi nále sa hralo len na dve vyhraté stretnutia. Dalo sa teda očakávať, 
že druhé vzájomné meranie síl nebude žiadnou prechádzkou. Aj sa to potvrdilo. Skúsenejší 
Severočesi si príležitosť na vyrovnanie vzájomných zápasov podľa očakávania nenechali 
ujsť, zvíťazili v rovnakom, ale obrátenom pomere. Bolo teda vyrovnané na jedna ku jednej 
a nervozita mohla narastať. Všetko sa začalo prakticky od začiatku a rozhodnutie muselo 
padnúť práve v tom piatkovom súboji. Padlo v prospech Trenčanov. Zaslúžene, veď na veľké 
prekvapenie boli to práve oni, ktorí sa nezľakli opätovného domáceho prostredia Litvínova 
a už od úvodného hvizdu vyvíjali enormnú snahu po víťazstve. Zo začiatku to síce nebol 
pohľadný hokej, ale keď sa hostia po dvoch tretinách ujali dvojgólového vedenia 3 : 1, zdalo 
sa, že domácim ruže naozaj kvitnúť nebudú. Potvrdil to ďalší priebeh. Snažili sa, ale stále 
len doťahovali náskok súpera. Podarilo sa im aj vyrovnať, aby v závere predsa len podľahli. 
Tretiemu vzájomnému meraniu síl nechýbala ani dramatickosť. Veď rozhodujúci gól Tren-
čanov vsietil dve minúty pred záverom Daňo. Chemikom už potom nepomohla ani závereč-
ná power-play, hoci Čaloun nedokázal trafi ť prázdnu bránku po odchode brankára Hart-
manna. Ten bol, mimochodom, vo všetkých stretnutiach v boji o bronz najlepším hráčom 
vojakov a útočníkov súpera nejeden raz priviedol priam do zúfalstva. Má snáď najväčšiu 
zásluhu na zisku vytúženého bronzu a dôkaze, že aj na Slovensku sa hrá dobrý hokej... 
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Napriek tomu, že Miroslav Šatan nepatrí medzi odchovancov Trenčína, zanechal 
v  Dukle nezmazateľnú stopu. Rodák z  Topoľčian odohral v  Trenčíne svoje prvé dve se-
niorske sezóny a vďaka svojim výkonom v Dukle sa zviditeľnil aj pre zámorských skautov. 
Do Trenčína prišiel v sezóne 1992 – 93 a počas dvoch sezón sa stal dvojnásobným majstrom 

Slovenska. V  ročníku 1994 – 95 odišiel 
do  zámoria, kde sa po  roku na  farme 
dostal do prvého tímu Edmontonu Oilers. 
V NHL odohral celkovo 14 sezón. Okrem 
Edmontonu obliekol dres Buff ala Sabres, 
New Yorku Islanders, Pittsburghu Pen-
guins a  Bostonu Bruins. V  sezóne 2008 
– 09 sa mu podarilo získať Stanley Cup. 
Po  návrate z  NHL odohral štyri sezóny 
za  Slovan Bratislava. Miroslav Šatan má 
ako jediný hráč kompletnú zbierku me-
dailí z majstrovstiev sveta. Celkovo získal 
bronzovú, 2x striebornú a zlatú medailu. 
So 183 zápasmi a 86 gólmi sa stal hráčom, 
ktorý má najviac reprezentačných štartov 
aj gólov. Za národný tím nastúpil na šty-
roch olympiádach a  14 majstrovstvách 
sveta. 
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1993 – 1994 – Prvá slovenská ligová sezóna – Dukla Trenčín zís-
kala titul majstra SR

V medzisezónnom období mali plné ruky práce predovšetkým funkcionári, na bedrách 
ktorých zostala povinnosť zabezpečiť základné podmienky pre fungovanie novovzniknu-
tého samostatného hokejového klubu Dukla Trenčín, ktorý od 1. júla 1993 hospodáril na 
báze príspevkovej organizácie.

Nezmenená trénerská dvojica Hossa – Uličný pripravovala káder mužstva pre úplne 
nové podmienky, keď sa realitou stala odluka slovenského a  českého hokeja. Vrcholnou 
slovenskou súťažou sa stala hokejová extraliga, súťaž s novými špecifi kami a staronovými 
súpermi z čias, keď Dukla brázdila druholigové slovenské klziská. Z mužstva, ktoré doká-
zalo v predchádzajúcej sezóne vybojovať titul majstra Slovenska sa vytratili mená Nedoma, 
Jánoš, Pálff y, Demitra, Blaško, Bartoš a  ďaľšie. Tradícia úspechov Dukly v  poslednom 
období však nekompromisne velila aj ich nasledovníkom bojovať len o titul. Mladé muž-
stvo v príprave tieto ambície len potvrdzovalo a zo štrnástich prípravných zápasov prehralo 
len dva (Martin 3 : 4, Zlín 0 : 2). Oporami sa hneď ukázali byť Stantien (prišiel z Popradu), 
Vlk (Zlín), nádejami zase vlastní odchovanci z dorastu, neskôr skúsený Ščepko naskočil už 
do rozbehnutej ligovej súťaže. Dukla v základnej časti súťaže skončila na 1. mieste pred HC 
Košice.V semifi nále presvedčivo zvíťazila s Martinom na zápasy 3 : 1. Vo fi nále sa stretla 
s Košicami a zvíťazila na zápasy 3 : 2. 

Spestrením pre trenčianskych divákov pred začiatkom ligy bol priateľský zápas 22. au-
gusta 1993, keď Slovensko doslova rozbilo Francúzsko výsledkom 14 : 0.

Fotografi a A mužstva v sezóne 1993 – 1994:
Zadný rad zľava: masér Vacval, Dávid, Kusovský, Rich, Pavlikovský, vedúci mužstva Ru-
žička, Červeňan, Šatan, Kivoň, masér Malina 
Stredný rad: lekár MUDr. Kočiš, Ščepko, Melicherík, Daňo, B. Gáborík, Hlinka, Pardavý, 
Madový, Vlk, Žitný, lekár MUDr. Kohútka 
Predný rad zľava: Hartmann, Stantien, Smerčiak, asistent trénera Uličný, viceprezident 
Piovarči, Medřík, prezident Laifer, tréner Hossa, Sekeráš, Kontšek,Murín
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O  trenčiansky hokej bol stále záujem aj v  zámorskej NHL, čo potvrdil aj letný draft , 
v ktorom obstáli mladíci Šatan a Demitra. Kým Demitra zostal v prípravnom kempe Ottawy 
a presadil sa aj do prvého tímu, dvojica Šatan – Kontšek sa po prípravnom tábore vrátila 
domov a odvádzala v Dukle skvelú prácu, reálne v sebe živiac nádej na olympijský krst. Nie 
nepodstatnou organizačnou zmenou sa stal ofi ciálny presun „béčka“ Dukly z Topoľčian do 
Piešťan, kde hrali pod názvom HC Marat Piešťany a účinkovala v I. slovenskej hokejovej 
lige, čo bola hierarchicky druhá najvyššia slovenská hokejová súťaž.

Dres Dukly Trenčín v sezóne 1993 – 1994 obliekli:
Brankári: Murín Igor, Hartmann Eduard, Červeňan 
Radovan, Kompas Róbert
Obrancovia: Medřík Stanislav, Sekeráš Ľubomír, Smer-
čiak Marián, Kusovský Dalibor, Vlk Vladimír, Pavli-
kovský Richard, Žitný Milan, Kivoň Martin, Sága Mi-
roslav, Hecl Radoslav
Útočníci: Šatan Miroslav, Daňo Jozef, Kontšek Roman, 
Dávid Peter, Gáborík Branislav, Pardavý Ján, Madový 
Martin, Stantien Roman, Hlinka Miroslav, Ščepko 
Bystrík, Marcinek Matej, Melicherík Miloš, Andre-
jev Andrej, Konc Peter, Vígh Norbert, Mravík Michal, 
Cepek Roman, Kohút Jozef, Opatovský Martin, Pavli-
kovský Rastislav, Petrovický Ronald
Tréneri: Hossa František a Uličný Rudolf
Prezident: Laifer Jaroslav
Viceprezident: Piovarči Ivan

MAJSTRI
SR
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Brankári – základná a nadstavbová časť
Meno Počet zápasov Minúty Obdržané góly Priemer *
Hartmann Eduard 41 ? ? 2,29
Murín Igor ? ? ? ?
Kompas Robert ? ? ? ?
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Brankári – play-off 
Meno Počet zápasov Minúty Obdržané góly Priemer *
Hartmann Eduard 9 ? ? 2,22
Kompas Robert 6 ? ? ?
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Hráči – štatistiky (vrátane play-off )
Meno Pozícia Počet zápasov Góly Asistencie Body TM
Kontšek Roman Útočník 38 28 31 59
Šatan Miroslav Útočník 30 32 16 48 16
Daňo Jozef Útočník 38 15 26 41
Stantien Roman Útočník 43 12 18 30
Pardavý Ján Útočník 42 17 6 23 36
Jánoš Branislav Útočník 18 8 7 15
Paukovček Pavel Útočník 25 9 3 12 10
Hlinka Miroslav Útočník 35 4 7 11
Madový Martin Útočník 20 8 2 10
Ščepko Bystrík Útočník 29 4 2 6
Gáborík Branislav Útočník 19 2 2 4
Melicherík Miloš Útočník 24 2 2 4
Marcinek Matej Útočník 21 3 0 3
Kusovský Dalibor Útočník 43 1 1 2
Opatovský Martin Útočník 7 0 2 2
Pavlikovský Rastislav Útočník 3 0 1 1
Konc Peter Útočník 1 0 0 0
Petrovický Róbert Útočník 1 0 0 0
Petrovický Ronald Útočník 1 0 0 0
Kohút Jozef Útočník 4 0 0 0
Vigh Norbert Útočník 4 0 0 0
Sekeráš Ľubomír Obranca 45 11 16 27 56
Medřík Stanislav Obranca 43 6 19 25
Smerčiak Marián Obranca 45 4 10 14
Hecl Radoslav Obranca 33 2 11 13
Vlk Vladimír Obranca 22 3 4 7
Pavlikovský Richard Obranca 30 0 3 3
Klein Miroslav Obranca 33 0 2 2
Žitný Milan Obranca 33 0 1 1
Kivoň Martin Obranca 3 0 0 0
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Takto Dukla Trenčín úspešne ukončila fi nálovú sériu:
Prvý ročník Slovenskej hokejovej extraligy mal fi nále také, aké po skvelej sezóne repre-

zentácie mal mať. Trenčín i Košice predviedli v piatich zápasoch výborný hokej a aj keď sa 
prvým majstrom nového štátu mohol stať len jeden, tak všetci aktéri záverečného dejstva si 
zaslúžia úprimný obdiv. Domáce prostredie velilo trenčianskym vojakom začať v útočnom 
rytme. Motivácia na majstrovskú tóninu však určila aj prísne taktické kritériá. Na „duk-
lácke“ tvorivé úsilie hľadali Košičania odpoveď v pozornej obrane a v rýchlych kontrách. 
Táto taktika im vychádzala do 10. min, vtedy Daňo vyhral buly, puk cez Kontšeka presunul 
k Šatanovi a ten sa nemýlil (1 : 0). Gólový účet prvej „dvadsaťminútovky“ sa tým aj uzavrel, 
hoci ďalšie stopercentné príležitosti prišli na oboch stranách. Pravda, viac ich na svojich 
hokejkách mali domáci. Košická reakcia prišla na začiatku druhej časti hry po brejku Ilav-
ského s Plavuchom (1 : 1). V ďalšom priebehu sa šance stále rodili viac pred Draganom. 
Dvadsaťminútovú gólovú nasýtenosť žltočervených napokon ukončil Daňo (2 : 1). Predo-
všetkým vďaka Medříkovi, ktorý unáhlene nevystrelil a puk posunul pred hosťujúcu bránu. 
Východniari sa nevyhli ďalšej chybe o päť minút neskôr. K streleckému slovu sa prvýkrát 
dostal obranca Medřík (3 : 1). Dokonale v tej chvíli využil stratený prehľad „selvekovcov“. 
Disciplinovaná hra slávila teda v dvoch tretinách úspech. V poslednej tretine sa hráči spod 
hradu Matúša Čáka nemuseli hrnúť príliš dopredu, tvorivosť sa presťahovala na košické 
hokejky. Majstrovsky však zaspieval na druhej strane Madový (4 : 1). Jeho strela z pravej 
strany nedala Draganovi žiadnu možnosť uspieť. Daňov gól (5 : 1) už len potvrdil spravodli-
vú bodku náročnej klubovej i reprezentačnej sezóny – majstrami Slovenska sú Trenčania.

Ľ. Sekeráš s trofejouGratulácie od rozhodcovskej legendy Okoličányiho
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Reakcie hlavných aktérov po úspešnom ukončení fi nálovej série pre Duklu Trenčín
František Hossa: „Dôležitým momentom bolo, že sa nám podarilo v základnej časti vy-
tlačiť Košice z prvého miesta, čím sme získali výhodu piateho rozhodujúceho zápasu pred 
domácim publikom, ktoré dnes bolo naším siedmym hráčom na ľade. Zahrali sme veľmi 
dobre kombinačne a vytvorili si veľké množstvo šancí. V titul som začal veriť po štvrtom 
góle Madového. Vďaka patrí všetkým hráčom, ktorí ťahali reprezentáciu aj Trenčín, vede-
niu Dukly, mládežníckym trénerom a všetkým, ktorí sa pričinili o tento úspech.“ 

Na piatom fi nále nechýbal ani reprezentačný kormidelník Július Šupler: „Bol to veľmi 
dobrý zápas, zo začiatku viac taktický. Sledovali sme dôstojné vyvrcholenie fi nále extraligy. 
Z trenčianskej strany sa mi páčili Hartmann, Daňo, Sekeráš, Šatan, na košickej Rybovič, 
Plavucha, Pucher.“ 

Už krátko pred koncom sa otvárali prvé fľaše šampanského. Po konečnom hvizde hlav-
ného rozhodcu Čaprnku ktosi vtisol fľašku do rúk kapitánovi Dukly Ľubomírovi Sekerášo-
vi a on ako prvý vystrelil šťastie na ľadovú plochu. 
 Prezident Jaroslav Laifer: „Je to fantastické. Sme radi že to dopadlo takto.“
 Prezident HC Košice Michal Vorobel: „Vyhral Trenčín“. Myslíte si, že titul je v správ-
nych rukách? „Hm, hm, lepší vyhral, ale ozaj iba lepší v tomto zápase.“ Oslavy na trenčian-
skom ľade nemali konca kraja, hráči iba s ťažkosťami prešli do šatní. 

Čerstvému majstrovi zablahoželal aj minister obrany Pavol Kanis. V  tom momente 
všetko stíchlo, aby vzápätí bolo počuť streľbu šampanského. O hráčov bola medzi novinár-
mi bitka, ale i keď vyčerpaní, o svoje dojmy sa ochotne podelili. 
 Ján Pardavý: „Je to krásny zážitok, fajn...“ 
 Marián Smerčiak: „Stačí?...“     
Brankárska reprezentačná jednotka Edo Hartmann: „Čo vám poviem? Som rád, že to 
ostalo v Trenčíne!“ 
 Radoslav Hecl: „Je to neopakovateľný zážitok, vždy sa k nemu budem vracať.“
A potom sa v trenčianskej kabíne rozpútala pravá hokejová vojna. Ako keby na ľade nesta-
čilo. Jozef Daňo rozdával hokejky, striekalo šampanské a tí, ktorí boli v smokingoch, mali 
problémy uhýbať sa jeho gejzíru. Prišiel aj reprezentačný tréner Július Šupler, ktorý potria-
sol ruku svojim bývalým zverencom. 
 Miro Šatan: „Dnešný zápas? Ja neviem, čo by som vám povedal... Ale som šťastný.“
Miro Šatan sa o radosť delil so svojimi bratmi. A ako prijal slová košického asistenta, Vin-
centa Lukáča, že Košice nemajú z neho strach? „Mňa iba zdravo motivovali... A pán Lukáč 

Seris,Šatan...
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si to teraz môže v  pokoji zrekapitulovať... Dal som Košiciam pár gólov, nuž čo dodať...“ 
K tomu, či sa bratia Šatanovci nechystajú v skorom čase napodobniť skvelú trojicu bratov 
Šťastných, Mirov mladší brat Peter: „Nenamietam, no ešte chvíľu si na túto skutočnosť 
budeme musieť počkať...“ A  prečo sa páči najmladšiemu zo súrodencov, Emilovi, hokej? 
„Pretože sa v tejto hre dá perfektne kombinovať!“. 

Branislav Jánoš, hoci sám svojím výkonom príliš nadšený nebol: „Strelecky mi to nevy-
šlo, no mužstvo zabralo a je to v suchu! Získať titul majstra Slovenska je príjemný pocit“. 
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1994 – 1995 – Druhá slovenská ligová sezóna – Duklu Trenčín 
vo fi nále zdolali Košice

Dukla pred sezónou absolvovala dve sústredenia, najprv dvojtýždňové vo Vysokých 
Tatrách, druhé v Chorvátsku. Prípravné zápasy a najmä Vyzývací turnaj ´94 v Olomouci 
ukázal, že Dukla mala aj pre túto sezónu vyskladané veľmi kvalitné mužstvo a tak aj cieľom 
pre túto sezónu bolo získať titul majstra SR. Tréner Hossa reagoval na  otázku, či obháji 
Dukla titul, takto: ,,Pokúsime sa opäť o náš klasický štýl. To znamená, o útočný celoplošný 
hokej s dobrou koncovkou. V nej by sa mal prejaviť Ľuboš Kolník a Zdeno Cíger, ale aj ďalší. 
V bráne počítam s tým, že jednotkou bude Edo Hartmann, ale vyskúšame aj Iča Murína. 
V obrane sú opory z minulých rokov tie isté: Sekeráš, Medřík, Smerčiak, Hecl. No a oprie-
me sa o prvé dve útočné trojice. S tým, že chceme, aby sa prejavila i tretia. Teda Madový, 
Hlinka, Horváth či Pardavý.“ Trénovali ste vojakov vlani i predvlani, trénujete ich aj teraz. 
Sú vaši zverenci silnejší, ako boli? „Pozrime sa na to logicky. Kolník by mal nahradiť Šatana, 
prišiel Cíger. Tým by sa naša sila mala zvýšiť. Nezabúdajme na ostatných, taký Horváth 
by mal pozdvihnúť kvalitu tretieho útoku.“ Papierové predpoklady o  úspešnosti sa plne 
naplnili, keď Dukla skončila na 1. mieste v základnej časti pred HC Košicami a Slovanom 
Bratislava. V play-off  Dukla pokračovala presvedčivými výsledkami, keď vo štvrťfi nále zví-
ťazila na zápasy 3 : 0 s Dubnicou, 3 : 2, 4 : 2  a 11 : 3 . V semifi nále zvíťazili na zápasy 3 : 0 
s Popradom, 9 : 5 , 5 : 3 a 5 : 3 .

Žiaľ, vo fi nálovej sérii výsledok na zápasy 3 : 0 sa otočil v neprospech Dukly Trenčín, keď 
Dukla prehrala 2 : 4, 3 : 5 a 1 : 7.
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Dres Dukly v sezóne 1994 – 95 obliekli:
Brankári: Hartmann Edo, Murín Igor, Červeňan Rado-
van
Obrancovia: Medřík Stanislav, Sekeráš Ľubomír, Smer-
čiak Marián, Vlk Vladimír, Kusovský Dalibor, Hecl 
Radoslav, Pavlikovský Richard, Kivoň Martin, Škára 
Martin
Útočníci: Kolník Ľubomír, Cíger Zdeno, Daňo Jozef, 
Kontšek Roman, Jánoš Branislav, Paukovček Pavol, 
Madový Martin, Hlinka Miroslav, Pardavý Ján, Horváth 
Marián, Melicherík Miloš, Marcinek Matej, Paľov Ras-
tislav, Pavlikovský Rastislav 
Tréneri: Hossa František a Uličný Rudolf
Prezident: Laifer Jaroslav
Viceprezident: Piovarči Ivan

Tréner F. Hossa hodnotil sezónu 
1994 – 1995:

„Už v predsúťažnom období sme 
na  víťaznom „Vyzývacom turnaji 
´94“ v Olomouci v spoločnosti dvoch 
najlepších zo Slovenska a Česka uká-
zali, že opäť sa nám nevyhne boj 
o  vrchol. Ciele sme mali jasné: po-
stúpiť do  fi nálovej skupiny Európ-
skeho pohára a bojovať znovu o slo-
venského majstra. Splnili sme ich 
a chlapci potvrdili, že ich kvality sú 
ozaj na úrovni. Veľká bola sila najmä 
prvej päťky, ktorá vzrástla prícho-
dom Zdena Cígera a  Ľuba Kolníka. 
S  pribúdajúcimi extraligovými zá-
pasmi si súperi dávali na nich čoraz 
väčší pozor a ťažšie sa presadzovali. 
Vyhrali sme základnú časť najvyššej 

Brankári 
Meno Počet zápasov Úspešnosť Priemer *
Hartmann Eduard 24 90,7 2,83
Murín Igor 14 89,7 3,11
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Hráči – štatistiky (vrátane play-off )
Meno Pozícia Počet zápasov Góly Asistencie Body TM
Kolník Ľubomír Útočník 45 41 26 67 36
Cíger Zdeno Útočník 43 25 34 59 10
Jánoš Branislav Útočník 43 25 20 45 104
Daňo Jozef Útočník 44 21 21 42 49
Pardavý Ján Útočník 40 29 9 38 22
Madový Martin Útočník 43 23 10 33 14
Kontšek Roman Útočník 37 8 25 33 32
Horváth Marián Útočník 43 4 19 23 41
Melicherík Miloš Útočník 39 8 11 19 4
Pavlikovský Rastislav Útočník 20 1 8 9 4
Paukovček Pavel Útočník 16 2 3 5 33
Marcinek Matej Útočník 12 1 2 3 2
Kohút Jozef Útočník 3 0 0 0 2
Paľov Rastislav Útočník 4 0 0 0 4
Medřík Stanislav Obranca 45 15 22 37 50
Sekeráš Ľubomír Obranca 45 13 18 31 32
Vlk Vladimír Obranca 40 1 15 16 34
Smerčiak Marián Obranca 44 4 5 9 85
Pavlikovský Richard Obranca 42 5 3 8 12
Kusovský Dalibor Obranca 34 3 1 4 20
Hecl Radoslav Obranca 18 2 0 2 12
Kivoň Martin Obranca 17 0 0 0 2

1994
1995
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V strede B. Jánoš, vpravo Sekeráš

súťaže, ale teraz sa už z taktického hľadiska pýtame: nebolo pre nás lepšie postúpiť do play-
-off  z druhého miesta? Potvrdili to fi nálové zápasy, keď psychickú výhodu prevzali na seba 
Košice. Samozrejme, o tejto otázke sa dá diskutovať, ale tlaky na tím – zo strany vedenia 
klubu, verejnosti, ministerstva obrany – s úvodnou dvojnásobnou domácou výhodou sme 
v závere nezvládli. Veľkú dôležitosť sme prikladali fi nále, ale súper využil ponúknuté prí-
ležitosti. Mnohí nás zatracujú, ja si však dovolím tvrdiť, že aj druhé miesto je bezpochyby 
úspechom. Na Duklu sa každý pozerá cez reprezentačnú optiku, kostru „nároďáku“ a že 
forma niektorých hráčov odišla v najnevhodnejšiu chvíľu, o tom sa dá taktiež polemizovať. 
Hráči toho mali na pleciach naozaj veľa – na klubovej i reprezentačnej úrovni a dôraz sa 
kládol na hru prvej formácie. My sme však rátali aj s tým, že v produktivite sa presadia i os-
tatní a sily sa rovnomerne rozdelia na všetky útoky. Žiaľ, strelecká forma odišla v nepravý 
čas. Pardavému v niektorých dueloch i Kolníkovi, stratila sa herná pohoda. Keď si niekto 
myslí, že Trenčín musí byť neustále prvý, je na omyle. Nech aj verejnosť vie, že nám nie je 
všetko jedno, lenže za každú cenu sa nedá byť najlepší. Robiť niečo nasilu, idete možno sám 
proti sebe. Optimistickú základnú časť vystriedalo neuspokojivé fi nále. Pozerať sa na  to 
treba z nadhľadu a teraz je len na vedení, ako sa ono díva na budúcnosť. Sú to vážne veci, 
ktoré chápeme v širšom kontexte. Či budem v Dukle ja, alebo v nej bude nový tréner, je tu 
lichotivá reč perspektívy. Treba však správne posúdiť sezónu a nestínať hlavy za horúca. 
Takým spôsobom sa nikto nedopracuje k cieľu, a to platí nielen v športe, ale aj v iných sfé-
rach života. Jeden tzv. neúspech nemožno považovať za zlý krok do ďalšieho života. Vždy 
som uprednostňoval disciplínu a dobré výkony svojich zverencov. Stále tvrdím, Trenčín má 
kvalitné mužstvo a chcem, aby ho také mal aj naďalej. Prajem si – nech jeho hráči majú stále 
vyššiu výkonnosť. Samozrejme, všetko závisí od tých ľudí, v ktorých moci je rozhodujúce 
slovo.“
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Kusovský, Hartmann

Cíger, Kolník – autogramiáda Medřík Stano

Hlinka Miroslav ml.Jánoš atakuje bránku ZŤS Dubnice

Miro Hlinka ml. v útočnej akcii
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1962 – 1995 – Kristove roky Dukly Trenčín 
Kristove roky – pádny to dôvod na stretnutie bývalých i  súčasných hráčov i  trénerov, 

ktorí pôsobili a pôsobia pod hradom Matúša Čáka od roku vzniku 1962. Takých bolo neú-
rekom – viac ako päťsto a približne zo 45 klubov z kedysi spoločného Česko-Slovenska. Nie-
ktorí z nich oprášili včera svoje spomienky na historickom summite, ktorý mal dve časti. 
Najprv spoločenskú v Dome armády, potom hokejovú na „zimáku“ v zápase veteránov nad 
35 rokov a tých, ktorí už ukončili aktívnu činnosť. Stretli sa dva výbery – slovenský (kou-
čoval ho Branislav Šajban) a český (pod trénerskou taktovkou Rudolfa Potscha). Na jednej 
strane Piller, Ševela, Hiadlovský, Hossa, Bokroš, Taraba, Ivičič, Pajdlhauser, Viliam Ružič-
ka, Bozoň, Uličný, Brtáň, na druhej Hrabák, Jelínek, Plánovský, Látal, Vlk, Kostka, Zima, 
Hübl, Kýhos a ďalší. Uctili si všetkých, ktorí akoukoľvek mierou prispeli k šíreniu dobrého 
mena Dukly. A najmä tých posledných. Veď šesť sezón za sebou v tom čase v Trenčíne bolo 
medailových (z toho jeden federálny titul a dva slovenské). 

Matuška Jaro„Žltí“

„Červení“
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Po rokoch F. Hossa, L. MelušZľava: Vůjtek, Hossa, Paštinský

Zľava: Kýhos Zľava: Prorok, Vůjtek, Slepička

1994
1995
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Toto bola prvá päťka Dukly Trenčín v sezóne 1994 – 1995
Od nepamäti sa v každom hokejovom tíme do prvej formácie zaraďovali hokejoví i osob-

nostní lídri mužstva, ktorí v ňom mali prirodzené výsady a celkom pochopiteľne strávi-
li vždy na ľadovej ploche najviac z hracieho času. Najčastejšie hrajú presilovky, nezriedka 
i v oslabení. V samotnej Dukle Trenčín, ktorú tiež neobchádzal pohyb v hráčskom kádri, 
sa v posledných rokoch obmieňalo i zloženie prvej päťky, osobitne v útočnej trojici. Nielen 
prvá päťka, ale vlastne každý hokejový tím má svoj základ v kvalitnom obsadení brankár-
skeho postu... 

Predstavujeme teda tohto šiesteho muža na ľade, brankársku jednotku Dukly – Eduarda 
Hartmanna (nar. 5. 6. 1965 v Skalici). Sezóna 1994 – 1995 bola jeho dvanástou v najvyššej 
hokejovej súťaži. V Dukle debutoval v sezóne 1983 – 1984, keď sa opätovne objavila v I. lige 
po jednoročnom pôsobení v SNHL, no už s výrazne omladeným kádrom. Edo v úvodnej 
sezóne odchytal len 15 minút, no v konkurencii Fürbachera, Hiadlovského a Cagaša vtedy 
na viac ani nemal nárok. Z Cagašovho tieňa sa vymotával ešte ďalšie tri roky, aby v sezóne 
1987 – 88 už pod taktovkou trénerskej dvojice Walter – Výboh presvedčil, že mu post jed-
notky v drese Dukly patrí. V nasledujúcich troch sezónach Dukla zaútočila na samotné čelo 
tabuľky vtedy ešte federálnej I. ligy a Hartmannova stála forma neušla ani pozornosti zo-
stavovateľov seniorskej reprezentácie Česko-Slovenska a v roku 1990 bol dokonca ako tretí 
brankár účastníkom MS. V sezóne 1991 – 92 sa vybral hľadať novú motiváciu do bránky 
brnianskeho Zetora. Prišiel o účasť na zisku federálneho titulu Dukly, no všetko si vyna-
hradil po návrate, keď v posledných dvoch sezónach ako jasná stálica v bránke Dukly bol 
základom úspešného ťaženia za dvomi titulmi majstra Slovenska (ZOH, MS). 

Minimalizovať nebezpečenstvo pred Hartmannovou bránkou bolo úlohou mimoriadne 
skúsenej obrannej dvojice Stanislav Medřík – Ľubomír Sekeráš. Stano si dres Dukly na-
tiahol ešte za jej pôsobenia v SNHL (1982 – 83) a sezóna 1994 – 95 bola už jeho jedenástou 
prvoligovou. Na našich klziskách chýbal iba v sezóne 1991– 92 (Rakúsko) a rovnako ako 
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Edo, prišiel o majstrovský federálny titul. Rodák z Nitry (nar. 4. 4. 1966) našiel svoj domov 
v Trenčíne a na ľade bol ako víno, čím starší, tým lepší, o čom najlepšie svedčí jeho stála 
produktivita. Ľubo (nar. 18. 11. 1968 v Trenčíne) prišiel do ligy štyri roky po Stanovi, miesto 
v základnej zostave vtedy už silnej Dukly hľadal dva roky. Potom však jeho výkonnosť zá-
vratne stúpala a v sezóne 1993 – 94 sa hrdil titulom najlepšieho obrancu sezóny. Bol typom 
ofenzívneho zadáka s neuveriteľne tvrdou strelou a  spolu so Stanom tvorili aj piliere re-
prezentačnej obrany Slovenska. Obaja patrili do prvej desiatky najproduktívnejších hráčov 
v prvoligovej histórii Dukly. 

Trénerská dvojica Hossa – Uličný sa v úvode tejto sezóny možno pohrávala s viacerými 
variantmi prvého útoku, no od začiatku extraligy sa hralo v nezmenenom zložení Ľubomír 
Kolník – Jozef Daňo – Zdeno Cíger. Prví dvaja sú nitrianski rodáci. Ľubo (nar. 23. 1. 1968) 
prišiel do Trenčína na prahu sezóny 1987 – 88, vyrástol v drese Dukly na strelca par ex-
cellence a bol suverénne najlepším strelcom i najproduktívnejším hráčom v jej prvoligovej 
histórii. Center Daňo (nar. 28. 12. 1968) prijal trenčiansky angažmán ako zrelý, takmer 
24-ročný hráč s  vyprofi lovanou hokejovou fi lozofi ou. Na  jeho krídlach oceňovali cit pre 
prihrávku v odlišných sezónach Pálff y s Jánošom, Kontšek a Šatan, ako neskôr i ďalšie veľké 
hráčske osobnosti. Jozef vždy patril medzi „horkokrvných“ hokejistov a tak nečudo, že mu 
v sezóne 1993 – 94 prischol primát „zlého muža“ Dukly, za čo mu v hoteli Tatra (terajší hotel 
Elizabeth) pri slávnostnom vyhodnotení sezóny s pompou odovzdali oceľové putá. Dovte-
dajšie jeho maximum v produktivite (18 + 25) pochádzalo ešte zo sezóny 1992 – 93, keď mal 
v Dukle premiéru. Zhodou okolností práve v tejto sezóne prvýkrát absentoval Kolník, ktorý 
sa toho času vydal na dvojročnú cestu za svojím fínskym hokejovým snom, ktorý začal v Jo-
ensuu, neskôr obliekol aj dres renomovaného tímu Lukko Rauma. Tohto pravého krídelní-
ka pútalo mimoriadne priateľské a silné puto k ľavému krídlu prvého útoku Dukly Zdenovi 
Cígerovi (nar. 19. 10. 1969 v Martine). Jeho návrat v lete r. 1994 do kabíny Dukly bol do-
slova bombou na európskom hokejovom trhu. Zdeno prišiel pod Matúšov hrad na sklonku 
sezóny 1987 – 88 s renomé úspešného reprezentanta v juniorskej kategórii, po ktorom už 
vtedy hádzali lasá kluby kanadsko-americkej NHL. „Diabli“ z  New Jersey ho ulovili už 
na draft e v roku 1988, no Zdeno ešte potom odohral dve sezóny v drese Dukly. Na konci 
leta r. 1990 sa predsa len pobral za oceán. Prvé tri sezóny obliekal zeleno-bielo-červený dres 
„Diablov“, na zlome tej tretej však privítal zmenu, keď v rámci hráčskej transakcie prešiel 
do slávneho Edmontonu, kde dostával oveľa viac príležitostí, za čo sa chlebodarcom skvele 
odvďačil. V sezóne 1993 – 94 s 57 bodmi (22 + 35) sa stal tretím najproduktívnejším hráčom 
„olejárov“ a najproduktívnejším slovenským hokejistom v NHL tejto sezóny. 

I. Piovarči spomína: V tomto roku vznikla myšlienka tzv. Vyzývacieho pohára. Podsta-
tou myšlienky bolo, že turnaja sa mali zúčastniť fi nalisti slovenskej aj českej ligy. Po dohode 
funkcionárov sa dohodlo, že 1. ročník bude v Olomouci a prvým víťazom sa stala Dukla 
Trenčín. V druhom ročníku už tento turnaj prešiel do Trenčína (LR Crystal Cup, Rona Cup) 
a pokračuje dodnes, žiaľ, už nie v pôvodnom variante fi nalistov slovenskej a českej ligy. 

Moje spomienky: Nedá mi nespomenúť si na Peťa Zajaca, brankára, odchovanca tren-
čianskeho hokeja, ktorý zahynul pri autonehode v januári 1995. Veselý, vynikajúci chalan, 
ktorý sa najskôr úspešne vyliečil zo zákernej choroby, aby nakoniec odišiel do hokejového 
neba vo veku 36 rokov po autonehode.
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1995 – 1996 – Tretia slovenská ligová sezóna – 2. miesto po fi nále 
s Košicami

Dukla sa napriek úspešnej predchádzajúcej sezóne (2. miesto) rozlúčila so svojím dlho-
ročným hráčom a trénerom F. Hossom a na svoju lavičku angažovala R. Potscha, ktorý si 
vybral za svojho asistenta dlhoročnú oporu trenčianskej obrany E. Bokroša. Prezidentom 
klubu bol v  tejto sezóne A. Lovas, viceprezidentom P.  Dian. Pred sezónou čakala vede-
nie Dukly neľahká úloha. Dôvodom bol takmer kompletný rozpad prvej a najproduktív-
nejšej päťky Dukly z predchádzajúcej sezóny Medřík – Sekeráš – Kolník – Daňo – Cíger. 
115 gólov, 122 prihrávok, 237 bodov. To bola ich vizitka v sezóne 1994 – 95. Dukla sa tým 
pádom musela najmä v útoku spoľahnúť na svoje opory Jánoša a Pardavého. Najmä prvému 
menovanému sezóna vyšla a stal sa najproduktívnejším hráčom Dukly s celkovo 59 kanad-
skými bodmi. Dôležitým momentom bol návrat Ota Haščáka zo zahraničného angažmán. 
Obranu vystužila posila z Fínska, slovenský reprezentant Róbert Pukalovič. Napriek omla-
denému kádru Dukla zažila opäť úspešnú sezónu. Vo svojej tretej slovenskej extraligovej 
sezóne dokázala po tretíkrát vyhrať Slovenský pohár, keď vo fi nále porazila svojho vtedaj-
šieho najväčšieho rivala HC Košice 6 : 1 a zabezpečila si účasť v Pohári federácií na ďalšiu 
sezónu. V ňom sa v sezóne 1995 – 96 Dukle takisto darilo, keď si dokázala vybojovať účasť 
na fi nálovom turnaji za účasti talianskeho a dvoch ruských súperov. Bohužiaľ, hneď v úvod-
nom zápase prišlo zaváhanie so Shimano Varese 2  : 1 pp a pre trenčianskych hokejistov 
turnaj skončil. V  domácej súťaži sa Dukla umiestnila po  základnej časti na  peknom 2. 
mieste za suverénnymi Košicami. Vo štvrťfi nále ju čakal divácky atraktívny súper s nády-
chom derby Spartak Dubnica nad Váhom. S Dubnicou si Dukla poradila suverénne 3 : 0 
na zápasy. V prvom domácom zápase porazila Dukla súpera tesne 2 : 1 (Pardavý, Horváth – 
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Cepek), v druhom jednoznačnejšie 8 : 1 (Pavlikovský, 
Jánoš, Daňo, Pukalovič, Haščák 2, Tomík, Pardavý 
– Hanzal). Postup do  ďalšieho kola spečatila hneď 
v ďalšom zápase v Dubnici, keď vyhrala 4 : 5 (Hanzal 
2, Janík, Kazda – Opatovský, Pavlikovský, Jánoš, 
Pardavý, Paľov). V boji o fi nále si to Dukla „rozdala“ 
s  Martinom, ktorý sa po  základnej časti umiestnil 
hneď za  Trenčínom na  3. mieste. Napriek tabuľko-
vej vyrovnanosti Dukla potvrdila rolu favorita a cez 
Martin postúpila v pomere 4 : 1 na zápasy. Základom 
bolo víťazstvo v oboch domácich zápasoch v pomere 
2  : 1 pp (Jánoš, Pardavý – Török) a 3  : 2 (Pavlikov-
ský 2, Ďurčo – Zlocha, Török). Postupový matchball 
si Dukla vydobyla na ľade Martina víťazstvom 0 : 2 
(Paukovček, Opatovský). Vo 4. zápase Martin zazna-
menal čestný úspech, keď porazil Trenčín 4  :  3 pp 
(Beran, Bartoš, Mosnár, Török – Haščák 2, Paľov), 
no v  poslednom stretnutí série si Dukla poradila 
doma so súperom 5 : 3 (Jánoš  3, Paukovček, Pardavý 
–  Beran 2, Voronzov). Vo fi nále Dukla opäť narazila 
na obhajcu titulu HC Košice. Tu už, bohužiaľ, ťahala 
za kratší koniec a vo fi nále podľahla skúsenejším Ko-
šiciam 4 : 1 na zápasy. Dukla smolne prehrala hneď 

prvý zápas 3  :  2 pp (Rybovič 3 – 
Ďurčo, Jánoš), čo dodalo Košiciam 
potrebný elán do ďalšej série zápa-
sov. Doma Košice ešte vyhrali 4 : 1 
(Varholík, Plavucha 2, Veselovský 
– Horváth) a aj prvý zápas v Tren-
číne v  pomere 4  :  5 pp (Pavlikov-
ský, Daňo 2,  – Plavucha 2, Bukna, 
Pucher). Zaujímavosťou bolo, že 
tretí fi nálový súboj si v Trenčíne ne-
nechal ujsť ani legendárny sovietsky 
a neskôr ruský tréner Viktor Ticho-
nov. Trenčianski diváci sa radovali 

Brankári
Meno Úspešnosť (%) Priemer *
Murín Igor 92,4 2,74
Kompas Róbert 89,1 3,45
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Hráči – štatistiky (vrátane play-off )
Meno Pozícia Počet zápasov Góly Asistencie Body TM
Jánoš Branislav Útočník 49 27 32 59 56
Daňo Jozef Útočník 40 17 23 40 63
Pardavý Ján Útočník 46 15 14 29 143
Paukovček Pavel Útočník 42 16 10 26 85
Horváth Marián Útočník 44 12 8 20 36
Opatovský Martin Útočník 42 9 9 18 18
Melicherík Miloš Útočník 48 9 9 18 24
Paľov Rastislav Útočník 40 9 5 14 10
Madový Martin Útočník 35 8 4 12 20
Tomík Róbert Útočník 25 6 5 11 4
Pavlikovský Rastislav Útočník 22 5 2 7 24
Haščák Oto Útočník 6 2 5 7 12
Kohút Jozef Útočník 4 1 4 5 0
Marcinek Matej Útočník 15 0 1 1 2
Barinka Peter Útočník 1 0 0 0 0
Andrašovský Dušan Útočník 1 0 0 0 0
Pukalovič Róbert Obranca 46 7 19 26 18
Vlk Vladimír Obranca 49 4 13 17 39
Smerčiak Marián Obranca 48 6 7 13 91
Pavlikovský Richard Obranca 41 6 5 11 6
Kusovský Dalibor Obranca 38 2 6 8 18
Ďurčo Juraj Obranca 44 3 2 5 10
Socha Daniel Obranca 2 0 1 1 0
Lintner Richard Obranca 2 0 0 0 0
Kivoň Martin Obranca 2 0 0 0 29
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Kuzkin, ?,Tichonov Tichonov na zápase Dukly Trenčín

aspoň raz po výhre 6 : 3 (Jánoš 3, Daňo, Horváth – Zúbek 2, Mižík). V poslednom zápase 
ročníka 1995 – 96 si už Košice titul nenechali vziať a na domácom ľade suverénne vyhra-
li 7  : 1 (Zúbek 2, Mižík, Pucher, Bicek, Ilavský, Plavucha – Haščák). Napriek fi nálovému 
neúspechu sa sezóna najmä pre omladenie kádra hodnotila v Trenčíne úspešne. Finálové 
súboje zhodnotil asistent trénera E. Bokroš takto: „Čo sa týka samotného titulu, po ťažkých 
bojoch je v správnych rukách. Trenčín, pokiaľ by chcel ašpirovať na zlaté medaily, musel by 
urobiť to isté, čo urobili Košičania – posilniť sa skúsenými hráčmi, pretože my sme v tejto 
sezóne do mužstva zabudovali veľa mladých hráčov. Ukázalo sa, že v takýchto náročných 
dueloch, ako s Košicami, chýbala skúsenosť.“
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Zápas v  Trenčíne sledoval aj Viktor Tichonov: Domáci fanúšikovia si zhruba desať 
minút pred začiatkom tretieho fi nálového zápasu Trenčína s Košicami práve precvičovali 
hlasivky pokrikom „šialený východ“, keď z bielej dodávky pri zadnom vchode do štadióna 
vstúpila skupinka ľudí. V ich strede nebolo možné nepoznať legendárneho trénera soviet-
skeho a neskôr aj ruského reprezentačného mužstva Viktora Tichonova. „Medailový kom-
bajn“ síce už predtým naznačil, že ho na lavičke Dukly Trenčín slovenskí fanúšikovia prav-
depodobne neuvidia ani v budúcnosti, ale pozvanie do hľadiska včera neodmietol a spolu 
so svojím asistentom z CSKA Moskva Viktorom Kuzkinom si sadol do čestnej lóže. Po tom, 
čo si legendárny ruský hokejový tréner Viktor Tichonov so svojím asistentom Viktorom 
Kuzkinom z klubu CSKA Moskva pozreli v pondelok fi nálové stretnutie slovenskej extra-
ligy medzi Trenčínom a Košicami, po ktorom boli na večeri s oboma trénermi Dukly, ich 
následne prijal v Bratislave predseda vlády SR Vladimír Mečiar. Vo vzájomnom rozhovore 
sa premiér slovenskej vlády zaujímal o dojmy oboch ruských odborníkov z krátkej návštevy 
na Slovensku, a tí ocenili prístup a spontánne sympatie, s ktorými sa na verejnosti stretli.   
 Pred odletom do Moskvy stihli ešte obaja ruskí hostia informovať novinárov o konkrét-
nych výsledkoch ich pobytu na Slovensku z hľadiska hokeja. „Rozoberali sme počas náv-
števy Slovenska problematiku armádneho hokeja a predbežne sa dohodli aj na vzájomnej 
pomoci a kontakte. Podarilo sa nám vytvoriť základy vzťahov medzi armádnymi klubmi 
CSKA a Duklou Trenčín. Druhým konkrétnym výsledkom návštevy je, že trenčiansky klub 
dostane trénerskú pomoc v osobe pána Kuzkina,“ zhrnul dve základné oblasti Viktor Ti-
chonov a na upresnenie Viktor Kuzkin dodal: „Áno, je to normálne angažmán, ktoré bude 
určite osožné pre obe strany. Veď aj v starých dobrých časoch boli vzťahy priateľské a teraz 
by sme ich radi obnovili, keďže veľa poučného je v  slovenskom hokeji a  rovnako v  tom 
našom. Vedenie Dukly sa obrátilo na vyššie miesta, že potrebujú pomoc, preto sme prišli. 
Verím, že vďaka tomuto napokon vyhrá slovenský aj ruský hokej.“ Viktor Kuzkin – sú-
časný asistent trénera CSKA Moskva, potom potvrdil, že by sa mal niekedy v júli objaviť 
na Slovensku a zoznámiť sa podrobnejšie s prostredím v Dukle Trenčín. Dohoda je ale iba 
predbežná, detaily by sa mali dohodnúť neskôr, pravdepodobne v lete, keď sa mužstvo stret-
ne pred letnou prípravou. Viktor Tichonov odpovedal aj na otázku, či už si vybral svojho 
nového asistenta v prípade, že Viktor Kuzkin povedie Duklu Trenčín od budúcej sezóny. 
„Viktor bol mojím najlepším asistentom, preto som ho pre túto funkciu odporučil,“ prezra-
dil diplomaticky. 

Vlastizrada ministerstva obrany... – aj takto hodnotili médiá príchod Tichonova 
a Kuzkina do Trenčína. V utorok zlomili trenčiansku Hokejku. Denný bar v kúte štadióna, 
v ktorom pulzuje spoločenský život Dukly s celým jej zázemím, ovalila asociácia na armád-
ny zásah z východu v smutne pamätnom roku 1968. Prezident fi nalistu extraligy A. Lovás 
sa len z  verejnoprávnych informačných zdrojov dozvedel, že na  vládnej pôde v  Bratisla-
ve sa upiekla internacionálna pomoc bratskej armády CSKA. Trenčiansky hokej veril, že 
dvojdňová prítomnosť Viktora Tichonova a Viktora Kuzkina najmocnejšiemu slovenskému 
polyhistorovi postačí na uspokojenie chronickej potreby niečo dokázať a potom sa život 
v Dukle vráti do normálnych koľají. Preto sa takticky vyspelí hokejisti na protokolárnych 
fórach zdvorilostne prikrčili a uznávaných odborníkov vrele privítali a pozdravili. I keď 
v duchu nadávali, že nešťastnejší termín na rozhádzanie koncentrácie, ako je extraligové 
fi nále, si stratégovia na  ministerstve obrany nemohli vybrať. Brutalita, akou sa rozhodli 
z  Bratislavy inštalovať do  Trenčína (bez jeho vedomia, nehovoriac o  vôli a  rešpektovaní 
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elementárnych zásad sociálnej psychológie) ruského trénera Kuzkina, velebí spôsoby pred-
chádzajúcej totality ako oveľa precíznejšie a rafi novanejšie. Tragédiou generálskych lampa-
sov je, že v hokeji dovidia len po najbližšiu červenú čiaru. Nikdy potom nezačujú šťavnatý 
rachot, s akými najlepší hokejisti pohádžu hokejky do žita a zbehnú za civilným angažmán. 
Iná reakcia na vstup ruskej trénerskej mentality do trenčianskej kabíny sa môže zrodiť len 
v predstavách ďaleko od hradu Matúša Čáka. Kuzkinovi by ostali k dispozícii len dorastenci 
a nepoučiteľnému ministerstvu vyhrotený odpor sponzorov Dukly. Keby usmiati Viktoro-
via z Moskvy tušili, na čo boli použití, stavovská športová česť by im určite nedovolila na-
stúpiť na tento dobrodružný úlet. Trenčianska Dukla sa dávno etablovala na významnú ho-
kejovú univerzitu. Z jej ľadu sa rozkorčuľoval do sveta rad hokejistov, z ktorých každý jeden 
urobil pre Slovensko viac než generálne štáby v Moskve a Bratislave dokopy. Trenčianska 
Dukla je vlajkovou loďou slovenského hokeja. Ona vyprovokovala postupne aj dôstojnú 
konkurenciu v  Košiciach a  zdravo pobláznila talenty po  celom Slovensku. Diletantstvo, 
s akým ho likviduje bratislavské centrum, je však už v rozpore nielen s etickými a legislatív-
nymi normami. Viktor Tichonov si po priateľskej návšteve pochvaľoval, že videl najlepších 
slovenských hokejistov v exponovanej akcii, vo fi nále extraligy. Vedľa sediaci tréner Július 
Šupler sa veľavýznamne zamrvil. Dobre tušil, že jeho ostrieľaný kolega si z Trenčína odnáša 
do svojej trénerskej databázy aj cenné poznatky o hráčoch, ktoré budú 22. apríla použité 
proti záujmom slovenskej štátnej reprezentácie. A naši daňoví poplatníci mu cez rozpočet 
ministerstva obrany celú „špionážnu“ cestu ešte zaplatili. 

3. marca 1996 vo veku 41 rokov nás navždy opustil jeden z najväčších talentov tren-
čianskeho hokeja Jožko Hanták. Pamätníci si veľmi dobre pamätajú na Jožkov obrovský 
talent, v mládežníckych kategóriách strieľal množstvo gólov a neskôr pôsobil v Slovane Bra-
tislava. Nebolo veľa hráčov, ktorí nastupovali po boku bratov Šťastných v jednom útoku, on 
ním bol. Bol pri postupe do federálnej ligy v Dukle Trenčín, neskôr pôsobil v prominent-
nom slovenskom klube Dubnice v SNHL. Po ukončení kariéry pôsobil ako tréner v Dukle 
Trenčín. Bol to obrovský šok pre nás všetkých, keď nás taký mladý opustil, myslím, že pod 
jeho rukou mohlo vyrásť ešte veľa talentov v trenčianskom hokeji.
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1996 – 1997 – Štvrtá slovenská ligová sezóna – Dukla Trenčín 
zas a znova majstrom SR

Slovenská extraliga sa hrala v novom modeli, keď k desiatke mužstiev v druhej polovici 
pribudli aj najlepší z I. ligy – Skalica, Zvolen, Michalovce a Prešov. Pred sezónou 1996 – 97 
sa v omladenom kádri Dukly Trenčín slovo titul ani nespomínalo. Prezidentom klubu sa 
stal Ivan Kodaj, manažérom Viliam Ružička, trénerský tandem fungoval v zložení J. Walter 
a R. Potsch. V konkurencii dlhodobo silných Košíc a zobúdzajúceho sa Slovana vstupo-
val Trenčín do sezóny s menšími cieľmi. Ako sa neskôr ukázalo, zlomovým momentom 
bolo angažovanie dnes už trénerskej legendy Jaroslava Waltera, ktorému asistoval Rudolf 
Potsch. Trenčín sa, rovnako ako v predchádzajúcej sezóne, v ofenzíve spoliehal najmä na 
svoje mladé „pušky“ Jánoša s Pardavým. Prvú sezónu za seniorov mal pred sebou neskorší 
trojnásobný víťaz Stanley Cupu Marián Hossa. Ten sa už ako 17-ročný dokázal plne aklima-
tizovať v seniorskom tíme a sezónu zavŕšil s priemerom viac ako bod na zápas. Základom 
tímu však bola kvalitná defenzíva na čele so skúseným Róbertom Pukalovičom. V bránke 

Fotografi a A mužstva Dukla v sezóne 1996 – 1997:
Štvrtý rad: Pavlikovský Richard, Ďurčo, Mravík, Opatovský, Kusovský, Melicherík, Smerčiak
Tretí rad: Barinka, Hossa Marián, Fleischer, Jakubík, Sága, Pavlikovský Rastislav, Paukov-
ček, masér Malina
Druhý rad: Vlk, Pardavý, Pukalovič, Lintner, Rehák, Marcinek, Paľov
Prvý rad: Kompas, asistent trénera Potsch, prezident Kodaj, Jánoš, manažér Ružička, tréner 
Walter, Murín
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sa Trenčín mohol spoľahnúť na brankársku dvojicu 
Murín – Kompas. Podobne ako v predchádzajúcich 
sezónach, Dukle sa podarilo opäť vyhrať Slovenský 
pohár, keď vo fi nále suverénne porazila Liptovský 
Mikuláš 6  : 1. Počas sezóny sa v kádri Dukly stihli 
nakrátko predstaviť bývalí hráči Trenčína so skú-
senosťami zo zámoria Pavol Demitra a  Žigmund 
Pálff y. Napriek prognózam sa Dukla suverénne „za-
betónovala“ na špici tabuľky a  tam vydržala až do 
konca základnej časti. J. Walter spomína: „Všetci 
sme sa zomkli a  išli sme proti všetkým. Väčšinu 
zápasov sme vyhrali o gól či dva, jasne sme zvíťazi-
li iba v  dvoch alebo troch zápasoch, a  tým, že sme 
hrali pozorne v obrane a čakali sme na chyby súpe-
rov a potom sme ich prečíslili, získavali sme body.“
 Napriek tomu, že v nadstavbovej časti sa pred 
Duklu dostali Košice, pred play-off  už nikto nepo-
chyboval o  sile trenčianskeho kádra. Tá sa naplno 
prejavila už v semifi nále, keď Trenčín hladko pora-
zil Martin 3 : 0 na zápasy. Hneď prvý zápas prinie-
sol ofenzívne preteky a Dukla vyhrala vysoko 10 : 4 
(Mravík, Paukovček, Melicherík 2, Fleischer, Hossa 
2, Pardavý 2, Ras. Pavlikovský – Bartoš, Oremus, 

Brankári
Meno Úspešnosť (%) Priemer *
Murín Igor 91,5 2,7
Kompas Róbert 92,8 3,14
Špillar Martin 90 4,33
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Hráči – štatistiky (vrátane play-off )
Meno Pozícia Počet zápasov Góly Asistencie Body TM
Pardavý Ján Útočník 53 42 44 86 60
Jánoš Branislav Útočník 52 33 45 48 121
Hossa Marián Útočník 53 30 24 54 24
Melicherík Miloš Útočník 52 17 23 40 22
Jakubík Juraj Útočník 51 13 21 34 55
Mravík Michal Útočník 42 11 21 32 22
Paukovček Pavel Útočník 42 14 15 29 72
Fleischer Miloš Útočník 52 8 21 29 28
Kontšek Roman Útočník 24 12 12 24 18
Pavlikovský Rastislav Útočník 42 10 13 23 44
Uharček Marián Útočník 21 11 11 22 39
Opatovský Martin Útočník 25 4 6 10 12
Barinka Peter Útočník 32 4 5 9 8
Paľov Rastislav Útočník 21 0 3 3 14
Demitra Pavol Útočník 1 1 1 2 0
Pálff y Žigmund Útočník 1 0 0 0 0
Pukalovič Róbert Obranca 38 10 27 37 33
Vlk Vladimír Obranca 52 6 23 29 30
Smerčiak Marián Obranca 44 7 13 20 62
Pavlikovský Richard Obranca 42 10 7 17 18
Kusovský Dalibor Obranca 49 3 9 12 40
Ďurčo Juraj Obranca 52 3 5 8 28
Medřík Stanislav Obranca 6 0 5 5 0
Rehák Miloš Obranca 20 31 1 2 20
Sága Miroslav Obranca 12 0 0 0 2

Mladík Marián Hossa
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Majstri Slovenska

Mucha, Török). V druhom zápase Dukla opäť zaznamenala víťazstvo bez väčších problémov 
6 : 2 (Mravík, Pardavý, Paukovček, Vlk, Hossa, Fleischer – Oremus, Beran) a postup potvrdila
už ďalší zápas v Martine, keď vyhrala 1 : 2 (Mucha – Pukalovič, Jánoš). Vo fi nále sa Trenčín 
už tradične stretol s Košicami. Vojakom sa podarilo vyhrať hneď prvý zápas v Košiciach 
v pomere 3 : 5 (Šechný, Plavucha, Bača – Melicherík 2, Rich. Pavlikovský 2) a pevne vykro-
čili za svojím ďalším titulom. Druhý zápas doma si Košičania už ustrážili a zvíťazili 5 : 1 
(Vorobeľ, R. Pucher, Plavucha, P. Pucher, Vaic – Jánoš). Nasledujúci dôležitý zápas vyhrali 
doma Trenčania 5 : 2 (Pukalovič, Pardavý, Mravík, Rich. Pavlikovský, Hossa – Plavucha, P. 
Pucher) a titul sa Trenčínu podarilo získať doma pred beznádejne vypredaným hľadiskom 
vo 4. fi nálovom zápase po suverénnom víťazstve 6 : 1 (Hossa, Jánoš, Opatovský, Pukalovič, 
Pardavý, Jakubík – P. Pucher). Svoje pocity opísal kapitán a najproduktívnejší hráč Dukly 
Branislav Jánoš takto: „Nebol to pre mňa nový pocit. Avšak tento titul pre mňa znamená 
viac, lebo sme ho získali s mužstvom, ktorému pred sezónou nikto neveril. Iba my hráči sme 
si trochu verili, no nie natoľko, že budeme majstrami republiky. O to viac mám z toho titulu 
preveľkú radosť.“ Trenčín tak pridal ku svojmu federálnemu, aj 3. titul majstra Slovenska.

Miloš Melicherík spomína: Počas môjho pôsobenia v Dukle som mal šťastie na výbor-
ných trénerov a to bol aj jeden z dôvodov, prečo Dukla v tých časoch vždy hrala na vrchu 
tabuľky a bojovala o titul. Ja osobne asi najradšej spomínam na sezónu 96/97, keď pod vede-
ním nebohého trénera Waltera sme získali titul. Vtedy sme sa zišla v kabíne výborná partia 
a ťahali sme za jeden koniec. Pri trénerovi Walterovi nebola núdza o zábavu a je načo spo-
mínať. Každého hráča volal po svojom aj keď každý hráč mal zaužívanú nejakú prezývku...
Mňa všetci volali na ľade a aj mimo ľadu Melón, ale Jardo mi dal svoje meno... On jediný ma 
volal Banán. Takže počas jeho pokynov na ľade a počas zápasov som musel reagovať aj na 
inú odrodu ovocia ako je melón... Keď bol na nás cez zápas slušne povedané „nahnevaný“, 
tak všetci sme boli ču..., len Jano Pardavý bol Janíčko...
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Braňo Jánoš-kapitán hecuje spoluhráčov

Murín Igor

Nadšenie majstrov, druhý zľava Marián Hossa

Opatovský Martin

Paukovček Pavol Sága Miroslav

Pavlikovský Richard
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Pavlikovský Rastislav Kusovský Dalibor Pukalovič Róbert 

Jánoš Branislav Lintner RichardMravík Michal
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Kompas Róbert

1996
1997
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Igor Murín hodnotil fi nále: Čo myslíte, čo najviac rozhodlo o tom, že po dvoch rokoch 
sa majstrovský titul sťahuje opäť pod hrad Matúša Čáka? 

„Skúsenosť hovorila pre košických hokejistov, takže väčšia bojovnosť a  chcenie tren-
čianskych hráčov dokázať všetkým, ktorí nás pred štartom sezóny už vopred odpisovali 
a prisudzovali nám pozíciu 4. – 5. mužstva extraligovej tabuľky, že hokej hrať vieme. Áno, 
počítalo sa s iným fi nálovým zložením, ale tieto, pre nás nelichotivé prognózy, nás vybur-
covali k maximálnym výkonom. Okrem toho, bolo pre nás dobré, že nás nepovažovali za 
favoritov, nuž a zo zadných pozícií sa lepšie útočí na najvyššie méty.“ 

Ešte niečo? 
„V súbojoch s Košicami bolo veľmi dôležité, že sme trpezlivo vyčkávali na chyby súpera 

a nepúšťali sme sa bezhlavo do útoku. Silnejšia bola i naša vôľa po úspechu a som rád, že aj 
také mladé mužstvo, s jedným z najnižších vekových priemerov v extralige, ukázalo celému 
Slovensku, kde sa hrá najlepší hokej.“ 

Braňo Jánoš hodnotil trénerov: Akou mierou sa pod titul podpísal tréner Walter, ktorý 
k mužstvu prišiel pred začiatkom sezóny? Dá sa to vyčísliť? 

„Ťažko. Veľký podiel na tomto výsledku má však aj tréner Potsch, ktorý nás viedol už 
v predchádzajúcej sezóne a „odkaučoval“ aj letnú prípravu. Pán Walter prišiel až pred začiat-
kom druhej fázy letnej prípravy. Pomohol nám však, aby sme titul získali. Rudo Potsch bol 
„kľuďas“, Jaroslav Walter prchkejší, ale držali nás na uzde. Každý vedel, čo si môže dovoliť...“ 

1996
1997
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Malé nádeje trenčianskeho hokeja
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1997 – 1998 – Piata slovenská ligová sezóna Dukly Trenčín – 
4. miesto

Vedenie klubu pracovalo v zložení: prezident I. Kodaj, viceprezident O. Drengubjak, ma-
nažér V. Ružička. Trénerský tandem tvorili J. Walter a M. Miklošovič a v priebehu sezóny 
došlo k zmene a trénerskú dvojicu vytvorili M. Miklošovič a V. Ružička. Tak, ako to v Tren-
číne bývalo zvykom, cez leto prešiel káder veľkými zmenami. Do Čiech zamieril najproduk-
tívnejší hráč minulej sezóny a kapitán Branislav Jánoš, do zámoria prestúpila vychádzajúca 
hviezda Marián Hossa a defenzívny pilier Róbert Pukalovič sa vrátil do konkurenčného 
Slovana. Spolu s týmito hráčmi odišlo z Dukly 169 kanadských bodov, ktoré, pochopiteľne, 
v priebehu sezóny chýbali. Kapitánske „céčko“ prevzal Ján Pardavý. V útoku sa Dukla po-
silnila o Jána Plevu a v priebehu sezóny sa z Třinca vrátil skúsený Roman Kontšek. Nástup 
do sezóny nemala Dukla ideálny a pohybovala sa v strede tabuľky, čo vyvolalo odvolanie 
trénera Jaroslava Waltera, ktorého nahradil jeho doterajší asistent a bývalý hráč Dukly Mi-
roslav Miklošovič. Napriek počiatočným neúspechom, omladenie kádra pomohlo mladým 

Fotografi a A mužstva Dukla v sezóne 1997 – 1998
Horný rad zľava: Bartek, Segľa, Marcinek, Kobezda, Nemec, Richňák, Smerčiak
Stredný rad zľava: Špillar, Pavlikovský Rasťo, Ďurčo, Opatovský, Barinka, Pleva, Malina – masér
Ďalší rad: Melicherík, Kusovský, Mravík, Vlk, Paukovček, Pavlikovský Richard, Fleischer, Jakubík
Spodný rad zľava: Červeňan, Miklošovič – asistent trénera, Kodaj – prezident, Pardavý, Ružička – 
manažér, Walter – tréner, Murín
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odchovancom Dukly v hokejovom raste. Do popredia sa dostával popri Pardavom a Mra-
víkovi aj mladý Miloš Melicherík a v defenzíve bol čoraz väčšou oporou Richard Pavlikov-
ský. Svoje prvé seniorské zápasy odohrali neskorší hráči NHL Marián Gáborík a Branko 
Radivojevič. Títo hráči sa výrazným spôsobom podpísali aj na úspechu mladšieho dorastu, 
ktorý dokázal získať zlaté medaily. V bránke sa Dukla mohla spoľahnúť na reprezentanta 
Igora Murína. Ako majster Slovenska 1996 – 97 nastupovala Dukla v  tejto sezóne v Eu-
rópskej hokejovej lige. Avšak v ťažkej konkurencii švédskeho Leksandsu IF, fínskeho tímu 
HPK Hämeenlinna a nemeckého Mannheimu Trenčania nedokázali postúpiť zo skupiny. 
Napriek neskúsenému kádru Dukla obsadila v  domácej súťaži po základnej časti solíd-
ne 4. miesto. Vo štvrťfi nále play-off  nastúpila proti tabuľkovému susedovi HKM Zvolen. 
Ten po vyrovnanej sérii dokázala vyradiť 3  :  2 na 
zápasy. Základom postupu boli víťazné domáce 
zápasy v  pomere 4  :  2 (Mravík 2, Pavlikovský, Vlk 
– Rajčák 2) a  7  :  4 (Mravík 2, Pardavý 2, Kontšek, 
Paukovček, Opatovský – Pohorelec, Florián, Brabec, 
Štork). Následne dokázal Zvolen sériu zdramatizo-
vať rovnako dvoma domácimi víťazstvami 3  :  2 pp 
(Chudý, Chovanec, Konder – Opatovský, Kobezda) 
a 4 : 1 (Konder 3, Mahdalík – Pleva). Domáci štadión 
rozhodol aj po piatykrát v rozhodujúcom zápase, keď 
dopomohol Dukle k víťazstvu 4 : 3 (Mravík, Pardavý 
2, Rich. Pavlikovský – Chovanec, Florián, Rajčák). ý j

Brankári
Meno Úspešnosť (%) Priemer *
Murín Igor 91,1 2,97
Červeňan Radovan 89,8 3,28
Špillar Martin 77,3 5,77
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Hráči – štatistiky (vrátane play-off )
Meno Pozícia Počet zápasov Góly Asistencie Body TM
Mravík Michal Útočník 40 19 22 41 45
Melicherík Miloš Útočník 44 13 19 32 30
Pardavý Ján Útočník 37 14 17 31 54
Kontšek Roman Útočník 24 6 23 29 24
Opatovský Martin Útočník 44 14 14 28 16
Jakubík Juraj Útočník 42 13 13 26 57
Paukovček Pavel Útočník 46 11 11 22 64
Pleva Ján Útočník 39 10 8 18 16
Nemec Vladimír Útočník 31 4 2 6 14
Richňák Richard Útočník 23 3 3 6 10
Marcinek Matej Útočník 15 2 3 5 8
Pavlikovský Rastislav Útočník 3 2 1 3 0
Barinka Peter Útočník 17 0 2 2 4
Gáborík Marián Útočník 1 1 0 1 0
Bohunický Peter Útočník 1 0 0 0 0
Nedorost Andrej Útočník 1 0 0 0 0
Radivojevič Branko Útočník 1 0 0 0 2
Szöke Andrej Útočník 7 0 0 0 2
Vlk Vladimír Obranca 46 4 20 24 62
Pavlikovský Richard Obranca 46 13 9 22 16
Kusovský Dalibor Obranca 35 4 9 13 40
Vorobeľ Slavomír Obranca 39 5 5 10 16
Smerčiak Marián Obranca 41 3 7 10 30
Kobezda Ján Obranca 40 5 4 9 36
Ďurčo Juraj Obranca 40 0 2 2 10
Segľa Michal Obranca 33 0 1 1 12
Bartek Peter Obranca 9 0 0 0 2
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Jano Pardavý s Majom Gáboríkom

Melicherík Miloš

Dukla postúpila do semifi nále, kde sa stretla s bratislavským Slovanom. Za ten nastúpili, 
okrem iných, bývalé opory Trenčína: Cíger, Kolník, Tomík, Pukalovič a Hecl. Neskúsené 
mužstvo Trenčína nedokázalo konkurovať na slovenské pomery hviezdami nabitému Slo-
vanu a prehralo 3 : 0 na zápasy. Slovan si s Trenčínom poľahky poradil v domácich zápasoch 
5 : 1 (Pankov 2, Rusznyák, Kapuš, Cíger – Rich. Pavlikovský) a 4 : 0 (Rusznyák, Pukalovič, 
Voskár Kapuš). Postup potvrdil na trenčianskom ľade víťazstvom 3 : 6 (Pardavý, Jakubík, 
Mravík – Kropáč, Kapuš, Tomík, Iľjin, Kolník, Pankov). Dukla sa tak po prvýkrát nedo-
kázala prebojovať do fi nále slovenskej extraligy. Ostal jej tak „iba“ súboj o 3. miesto proti 
Popradu. Ani v ňom však zraneniami oslabená Dukla nebola úspešná a podľahla Popradu 
2  :  0 na zápasy. Najprv podľahla v  Poprade 6  :  3 (Rataj, Klouda, Junas, Gavalier, Polák, 
Saloň – Kontšek 2, Pavlikovský) a potom aj doma 2 : 3 (Mravík, Paukovček – Turan, Rataj, 
Kroták). V sezóne 1997 – 98 obsadila Dukla Trenčín 4. priečku. 

M li h ík Mil š

1997
1998
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1998 – 1999 – Šiesta slovenská ligová sezóna – 5. miesto

V sezóne 1998 – 1999 prešla extraliga zmenami a v hlavnej súťaži bolo až 12 tímov, ktoré 
sa po 22 kolách rozdelili na dve polovice a zvyšok základnej časti dohrali v tomto formáte. 
Vedenie Dukly pracovalo v zložení: prezident I. Kodaj (v priebehu sezóny bol poverený do-
časným vedením D. Koňušík), viceprezident O. Drengubiak, manažér V. Ružička. Po pred-
chádzajúcej sezóne nevládlo v Trenčíne veľké nadšenie, preto sa vedenie Dukly rozhodlo 
posilniť trénerský tím o skúseného Jána Faitha. Miroslav Miklošovič sa presunul na miesto 
asistenta. Na brankárskom poste ostala dlhoročná opora Dukly Igor Murín. Z obrany odi-
šiel skúsený Vladimír Vlk, ktorého nahradil navrátilec Stanislav Medřík. V defenzíve sa 
Dukla mohla naďalej spoliehať najmä na  Mariána Smerčiaka a  Richarda Pavlikovského. 
V útoku Dukly naďalej pôsobil kapitán Ján Pardavý a navrátilec Roman Kontšek. Vedeniu 
sa podarilo pred sezónou angažovať trojicu Martinčanov Somíka, Berana a Zlochu. Do po-
predia sa takisto dostával Marián Gáborík a po rokoch strávených v zahraničí sa do Dukly 
vrátil aj reprezentant Oto Haščák. V kádri Trenčína boli okrem už spomínaného Mariána 
Gáboríka ďalšie veľké mená nielen trenčianskeho hokeja ako Tomáš Kopecký, Milan Bar-
tovič a  ďalší. Dukla sa v  sezóne 1998 – 1999 prebojovala až do  3. kola Kontinentálneho 
pohára. V ňom sa stretla s Libercom (6 : 3), porazila aj nórsky Storhamar (2 : 1), na záver 
však podľahla Düsseldorfu 1 : 3 a len tesne jej tak ušlo fi nále. Veľkým úspechom Dukly bol 

Fotografi a A mužstva Dukla v sezóne 1998 – 1999
Vzadu zľava: Peter Bartek, Marián Gáborík, Peter Jašík, Martin Čakajík, ? , Jaroslav Malík, ? , Juraj Ďurčo
Tretí rad: Vladimír Hiadlovský, Martin Opatovský, Peter Barinka, Ján Zlocha, Marián Smerčiak, 
Stanislav Medřík, Miloš Melicherík, Michal Mravík
Druhý rad: MUDr. JaroslavRidoško, Dalibor Kusovský, Ján Pleva, Richard Pavlikovský, Miroslav 
Šmidriak, Radovan Somík , Oto Haščák, Roman Kontšek, Michal Beran, masér – Michal Malina
Prvý rad: Miroslav Hála, Ivan Kodaj – prezident klubu, asistent trénera Miroslav Miklošovič, 
Ján Pardavý, Ján Faith, manažér – Viliam Ružička, Igor Murín
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zisk titulu majstrov Slovenska v kategórii juniorov. Juniori Dukly porazili vo fi nále HKM 
Zvolen 2 : 0 na zápasy. Seniorsky tím Dukly neprežíval až tak úspešnú sezónu a po prvej 
etape základnej časti skončil na 5. mieste, vďaka čomu sa kvalifi koval do nadstavbovej časti 
súťaže, v ktorej pôsobilo prvých 6 tímov. V nej sa Dukle darilo už lepšie a základnú časť 
skončila na  peknom 3. mieste za  Skalicou a  Slovanom. Rovnako, ako v  predchádzajúcej 
sezóne, sa vojaci stretli vo štvrťfi nále s HKM Zvolen. Tentokrát však Dukla ťahala za kratší 
koniec. Vo veľmi nešťastnej sérii prehrala 3x až po predĺžení a vypadla v pomere 3 : 0. V do-
mácich zápasoch Dukla podľahla 2 : 3 pp (Paukovček, 
Haščák – Pohorelec 2) a 3 : 4 pp ( Kontšek 2, Gáborík 
– Pohorelec 2, Plavucha 2) a vonku 3 : 2 pp (Plavucha, 
Kovařík, Andrašovský – Pardavý 2). Napriek konečné-
mu výsledku bola séria veľmi vyrovnaná, o čom svedčí 
aj fakt, že Trenčania z  troch zápasov dvakrát vyhrá-
vali, ale nedokázali doviesť dobre rozohraté zápasy 
do  úspešného konca. Takto ohodnotil štvrťfi nálovú 
sériu vtedajší hlavný kouč Dukly Ján Faith: „Už sa ani 
nechcem vracať k  nepriaznivým okolnostiam, ktoré 
naše štvrťfi nálové zápasy ovplyvnili. Vo dvoch sme vy-
hrávali a súper náskok doťahoval a iba v jednom to bolo 
naopak. Musím zdôrazniť, že Zvolenčania postúpili 
preto, lebo mali viac šťastia. To nám chýbalo.“ Dukla 
skončila v sezóne 1998 – 1999 na 5. mieste. 

yp p

Brankári
Meno Úspešnosť (%) Priemer *
Murín Igor 91,4 2,61
Červeňan Radovan 92,5 2,86
Hiadlovský Vladimír 92.2 2,88
Hála Miroslav 76,9 6,43
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Hráči – štatistiky (vrátane play-off )
Meno Pozícia Počet zápasov Góly Asistencie Body TM
Pardavý Ján Útočník 44 19 27 46 75
Kontšek Roman Útočník 44 14 24 38 18
Opatovský Martin Útočník 45 14 17 31 53
Paukovček Pavel Útočník 37 8 18 26 60
Pleva Ján Útočník 42 7 16 23 18
Mravík Michal Útočník 38 8 14 22 22
Gáborík Marián Útočník 33 11 9 20 6
Haščák Oto Útočník 16 8 7 15 30
Beran Michal Útočník 37 5 10 15 10
Melicherík Miloš Útočník 32 7 6 13 53
Zlocha Ján Útočník 32 6 3 9 10
Somík Radovan Útočník 26 1 4 5 6
Barinka Peter Útočník 14 1 0 1 0
Kostolný Milan Útočník 3 0 0 0 0
Jašík Peter Útočník 3 0 0 0 0
Pavlikovský Richard Obranca 42 6 7 13 14
Smerčiak Marián Obranca 44 6 6 12 28
Medřík Stanislav Obranca 42 2 8 10 10
Šmidriak Miroslav Obranca 37 1 9 10 0
Ďurčo Juraj Obranca 37 3 6 9 16
Kusovský Dalibor Obranca 25 2 3 5 20
Veber Roman Obranca 15 1 0 1 0
Malík Jaroslav Obranca 2 0 0 0 0
Bartek Peter Obranca 3 0 0 0 0
Čakajík Martin Obranca 14 0 0 0 2
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Dres Dukly Trenčín v sezóne 1998 – 99 obliekli: 
Brankári: Igor Murín, Radovan Červeňan, Vladimír Hiadlovský, Miroslav Hála
Obrancovia: Richard Pavlikovský, Marián Smerčiak, Juraj Ďurčo, Stanislav Medřík, Dalibor 
Kusovský, Martin Čakajík, Jaroslav Malík, Peter Bartek, Miroslav Šmidriak, Roman Veber
Útočníci: Ján Pardavý, Roman Kontšek, Martin Opatovský, Pavol Paukovček, Ján Pleva, 
Michal Mravík, Marián Gáborík, Oto Haščák, Michal Beran, Miloš Melicherík, Ján Zlocha, 
Radovan Somík, Peter Barinka, Milan Kostolný, Peter Jašík 
Tréneri: Ján Faith, Miroslav Miklošovič
Prezident klubu: I. Kodaj, v priebehu sezóny D. Koňušík
Viceprezident: O. Drengubjak
Manažér: V. Ružička

Piata priečka bola pre Duklu najhor-
ším umiestnením v doterajších šiestich 
ročníkoch slovenskej najvyššej hoke-
jovej súťaže. Takto hodnotil sezónu 
tréner Faith: „Samozrejme, pre nás už 
skončenú sezónu hodnotím ako ne-
úspešnú. Po nadstavbovej časti sme síce 
skončili na treťom mieste, ale mali sme 
získať o pár bodov viac. Stretli by sme 
sa vo štvrťfi nále s iným tímom a mohli 
sme skončiť lepšie. Netvrdím, že by sme 
postúpili ďalej, ale pravdepodobnosť 
by bola vyššia. Doma i  vonku sme ich 
stratili s  tímami, ktoré postúpili z  B 
skupiny. Nedoplnili sme obranné rady, 
to našim funkcionárom akosi nevyšlo. 
Tréneri ani hráči nemali počas sezóny 
vyplatené peniaze, ktoré im patrili. 
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Hoci sme doteraz s týmto faktom nevyšli na svetlo, bolo to tak. A, samozrejme, na pokoji 
nám nepridala ani výmena prezidenta klubu.“ Duklu trápila aj maródka. Vari najväčšie 
oslabenie spôsobili dlhodobé zdravotné problémy skúseného Haščáka... „To však nemôže 
byť ospravedlnenie, ani výhovorka. Iní hráči Haščáka a ďalších zranených mali nahradiť. 
V čase, kedy nám chýbali Šmidriak a Kusovský, sme nemali ani dostatočný počet obrancov 
na zápas. Ale problémy boli tiež v útoku, strelili sme málo gólov. Prehrali sme vo štvrťfi nále 
trikrát v predĺžení.“ 

Bronz z majstrovstiev sveta do 20 rokov priniesli Gáborík a Čakajík: V šiestich kanad-
ských mestách (s vyvrcholením vo Winnipegu) sa v dňoch 26. 12. 1998 – 5. 1. 1999 hrali 23. 
majstrovstvá sveta juniorov do 20 rokov v ľadovom hokeji. Naši mladíci po vynikajúcich vý-
konoch i výsledkoch získali pre slovenský hokej prvú medailu zo svetových či európskych 
šampionátov v  novodobej histórii! Na  šampionáte boli pri tomto bronzovom úspechu aj 
dvaja odchovanci trenčianskej Dukly – útočník Marián Gáborík a obranca Martin Čakajík. 

Čakajík, Gáborík
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1999 – 2000 – Siedma slovenská ligová sezóna – 3. miesto 

Vo vedení klubu došlo k zmene, keď do funkcie prezidenta nastúpil M. Mjartan a vi-
ceprezidentom sa stala dlhoročná osobnosť Dukly Trenčín Oto Haščák. Po dvoch menej 
úspešných sezónach sa v Dukle rozhodli staviť na osvedčenú trénerskú istotu v podobe Jula 
Šuplera. Ten bol trenčianskemu publiku známy, veď bol pri najväčšom úspechu v histórii 
Dukly – víťazstve federálneho titulu zo sezóny 1991 – 92. Jeho asistentom sa stal Dušan 
Gregor. Cez leto sa s Duklou dočasne rozlúčili 2 veľké osobnosti. Dlhoročný kapitán Ján 
Pardavý odišiel do českého Vsetína a Oto Haščák sa presunul z kabíny na manažérsku po-
zíciu. Ako útočné posily priviedlo vedenie Dukly skúseného Arpáda Györiho a talenty Ľu-
bomíra Hurtaja a Petra Fabuša. Dukla sa v útočných radoch mohla čoraz viac spoľahnúť na 
Mariána Gáboríka, ktorému sa podarilo v jednom zápase streliť až 5 gólov. Nie je náhoda, 
že na 4 z nich mu nahrával Miroslav Šatan, ktorý sa prišiel na pár zápasov rozohrať do zná-
meho prostredia. Okrem mladého Mariána zahraniční skauti často chodievali sledovať aj 
ďalšieho úspešného odchovanca Dukly Tomáša Kopeckého. Na zápase so Spišskou Novou 
Vsou sa ich v hľadisku zišlo dokonca 40! V obranných radoch sa Trenčania mohli spoľahnúť 
na dlhoročné opory Richarda Pavlikovského a Mariána Smerčiaka. Medzi novými tvára-
mi sa objavilo aj úderné duo Bombic – Hlavačka, ktorí si svojou nekompromisnou hrou 
rýchlo získali obdiv trenčianskych fanúšikov. Počas základnej časti sa mladému kolektívu 
Dukly darilo striedavo, napokon však skončili na slušnom štvrtom mieste, čo im zabezpe-
čilo miesto v play-off . V sezóne 1999 – 2000 totiž pôsobilo v najvyššej súťaži iba 8 tímov a do 
vyraďovacej časti sa dostali iba prvé 4. Tabuľka Dukle „dopriala“ hneď v prvom kole veľmi 
ťažkého súpera, víťaza základnej časti – Slovan Bratislava. Hneď prvý zápas Trenčanom 
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nevyšiel a  na bratislavskom ľade utŕžili debakel 10 :  2 
(Hreus 3, Kolník, Cíger, Lipiansky, Kapuš, Višňovský, 
Hecl, Rataj – Opatovský, Györi). Ďalšie zápasy v sérii už 
boli o poznanie vyrovnanejšie, ale ani v nich sa Dukle 
nepodarilo zaknihovať víťazstvo. Najprv ešte ako hostia 
podľahli 2 : 0 (Kapuš, Štefanka) a potom na domácom 
ľade Slovan ukončil sériu víťazstvom 1 : 2 (Hlavačka – 
Iľjin, Višňovský). Po vypadnutí 3  : 0 na zápasy so Slo-
vanom tak Dukla bojovala o celkové 3. miesto. V súboji 
na 2 víťazné zápasy sa stretla s Popradom, ktorý v se-
mifi nále vypadol so Zvolenom. Prvý zápas sa vďaka 
lepšiemu postaveniu v tabuľke hral v Trenčíne a domáci 
ho zvládli víťazstvom 6 : 4 (Hurtaj, Melicherík, Fabuš, 
Smerčiak, Ďurčo, Opatovský – Kroták, Turan 2, Kuľha). 
Odvetu v Poprade zvládli lepšie opäť Trenčania a vyhra-
li 1  : 3 (Pavličko – Gáborík, Hlavačka, Hurtaj). Vďaka 
tomuto víťazstvu sa Dukla po 2 rokoch opäť mohla 
tešiť z medailí, tentokrát bronzových. Sezónu hodnotil 
úspešne aj hlavný tréner Július Šupler: „Som rád, že sme 
získali tretie miesto. Naším maximalistickým cieľom 
bolo – dostať sa do play-off . Toto víťazstvo bolo najdô-
ležitejšie v sezóne, hoci prvé v Poprade. Náš kolektív má 
svoju vnútornú silu, čo si tiež nesmierne vážim a je to aj 
devíza do budúcnosti.“

Brankári – základná časť + play-off 
Meno Úspešnosť Priemer *
Murín Igor 91,6 2,58
Červeňan Radovan 86,6 4,04
Hiadlovský Vladimír 80 6
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Hráči – štatistiky (vrátane play-off )
Meno Pozícia Počet zápasov Góly Asistencie Body TM
Hurtaj Ľubomír Útočník 61 27 29 56 18
Györi Arpád Útočník 55 13 34 47 34
Gáborík Marián Útočník 50 25 21 46 34
Melicherík Miloš Útočník 61 19 27 46 38
Rusznyák Karol Útočník 37 18 17 35 26
Beran Michal Útočník 56 14 19 33 42
Fabuš Peter Útočník 54 20 11 31 34
Opatovský Martin Útočník 35 10 20 30 48
Zlocha Ján Útočník 28 4 18 22 8
Mravík Michal Útočník 28 5 11 16 10
Pleva Ján Útočník 31 3 10 13 4
Šatan Miroslav Útočník 3 2 8 10 2
Kopecký Tomáš Útočník 52 3 4 7 24
Jašík Peter Útočník 24 3 2 5 0
Malíček Jozef Útočník 5 0 1 1 0
Richňák Richard Útočník 17 0 0 0 39
Pavlikovský Richard Obranca 51 16 15 31 36
Čakajík Martin Obranca 50 7 13 20 34
Smerčiak Marián Obranca 49 5 15 20 112
Hlavačka Martin Obranca 48 4 10 14 96
Bombic František Obranca 53 6 4 10 166
Ďurčo Juraj Obranca 61 3 6 9 14
Bartek Peter Obranca 30 0 1 1 8
Zajac Martin Obranca 18 0 0 0 0
Starosta Tomáš Obranca 35 0 0 0 8
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Marián Gáborík, radosť po jednom z piatich gólov v sieti Skalice
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2000 – 2001 – Ôsma slovenská ligová sezóna – 2. miesto po 
neúspešnom fi nále so Zvolenom

Po niekoľkoročnej prestávke sa do vedenia Dukly postavil Ivan Piovarči spolu s vice-
prezidentom Otom Haščákom. Po minuloročnej úspešnej bronzovej sezóne naďalej po-
kračoval v koncepčnej práci s mladým tímom ako hlavný tréner Július Šupler, asistentom 
bol Juraj Boldiš. Tí sa mohli v bránke spoľahnúť na skúseného Igora Murína a čoraz per-
spektívnejšieho Miroslava Hálu. Zadné rady opustil po dlhých rokoch Richard Pavlikovský, 
ktorý prestúpil do českej najvyššej súťaže. V obranných radoch boli najväčšími oporami 
Martin Hlavačka a odchovanec Dukly Martin Čakajík, svoju prvú plnú seniorskú sezónu 
odohral Tomáš Starosta. Trenčiansky útok bol v  tomto ročníku bez výraznejších hviezd, 
zato plný mladých a dravých hráčov. Najproduktívnejším hráčom Dukly sa v tomto roč-
níku stal vtedy 21-ročný Peter Fabuš. Veľkou posilou a vzpruhou sa stal v priebehu sezóny 
Oto Haščák, ktorý sa vrátil z hokejového dôchodku. Mladý káder Dukly sa v tejto sezóne 
stal charakteristickým predovšetkým dovtedy v našich končinách nie veľmi používaným 
štýlom hokeja. Išlo o agresivitu a dohrávanie súbojov počas celých 60 minút. Trenčianski 
fanúšikovia dodnes spomínajú na hráčov, ktorí si takýto štýl užívali. Išlo hlavne o Marce-
la Hanzala a obrancov Bombica, Hlavačku a Kobezdu. K tomuto javu sa vyjadril aj tréner 
Šupler: „Nášmu tímu mnohí vyčítajú agresívnu a tvrdú hru. Niekedy je v stretnutí taktic-
kým zámerom súpera vyprovokovať, navodiť situáciu, keď sa v hráčoch prebudia emócie a 
potom sa na ľade iskrí. Každý extraligový tréner by však chcel mať v tíme tvrdých hokejistov. 
Dobré je, keď sa sila mužstva rozloží. Máme technické typy hráčov, ktorí strieľajú góly, ďalší 
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tvoria hru a u nás v tíme sú aj tí, ktorí vedia na ľade urobiť 
poriadok a vytvoriť si rešpekt.“ Pochopiteľne, vďaka tvr-
dému poňatiu hry sa na ľade často iskrilo a vznikali nové 
rivality. Pamätná je najmä tá s Popradom, ktorá zašla tak 
ďaleko, že prinútila funkcionárov rozdeliť hráčov oboch 
tímov do šatní na opačných koncoch štadióna. Napriek 
chýbajúcim skúsenostiam sa Dukle podarilo skončiť zá-
kladnú časť na 3. mieste za Slovanom a  Zvolenom. Vo 
štvrťfi nále sa Dukla stretla po prvýkrát v histórii extrali-
gy so Skalicou. Favoritom bol Trenčín, avšak prvý zápas 
na domácom ľade vojakom nevyšiel a podľahli 2 : 4. Tento 
zápas však Trenčania dokázali hodiť za hlavu a v ďalšom 
zápase už naplnili papierové predpoklady a vyhrali 3 : 0 
(Haščák, Fabuš, Kobezda). Séria sa sťahovala do Skalice, 
kde si opäť oba tímy pripísali po jednom víťazstve. Najprv 
sa tešili hostia z víťazstva 2 : 4 a o zápas neskôr domáci po 
výhre 5 : 0. Rozhodovalo sa teda v Trenčíne, kde Dukla 
rolu favorita potvrdila a  zvíťazila 3  :  1 (Mravík 2, Ba-
rinka – Ružička). Dukla postúpila vďaka celkovej výhre 
3 : 2 do semifi nále, kde sa stretla so Slovanom, ktorému 

mala čo vracať z  predchádzajúcich 
sezón. Vstup do série Trenčanom 
opäť nevyšiel, keď prvý zápas vonku 
prehrali hladko 6 : 1, no v druhom 
hráči Dukly zabojovali a  dokázali 
stav série vyrovnať vďaka víťazstvu 
3 : 4. V nasledujúcom zápase už na 
domácom ľade dokázal Trenčín opäť 
vyhrať v  pomere 3  :  2 pp (Zlocha, 
Hlavačka, Barinka – Weissman, 
Cíger). Dukla zápasový matchball 
nedokázala využiť a  Slovan vyhral 
na jej ľade 2 : 5 (Hlavačka, Gábriš – 
Casey, Cíger 2, Rataj, Melichárek). 
Opäť sa teda rozhodovalo až v  5. 
zápase, kde po veľkej dráme v  46. 
min. vyrovnával na 2 :  2 Haščák 
a  v  65. min. rozhodol v  predĺžení 
o postupe Dukly Peter Fabuš. Dukla 

Brankári
Meno Počet zápasov Úspešnosť (%) Priemer *
Hála Miroslav 37 90 2,41
Murín Igor 23 88 3,09
Hiadlovský Vladimír 8 86 3,14
Kosa Peter 1 94 1
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Hráči – štatistiky (vrátane play-off )
Meno Pozícia Počet zápasov Góly Asistencie Body TM
Fabuš Peter Útočník 66 35 28 63 154
Mravík Michal Útočník 69 13 38 51 44
Barinka Peter Útočník 69 22 21 43 10
Zlocha Ján Útočník 70 20 20 40 34
Hanzal Marcel Útočník 51 10 22 32 189
Kováčik Miroslav Útočník 63 16 14 30 48
Haščák Oto Útočník 33 5 21 26 90
Richňák Richard Útočník 61 10 15 25 44
Bartánus Karol Útočník 49 14 9 23 32
Liška Jozef Útočník 58 10 10 20 91
Kukumberg Roman Útočník 51 9 10 19 36
Opatovský Martin Útočník 39 10 8 18 6
Goga Michal Útočník 13 2 3 5 2
Koložváry Ivan Útočník 21 0 2 2 4
Srnka Lukáš Útočník 19 0 0 1 4
Bokroš Lukáš Útočník 15 0 1 1 6
Nemec Vladimír Útočník 2 0 0 0 0
Kmeč Andrej Útočník 4 0 0 0 0
Vodrážka Milan Útočník 4 0 0 0 4
Hlavačka Martin Obranca 55 9 25 34 78
Čakajík Martin Obranca 70 8 24 32 54
Ďurčo Juraj Obranca 69 4 10 14 38
Kobezda Ján Obranca 47 5 6 11 127
Bombic František Obranca 67 4 4 8 234
Starosta Tomáš Obranca 67 5 3 8 20
Gábriš Ladislav Obranca 61 3 3 6 42
Zajac Martin Obranca 53 0 4 4 34
Svarba Peter Obranca 4 0 0 0 0
Sloboda Karol Obranca 28 0 0 0 4
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porazila svojho rivala v rozhodujúcom zápase 2 : 3 pp (Hreus, Casey – Bartánus, Haščák, 
Fabuš) a rovnakým pomerom vzájomných zápasov nečakane postúpila do fi nále. V ňom sa 
stretla s víťazom základnej časti HKM Zvolen. Vo fi nále však bol Zvolen už nad sily Trenča-
nov, keď prehrali oba vonkajšie zápasy pomerom 6 : 0 (Čierny, Šechný, Majeský, Kowalczyk, 
Štork, Augusta) a 3 : 1 (Čech, Šechný, Pukalovič – Barinka). Dukle sa ešte podarilo zdrama-
tizovať sériu domácim víťazstvom 2 : 1 (Zlocha, Fabuš – Kowalczyk), no v ďalšom zápase 
Zvolenu podľahla 3 : 6, a tak sa HKM tešili zo zisku titulu na trenčianskom ľade. Napriek 
sklamaniu z fi nálovej porážky, vládla v Trenčíne s celkovou sezónou veľká spokojnosť, čo 
potvrdzovali aj slová trénera Šuplera: „Som veľmi rád, že naši hráči dosiahli nemožné – zís-
kali striebro. A vážim si ho o to viac, že náš úspech sa rodil ťažko. Finále malo porazeného 
– sme druhí, lebo nás Zvolenčania predčili. Pre nás a najmä pre hráčov je to do budúcnosti 
obrovská skúsenosť.“
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2001 – 2002 – Deviata slovenská ligová sezóna – 5. miesto

Vo vedení Dukly naďalej pokračoval tandem prezident I. Piovarči, viceprezident 
O. Haščák. V  Trenčíne sa po dvoch úspešných ročníkoch očakávala ďalšia medailová 
sezóna, ktorú však ovplyvnili letné odchody najlepších hráčov. Do Čiech zamieril najpro-
duktívnejší obranca Martin Hlavačka, skúsiť šťastie do zámoria sa vybral líder útoku Peter 
Fabuš a dlhoročná jednotka v bránke Trenčína Igor Murín odišiel do Ruska. Nebolo teda 
veľkým prekvapením, že Dukla začala sezónu zle a potácala sa na chvoste ligovej tabuľky. 
Zlý začiatok sezóny vyvrcholil ukončením zmluvy s doterajším hlavným trénerom Júliu-
som Šuplerom, ktorý reagoval: „Smutno mi je, veď Trenčín je mojou srdcovou záležitosťou, 
no trénerský chlebík vie byť občas krutý, nám sa nedarilo, a tak vedenie klubu pristúpilo na 
riešenie najmenšieho odporu – vyhodilo trénera.“ Taktovku hlavného trénera prevzal jeho 
doterajší asistent Dušan Gregor spolu s V. Hiadlovským. Líderskej úlohy v ofenzíve sa ujal 
Trenčan Michal Mravík spolu s Jánom Zlochom. Na pár zápasov sa prišli ukázať trenčian-
skym priaznivcom aj úspešní odchovanci spoza oceána Marián Hossa a Zdeno Chára, svoje 
prvé zápasy za A tím Dukly odohral ďalší skvelý obranca Andrej Meszároš. Po neúspešnom 
štarte sa Dukle darilo pomaly šplhať tabuľkou vyššie a základnú časť skončila na 5. mieste. 
Vo štvrťfi nále play-off  sa stretla so svojím tabuľkovým susedom Popradom. Dukla začala 
play-off  dobre a v prvom zápase v Poprade porazila domáci tím 2 : 3 pp (Junas, Klouda – 
Sivák, Kontšek, Mravík). To bolo však, bohužiaľ, posledné víťazstvo Dukly v sezóne. Druhý 
zápas vonku Dukla prehrala vysoko 6 : 0 (Ondrejčík 2, Paukovček, Turan 2, Klouda). Ani 
domáce zápasy Trenčínu nevyšli a postupne prehral 1 : 3 (Koložváry – Klouda 2, Gavalier) 
a 2 : 3 pp ( Zlocha, Barinka – Hvila, Klouda, Jabrocký). Dukla ukončila sezónu opäť tesnou 
prehrou v Poprade 3 : 2 (Paukovček, Jabrocký, Junas – Barinka 2). O sérii s Popradom sa 
hlavný tréner tímu Dušan Gregor vyjadril: „Aj napriek objektívnym príčinám – skvelej 
forme popradského brankára Šimonoviča a zraneniam našich kľúčových hráčov Sejejsa, 
Smerčiaka či Hanzala, bolo v silách tímu postúpiť do semifi nále. Ani príchod brankára 
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Martina Altrichtera nesplnil všetky očakávania, hoci 
nezachytal zle a Hálovi jeho prítomnosť pomohla. Nie 
nadarmo sa však hovorí, že brankári tvoria sedemde-
siat percent úspechu mužstva. Iba s výnimkou prehry v 
Poprade 6 : 0 sme herne v play-off  nesklamali. Súper nás 
herne neprevýšil, rozhodovali detaily.“ Nakoniec Dukla 
skončila v sezóne 2001 – 02 celkovo až na 5. mieste. 

Brankári – základná časť + play-off 
Meno Počet zápasov Úspešnosť (%) Priemer *
Hála Miroslav 40 88,7 2,97
Miroslav Sivý 15 88,9 2,47
Altrichter Martin 3 90,5 2,67
Murín Igor 2 90,4 2,5
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Hráči – štatistiky (vrátane play-off )
Meno Pozícia Počet zápasov Góly Asistencie Body TM
Mravík Michal Útočník 52 14 26 40 24
Zlocha Ján Útočník 54 13 25 38 12
Hanzal Marcel Útočník 50 24 13 37 182
Barinka Peter Útočník 53 15 19 34 10
Kováčik Miroslav Útočník 52 11 16 27 34
Fabuš Peter Útočník 28 14 11 25 65
Kukumberg Roman Útočník 46 12 9 21 20
Melichárek Tibor Útočník 51 7 10 17 12
Kristín Miroslav Útočník 36 6 7 13 12
Kóňa Jaroslav Útočník 41 4 8 12 6
Haščák Oto Útočník 17 1 9 10 12
Richňák Richard Útočník 17 2 6 8 16
Sivák Peter Útočník 33 5 2 7 4
Hossa Marián Útočník 8 3 4 7 16
Kontšek Roman Útočník 16 1 6 7 33
Koložváry Ivan Útočník 31 1 5 6 2
Kmeč Andrej Útočník 20 2 3 5 10
Bombic František Obranca 45 8 11 19 142
Sejejs Normunds Obranca 43 5 13 18 57
Čakajík Martin Obranca 54 5 12 17 52
Smerčiak Marián Obranca 50 4 12 16 40
Ďurčo Juraj Obranca 54 5 3 8 10
Chára Zdeno Obranca 8 2 2 4 32
Starosta Tomáš Obranca 32 1 3 4 10
Švindl Libor Obranca 4 0 1 1 2

Bombic s Hešom v súboji s Popradom
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2002 – 2003 – Desiata slovenská ligová sezóna – 4. miesto

Pred sezónou 2002 – 03 sa Dukla, rovnako ako mnohé iné kolektívne športy, musela za-
oberať otázkou svojej budúcnosti. Dôvodom bolo ukončenie vzťahu medzi Duklou Trenčín 
a Ministerstvom obrany SR ku dňu 31. 12. 2002. Dukla sa teda stala čisto súkromnou ak-
ciovou spoločnosťou a nemohla sa naďalej spoliehať na fi nančné príspevky od štátu. Prezi-
dentom Dukly sa stal Jozef Mitocha, doterajší prezident Ivan Piovarči sa presunul na miesto 
generálneho manažéra. Veľkou vzpruhou v tejto náročnej situácii bolo gesto bývalého ob-
rancu Dukly Róberta Švehlu, ktorý časťou prostriedkov zo svojej zmluvy s Toronto Maple 
Leafs pomohol fi nancovať chod klubu. Konkrétne išlo o 1,25 mil. USD. Po úspešnom „na-
kopnutí“ tímu počas nevydareného začiatku minulej sezóny dostal dôveru trénovať tím 
naďalej Dušan Gregor, ktorému asistoval Vladimír Hiadlovský. Do Trenčína sa opäť vrátila 
stálica v bránke Igor Murín, chrbát mu kryl, rovnako ako v minulosti, Róbert Kompas. Mi-
roslav Hála odišiel na hosťovanie do Žiliny. Do obranných radov sa vedeniu Dukly podarilo 
angažovať z českej extraligy Jiřího Heša, ktorý sa hneď vo svojej prvej sezóne stal najpro-
duktívnejším obrancom a veľkým obľúbencom trenčianskych tribún. Medzi ďalšie obranné 
piliere patril legionár Normunds Sejejs a odchovanec Tomáš Starosta. Vpredu sa o body 
starala najmä trojica Hanzal, Zlocha, Kukumberg. Veľký úspech sa v priebehu sezóny po-
daril slovenskej reprezentácii do 18 rokov, ktorá dokázala získať na svetovom šampionáte 
strieborné medaily. Trenčiansky hokej na tomto šampionáte reprezentovali brankár Marek 
Rožník, obranca Andrej Meszároš a útočník Štefan Blaho. Dukla počas celej základnej časti 
neoslnila, ale ani nesklamala a skončila na 4. mieste. Vo štvrťfi nále sa stretla so Skalicou 
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a  bola to vyrovnaná séria. Vďaka lepšiemu postaveniu 
v  tabuľke začínali Trenčania doma a prvý zápas zvládli 
s  prehľadom 4  :  0 (Melichárek, Kukumberg 2, Zlocha). 
Skaličania sa však otriasli a  druhý zápas na  trenčian-
skom ľade zvládli lepšie a zvíťazili tesne 4  : 5 (Barinka, 
Melichárek, Heš, Kóňa – Ivičič 2, Čarský, Kocák, Hujsa). 
Séria sa sťahovala do  Skalice, kde domáci zvládli oba 
zápasy v pomere 4  : 0 (Ivičič, Kocák, Hujsa, Višňovský) 
a 2 : 1 (Kocák, Vyrúbalík – Koložváry) a Trenčania mali 
zrazu nôž na krku. Nasledujúci domáci zápas však zvládli 
a vyhrali 4  : 3 (Melichárek, Zlocha, Koložváry, Kmeč – 
Višňovský 2, Fabian). Skalické mužstvo malo možnosť 
ukončiť sériu na domácom ľade, ale stretnutie nezvládli, 
prehrali 1 : 2 (Hartmann – Zlocha, Král) a rozhodovalo 
sa v Trenčíne. Tam domáci hokejisti dokončili otočenie 
série a zvíťazili 6 : 2 (Kukumberg 3, Melichárek, Kováčik, 
Heš – Jarolín, Kocák). Dukla tak postúpila do semifi nále, 
kde sa stretla s víťazom základnej časti Slovanom Bratisla-
va. Trenčín nemal dobrý štart, keď prehral obe stretnutia 
na hosťujúcom ľade v pomere 6 : 1 (Hudec, Kuľha, Javín, 

Kapuš, Pavličko, Rataj – Sivák) 
a 4 : 2 (Cíger 2, Školiak, Hudec – Ba-
rinka, Král). Dukla nezvládla ani 
prvý zápas doma a podľahla Slova-
nu tesne 1 : 2 (Kukumberg – Pavlas, 
Školiak). Fanúšikov potešila až vo 
4. zápase, kedy po  predĺžení pora-
zila súpera 3  :  2 (Kmeč, Kováčik, 
Zlocha – Junas, Kapuš) a oživila tak 
nádeje na postup. Na rozdiel od Ska-
lice sa jej však obrat proti Slovanu 
nepodaril a  nasledujúci zápas pre-
hrala 4 : 3 (Junas, Cíger, Javín, Halaj 
– Kmeč, Král, Kóňa) a ukončila tak 
sezónu na 4. mieste. Slovan postúpil 
do fi nále, kde porazil Košice a stal sa 
víťazom extraligy.

Brankári
Meno Počet zápasov Úspešnosť (%) Priemer *
Murín Igor 48 94,2 1,73
Kompas Róbert 13 88,78 3,4
Bielik Miroslav 6 91,89 3,23
Rožník Marek 1 100% 0
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Hráči – štatistiky (vrátane play-off )
Meno Pozícia Počet zápasov Góly Asistencie Body TM
Zlocha Ján Útočník 55 23 31 54 16
Kukumberg Roman Útočník 65 24 23 47 72
Hanzal Marcel Útočník 52 17 30 47 115
Kováčik Miroslav Útočník 64 16 21 37 64
Barinka Peter Útočník 55 15 19 34 22
Kóňa Jaroslav Útočník 63 10 12 22 26
Koložváry Ivan Útočník 60 8 13 21 32
Sivák Peter Útočník 65 15 5 20 76
Melichárek Tibor Útočník 66 17 9 26 14
Král Václav Útočník 32 10 9 19 41
Kristín Miroslav Útočník 66 8 8 16 65
Melicherík Miloš Útočník 42 3 11 14 14
Kmeč Andrej Útočník 52 4 8 12 24
Mravík Michal Útočník 4 0 6 6 12
Srnka Lukáš Útočník 52 1 2 3 0
Šagát Martin Útočník 18 0 0 0 0
Heš Jiří Obranca 66 13 20 33 75
Sejejs Normunds Obranca 66 6 21 27 70
Starosta Tomáš Obranca 63 7 11 18 56
Galvas Dávid Obranca 65 4 7 11 40
Janík Peter Obranca 57 0 8 8 20
Bača Jerguš Obranca 18 2 4 6 24
Gábriš Ladislav Obranca 60 0 2 2 63
Meszároš Andrej Obranca 23 0 1 1 4
Viazanica Martin Obranca 58 0 0 1 10
Pavlačka Matúš Obranca 1 0 0 0 0
Blanár Ján Obranca 2 0 0 0 0
Horák Róbert Obranca 6 0 0 0 0
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2003 – 2004 – Jedenásta slovenská ligová sezóna – Dukla získala 
titul vo fi nále so Zvolenom

Vedenie Dukly pokračovalo v tandeme prezident Mitocha, generálny manažér Piovar-
či, samozrejme, s podporou manažéra V. Ružičku. Pred majstrovskou sezónou nastala na 
trenčianskej lavičke menšia zmena, keď na pozíciu asistenta trénera nastúpil Július Pénzeš, 
ktorý pomáhal hlavnému trénerovi Dukly Dušanovi Gregorovi. Do Zlína prestúpila dlho-
ročná jednotka Igor Murín, ktorý pokračoval v úspešnej kariére v českej extralige. V bránke 
Dukly sa počas celej sezóny pravidelne striedali Miroslav Hála a Petr Přikryl. V obrane sa 
podarilo udržať lídrov defenzívy z predchádzajúcej sezóny Jiřího Heša a Tomáša Staros-
tu. Navyše sa vrátil obľúbenec trenčianskeho publika „Franto“ Bombic. Svoje prvé zápasy 
v  obrane Dukly odohral neskorší hráč NHL a  kapitán slovenskej reprezentácie Andrej 
Sekera. Ofenzívnu časť tímu posilnil bývalý kapitán Dukly Peter Fabuš, ktorý sa vrátil zo 
zámoria a z Martina prestúpil Anton Lezo. V útoku sa tréneri mohli už tradične spoľah-
núť na opory Kukumberga, Opatovského, Krála, Melichárka či Hanzala. 9 zápasov za svoj 
materský tím odohrala aj hviezda NHL Marián Gáborík. Svoju prvú seniorskú sezónu odo-
hral aj ďalší budúci hráč NHL Peter Ölvecký. Pre celú Duklu to bola mimoriadne úspešná 
sezóna. Radosť svojimi výkonmi nerobilo fanúšikom iba A mužstvo, ale aj dorastenci, ktorí 
sa stali majstrami Slovenska. V  dorasteneckom kádri Trenčína bol okrem spomínaného 
Andreja Sekeru aj ďalší budúci reprezentant Tomáš Záborský. Dukle sa darilo už počas 
základnej časti, keď vytvorila nový rekord v počte vyhratých zápasov po sebe. Dokázala 
to celkovo 14-krát. Suverénne vyhrala základnú časť, keď pred druhým Zvolenom mala 
náskok až 16 bodov. Fanúšikovia tak cítili vo vzduchu úspech a  celý Trenčín sa tešil na 
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play-off . Prvú prekážku na ceste za titulom predstavoval 
Poprad. Ten veľa starostí rozbehnutému Trenčínu nena-
robil, a vojaci postúpili hladko 4 : 0. Najprv na domácom 
štadióne sfúkli súpera 8 : 1 (Rehák, Opatovský, Fabuš 2, 
Melichárek 3, Zlocha – Polomský) a neskôr tesnejšie 2 : 1 
(Opatovský, Heš – Horňák). Na súperovom ľade Dukla 
nenechala nič na náhodu a rovnako vyhrala oba súboje 
v pomere 1 : 2 (Varga – Kováčik, Král) a 0 : 6 (Meszároš, 
Král, Zlocha, Lezo, Hanzal, Fabuš). Za celú sériu inkaso-
vala Dukla iba 3 góly a právom sa tak tešila na ďalšieho 
súpera v semifi nále. Tam sa stretla so silnými Košicami, 
cez ktoré však Trenčín prešiel rovnako hladko. V prvom 
zápase Dukla zvíťazila 3 : 1 (Zlocha, Opatovský, Starosta 
– Vorobel) a v druhom suverénne 7 : 0 (Bombic, Meszá-
roš, Opatovský, Melichárek, Král, Kukumberg, Rehák). 
Dôležitý 3. zápas série na ľade súpera Dukla zvládla 
v pomere 2 : 6 (Caban 2 – Meszároš, Kukumberg 2, Král 
2, Fabuš). Svoju skvelú defenzívu predviedla v  posled-
nom 4. zápase, keď na gól Fabuša z  I. tretiny Košičania 

nedokázali nájsť odpoveď a prehra-
li 0 : 1 (Fabuš). Dukla tak postúpila 
do fi nále, kde sa stretla s 2. tímom 
po základnej časti HKM Zvolen. 
O  fi nále bol v  Trenčíne obrovský 
záujem a  kapacita trenčianskeho 
štadióna (6 150) zďaleka nedokázala 
naplniť dopyt po lístkoch. Vedenie 
Dukly preto v spolupráci s mestom 
vysielalo zápasy fi nále na veľkoploš-
nej obrazovke na námestí v Trenčí-
ne. Hneď v prvom zápase doma však 
diváci zažili mierny šok, keď Dukla 
prehrala vôbec prvý zápas v play-off  
2 : 3 pp (Bombic, Fabuš – Harabin, 
Bartek, Rajčák). Reparát na domá-
com ľade však zvládla pomocou ví-
ťazného gólu Fabuša 12 sekúnd pred 
koncom III. tretiny – 4 : 3 (Zlocha, 

Brankári – základná časť + play-off 
Meno Počet zápasov Úspešnosť (%) Priemer *
Hála Miroslav 36 94,25 1,46
Přikryl Petr 43 93,89 1,49
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Hráči – štatistiky (vrátane play-off )
Meno Pozícia Počet zápasov Góly Asistencie Body TM
Lezo Anton Útočník 62 17 35 52 6
Fabuš Peter Útočník 64 26 24 50 76
Kukumberg Roman Útočník 62 20 28 48 23
Opatovský Martin Útočník 67 19 23 42 50
Král Václav Útočník 67 15 25 40 36
Melichárek Tibor Útočník 66 27 12 39 6
Hanzal Marcel Útočník 37 11 20 31 134
Kóňa Jaroslav Útočník 65 8 23 31 6
Rehák Róbert Útočník 67 11 11 22 42
Kováčik Miroslav Útočník 54 10 12 22 36
Zlocha Ján Útočník 24 8 8 16 14
Koložváry Ivan Útočník 52 5 11 16 16
Gáborík Marián Útočník 9 10 3 13 10
Kmeč Andrej Útočník 26 4 6 10 60
Sivák Peter Útočník 41 3 4 7 20
Mravík Michal Útočník 18 1 3 4 18
Hanták Miroslav Útočník 14 1 0 1 4
Peter Ölvecký Útočník 16 0 0 0 18
Ladislav Sikorčin Útočník 1 0 0 0 0
Tomáš Vodička Útočník 5 0 0 0 0
Tomáš Sax Útočník 1 0 0 0 0
Heš Jiří Obranca 67 12 16 28 89
Bombic František Obranca 50 6 15 21 126
Starosta Tomáš Obranca 66 4 11 15 20
Šmidriak Miroslav Obranca 63 0 13 13 20
Homer Ján Obranca 66 6 4 10 40
Meszároš Andrej Obranca 58 6 4 10 10
Janík Peter Obranca 59 1 9 10 87
Hriňa Slavomír Obranca 63 0 4 4 26
Bambúch Lukáš Obranca 42 0 0 0 16
Mikuš Peter Obranca 3 0 0 0 0
Sekera Andrej Obranca 3 0 0 0 0
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Janík, Hanzal, Fabuš – Klepáč, Cibula). Dukle sa podarilo na ihrisku súpera vybojovať 
2 víťazstvá v pomere 2 : 5 (Bartek, Krátky – Opatovský 2, Fabuš, Melichárek, Lezo) a 1 : 2 pp 
(Majeský – Zlocha, Kováčik). Titul bol na dosah a fanúšikovia ho, pochopiteľne, chceli osla-
vovať na domácom štadióne. To sa však nepodarilo, Dukle zápas úplne nevyšiel a prehrala 
2  :  4 (Kováčik, Kukumberg – Majeský, Klouda, Krátky, Šechný). Čo sa však nepodarilo 
doma, vyšlo vo Zvolene a Dukla spečatila zisk majstra víťazstvom 0 : 3 (Homer, Kováčik, 
Kmeč). Na lavičke aj v hosťujúcom sektore tak vypukla nefalšovaná radosť, ktorá pokračo-
vala cestou do Trenčína až na Mierové námestie, kde do skorých ranných hodín oslavovali 
hráči spolu so svojimi vernými fanúšikmi. 

Dukla Trenčín – majstri Slovenska 2003 – 2004
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Moje spomienky na majstrovskú sezónu: Všetky úspechy Dukly som si nesmierne 
užíval, ale tento mal pre mňa špecifi ckú príchuť, že mojou troškou som prispel aj funkcio-
nársky, aj sponzorsky. Na poslednom zápase sme sedeli skupinka trenčianskych funkcioná-
rov na zimnom štadióne vo Zvolene obklopení zvolenskými funkcionármi a užívali sme si 
spolu s fanklubom Dukly Trenčín senzačné víťazstvo. Do Trenčína späť som cestoval spolu 
s mužstvom v autobuse v obrovskej eufórii, zastavili sme sa pre proviant, najmä šampanské 
na pumpe za Zvolenom. Sedel som v prednej časti autobusu a hodnotili sme s radosťou prie-
beh zápasu, rozprával som o góle na 3 : 0 a Miro Hála na mňa nechápavo pozeral, že o čom 
to hovorím. On už skákal a radoval sa pár sekúnd pred koncom zápasu a ani si nevšimol, že 
Andrej Kmeč skóroval ešte raz. Ďalšia zástavka nás čakala na Radare, kde ,,Súčanský fan-
klub“ operatívne zabezpečil dychovku a tiež sme oslavovali na parkovisku oproti Motorestu 
Radar. Potom sme sa vybrali na námestie v Trenčíne a tam sme si to užívali na doraz s úžas-
nou diváckou kulisou. Moje oblečenie a nielen moje bolo plne presiaknuté šampanským. A 
Trenčínom znelo populárne: ,,Aj tak sme stále frajeri...“ a ,,We are the champions...“. Oslavy 
vyvrcholili o pár týždňov v hoteli Brezina, kde sa zúčastnili aj NHL-áci P. Demitra, M. Gá-
borík a ďalší priaznivci Dukly Trenčín.

Finále bolo aj na veľkoplošnej obrazovke v Trenčíne: Nakoľko kapacita zimného šta-
dióna nestačila vykryť záujem priaznivcov extraligy, neopakovateľnú atmosféru fi nálovej 
série play-off  si mohli fanúšikovia prežiť aj na Mierovom námestí, kde bola pre nich pri-
pravená veľkoplošná obrazovka. Mesto Trenčín a HK Dukla tak vyšli v ústrety všetkým 
priaznivcom hokeja a dopriali im stráviť nezabudnuteľné chvíle spolu s hokejistami. 
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Oslava na námestí
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2004 – 2005 – Dvanásta slovenská ligová sezóna – 3. miesto

Po majstrovskej sezóne 2003 – 04 sa fanúšikovia v Trenčíne mohli tešiť na ďalšiu vzrušu-
júcu sezónu. Nadšenie na Slovensku spôsobil celosezónny lock-out v zámorskej NHL, ktorý 
zapríčinil, že na slovenských klziskách pôsobili špičkoví hráči z tejto súťaže. Trenčín, ako 
odchovanec mnohých talentov, ťažil najmä z tria Hossa – Demitra – Gáborík, žiaľ, koncom 
kalendárneho roka zostal v Dukle už len Paľo Demitra (Marián Hossa a Marián Gáborík sa 
pobrali za Zdenom Chárom do švédskej ligy), aby sa pred play-off  vrátili späť do Trenčína. 
Trenčín nemyslel na nič iné, ako na obhajobu titulu, veď Duklu posilnili okrem zámorského 
tria aj navrátilci – dlhoročný kapitán Dukly Ján Pardavý a Miro Hlinka. Okrem nich sa ma-
nažérskemu triu Mitocha – Piovarči – Ružička podarilo podpísať aj Petra Húževku a udržať 
Petra Fabuša. Brankárskou jednotkou sa stal Miroslav Hála. V obrane okrem minuloroč-
ných opôr Bombica, Heša, Starostu, Janíka, Trenčín podpísal aj Richarda Stehlíka či Danie-
la Zápotočného. Po odchode Dušana Gregora do Košíc sa na lavičku Dukly postavil Róbert 
Spišák spolu s  Júliusom Pénzešom, ktorí boli však v priebehu sezóny nahradení trojicou 
Vladimírom Hiadlovským, Robom Švehlom a Braňom Šajbanom. Dukla Trenčín sa ako 
majster predchádzajúcej sezóny kvalifi kovala do prestížneho turnaja Super Six v Petrohra-
de. Tam ich čakala veľmi náročná skupina s ruským Omskom a HV 71 zo Švédska. Trenča-
nom zápasy proti silným súperom nevyšli. Najprv podľahli hviezdne nabitému Omsku 1 : 6 
(Kóňa – Kovalenko, Sušinskij, Tverdovskij, Bednář, Jágr, Kalužnij) a neskôr aj HV 71 4 : 1 
(Ekelund, Skroder, Skoog, Erikson – Fabuš). Do ďalších bojov tak nepostúpili a na turnaji 
obsadili 6. priečku. Určite výsledok v Petrohrade bol ovplyvnený už neúčasťou Mariána 
Hossu a Mariána Gáboríka. Viac sa darilo trenčianskej mládeži, kde si juniori Dukly do-
kázali pod vedením Júliusa Pénzeša vybojovať zlaté medaily. Seniorský tím Dukly skončil 
po základnej časti na 3. mieste, čo bolo ovplyvnené odchodom dvojice Hossa – Gáborík 
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na hosťovanie do Švédska. Dukla však počas sezóny často 
predvádzala oku lahodiaci hokej, ktorý zapĺňal štadióny 
po celom Slovensku. Kanadské bodovanie po základnej 
časti vyhral suverénne Pavol Demitra s novým rekordom 
– 99 bodmi. Pred play-off  bola zámorská úderka komplet-
ná a tak mohla mať Dukla len tie najvyššie ciele. V prvom 
kole sa Dukla stretla so Žilinou. Prvý zápas doma Tren-
čania prekvapujúco prehrali, keď podľahli súperovi 2 : 3 
(Gáborík 2 – Droppa, Hreus, Hlinka). Prehra však Duklu 
nakopla a v ďalších zápasoch už Žiline nedala šancu. Naj-
skôr doma vyhrali 4  : 3 pp (Fabuš 3, Húževka – Hreus, 
Lažo, Krajčí) a vyrovnali stav série. Na hosťujúcom ľade 
sa Dukla paradoxne trápila menej a s prehľadom vyhrala 
oba zápasy v pomere 1  : 6 (Nedvěd – Stehlík, Húževka, 
Zlocha, Demitra, Kóňa, Fabuš) a  3  :  6 (Nedvěd, Lažo, 
Beran – Húževka, Heš, Mezei, Ölvecký, Demitra, Gábo-
rík). Postup do ďalšieho kola potvrdila doma víťazstvom 
7 : 1 (Heš, Stehlík, Zlocha, Húževka, Demitra, Kóňa, Gá-
borík – Lažo). V semifi nále sa trenčianski hokejisti stretli 
s veľkým rivalom z Bratislavy, za ktorého takisto nastú-
pili hráči NHL Ľubomír Višňovský a  Miroslav Šatan. 

Dukla nezvládla prvé dva zápasy 
na hosťujúcom ľade a podľahla 3 : 1 
(Šatan 3 – Húževka) a 5  : 3 (Cíger, 
Junas 2, Šatan, Bartek – Pardavý 
2, Gáborík). Odveta na  domácom 
ľade však Dukle vyšla a  po  víťaz-
stvách 5 : 4 pp (Demitra, Lezo, Steh-
lík, Hossa, Pardavý – Hujsa, Šatan, 
Kuľha 2) a 5  : 3 (Fabuš 2, Hossa 2, 
Húževka – Kuľha, Kapuš, Šatan) 
vyrovnala stav série. Emóciami vy-
bičovaná séria pokračovala na  ľade 
Slovana, kde Dukla prehrala tesne 
4 : 3 (Kapuš, Cíger, Bartek 2 – Hú-
ževka 2, Fabuš). Nasledujúci zápas 
Dukla doma vyhrala rovnakým 
výsledkom 4 : 3 (Gáborík 2, Hossa, 
Húževka – Kuľha, Šatan, Jendek) 
a vynútila si 7. zápas. Ten však Tren-

Brankári – základná časť + play off 
Meno Počet zápasov Minúty Obdržané góly Priemer *
Hála Miroslav 39 2200 94 2,56
Kompas Róbert 22 865 32 2,22
Přikryl Peter 15 773 33 2,56
Novotný Marek 5 155 4 1,54
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Hráči – štatistiky (vrátane play-off )
Demitra Pavol Útočník 66 32 67 99 54
Gáborík Marián Útočník 41 33 36 69 72
Hossa Marián Útočník 30 26 25 51 52
Fabuš Peter Útočník 65 25 25 50 101
Húževka Peter Útočník 65 17 16 33 22
Pardavý Ján Útočník 32 13 16 29 99
Lezo Anton Útočník 65 11 18 29 12
Melichárek Tibor Útočník 64 14 11 25 18
Zlocha Ján Útočník 56 7 17 24 20
Ölvecký Peter Útočník 57 11 9 20 55
Hanzal Marcel Útočník 29 9 6 15 118
Sivák Peter Útočník 63 7 6 13 50
Kóňa Jaroslav Útočník 62 7 4 11 8
Nemec Vladimír Útočník 55 2 7 9 12
Lelkeš Richard Útočník 33 0 3 3 28
Šafárik Richard Útočník 14 1 1 2 2
Sojčík Peter Útočník 12 1 0 1 2
Heš Jiří Obranca 64 11 28 39 163
Stehlík Richard Obranca 65 12 11 23 123
Bombic František Obranca 38 3 14 17 118
Starosta Tomáš Obranca 33 2 11 13 28
Janík Peter Obranca 54 2 9 11 46
Zápotočný Daniel Obranca 45 0 8 8 255
Hriňa Slavomír Obranca 53 1 6 7 84
Urban Vladimír Obranca 58 4 2 6 50
Mezei Branislav Obranca 22 2 3 5 54
Mikuš Peter Obranca 53 2 0 2 41
Kadlubiak Juraj Obranca 58 0 2 2 32
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čania nezvládli a podľahli Slovanu 8 : 2 (Tabaček, Hujsa, Šatan 3, Hudec, Němčický, Cíger 
– Gáborík, Pardavý) s celkovým skóre 4  : 3 na zápasy. Celú sériu sprevádzalo množstvo 
emócií a  šarvátok, ktoré zapríčinili najmä „zaujímavo“ pískajúci rozhodcovia, čo neskôr 
priznali aj mnohé hokejové osobnosti z prostredia mimo Trenčína. Za všetko hovorí vyjad-
renie Paľa Demitru, ktorý športovo uznal formu Slovana a zagratuloval mu k zaslúženému 
postupu, na záver však dodal: „Som rád, že som celú sezónu odohral doma, zažil som veľa 
super dní. Ale posledný zápas mi všetko znechutil. Pre to, čo sa tu deje, nikdy viac nechcem 
hrať na Slovensku.“ Aj tréner Hiadlovský hodnotil celú situáciu: ,,V Bratislave lietali ufóni,“ 
mal tým na mysli ,,nadštandardnú túžbu bratislavských funkcionárov“ po úspechu. Dukla 
získala v ročníku 2004 – 05 bronzové medaily, ktoré však mali trpkú príchuť.
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Demitra-Hossa-Gáborík Úderná trojica

2004
2005
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2004
2005



429

Sezóna 2004/2005

Mladší žiaci vyhrali turnaj v Lyone
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2005 – 2006 – Trinásta slovenská ligová sezóna – 6. miesto

V tejto sezóne po prvýkrát nastúpil do pozície prezidenta Róbert Švehla s kontinuitou dl-
horočného generálneho manažéra Ivana Piovarčiho. Predpoklad pre fi nančnú stabilizáciu 
vytváral aj podpis zmluvy s generálnym sponzorom B.O.F. Leasing. Po hektickej „lock-ou-
tovej“ sezóne prišiel na rad ročník, ktorý bol takisto v istom zmysle špecifi cký. Nastal v ňom 
totiž dočasný ústup tzv. BIG 4 (Trenčín, Košice, Slovan, Zvolen). Veď základnú časť vyhrala 
Nitra a vo fi nále play-off  sa stretli Žilina a Poprad. Oproti predchádzajúcim sezónam to bol 
nevídaný jav. Na lavičku Dukly sa postavil opäť nový tréner, Milan Hovorka, ktorý si vybral 
za asistenta Juraja Boldiša. V bránke sa opäť predstavil Miroslav Hála. Oporami zadných 
radov boli Ján Homer a Peter Mikuš. Vítanou posilou bol navrátilec a dlhoročný hráč Dukly 
Juraj Ďurčo. Na pár zápasov sa v drese Dukly objavil aj Ľubomír Sekeráš a pred play-off  
sa vrátil Jiří Heš. Po odchode zámorských posíl späť do NHL bol útok Dukly oproti pred-
chádzajúcej sezóne značne oslabený. V priebehu sezóny zaujala nečakaná výmena na trase 
Zvolen – Trenčín. Z Dukly odišiel Marcel Hanzal a opačným smerom putoval hráč vyznáva-
júci rovnaký štýl Igor Majeský. Dukla sa v sezóne 2005 – 2006 prezentovala predovšetkým 
defenzívnou hrou. Dôkazom je aj fakt, že najproduktívnejší hráč Dukly Tibor Melichárek 
nazbieral v 58 zápasoch len 25 bodov. Z defenzívnej taktiky sa tešil predovšetkým brankár 
Miroslav Hála, ktorý stanovil nový extraligový rekord v  počte minút bez inkasovaného 
gólu. Čistý štít si udržal presne 322 minút a 38 sekúnd. Úspechom sa takisto mohli po-
chváliť mládežnícke tímy Dukly. Juniorka dokázala pod trénerom Pénzešom obhájiť zlato 
a dorastenci pod taktovkou Eduarda Hartmanna vybojovali bronzové medaily. A tím skon-
čil po základnej časti na 4. mieste za Zvolenom, Košicami a Nitrou. Súperom Dukly sa vo 
štvrťfi nále stal Poprad. Zlá strelecká potencia Trenčína pokračovala aj vo vyraďovacej časti 
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a  v  domácich zápasoch dokázal Trenčín streliť iba 
1 gól. V prvom zápase podľahol Popradu 1 : 2 (Kóňa 
– Škovira, Faith) a v druhom prehral 0 : 2 (Pavličko, 
Kroták). Strelecké prebudenie neprišlo ani na súpe-
rovom ľade a  po  prehrách 3  :  1 (Pavličko, Kroták, 
Kubenko – Heš) a 2  : 1 (Faith, Kroták – Ďurčo) sa 
Trenčín lúčil s nevýraznou sezónou. Dukla skončila 
ročník napokon na 6. mieste. Víťazom extraligy sa 
stali historicky po prvýkrát hráči Žiliny. 

Brankári – základná časť + play-off 
Meno Počet zápasov Minúty Obdržané góly Priemer *
Hála Miroslav 54 3229 93 1,73
Kompas Róbert 5 228 9 2,36
Kováč Vladimír 2 65 3 2,77
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Hráči – štatistiky (vrátane play-off )
Meno Pozícia Počet zápasov Góly Asistencie Body TM
Melichárek Tibor Útočník 58 12 13 25 28
Nemec Vladimír Útočník 58 9 16 25 18
Majeský Igor Útočník 52 14 10 24 179
Zlocha Ján Útočník 57 12 12 24 18
Húževka Peter Útočník 56 6 15 21 52
Poljaček Peter Útočník 55 7 13 20 103
Kóňa Jaroslav Útočník 56 11 7 18 46
Sivák Peter Útočník 58 7 7 14 38
Micka Tomáš Útočník 52 5 8 13 44
Lezo Anton Útočník 36 3 8 11 8
Sikorčin Ladislav Útočník 48 1 7 8 34
Baláž Vladislav Útočník 30 4 2 6 18
Kútny Vladimír Útočník 46 3 3 6 82
Lelkeš Richard Útočník 9 0 1 1 4
Homer Ján Obranca 39 7 7 14 38
Mikuš Peter Obranca 51 2 12 14 32
Ďurčo Juraj Obranca 58 4 5 9 67
Hriňa Slavomír Obranca 46 4 2 6 36
Liška Juraj Obranca 58 0 6 6 26
Gabriš Ladislav Obranca 36 2 3 5 40
Urban Vladimír Obranca 58 2 2 4 90
Sekeráš Ľubomír Obranca 12 0 4 4 12
Rimmel Patrik Obranca 27 0 4 4 18
Mocek David Obranca 37 0 2 2 12
Heš Jiří Obranca 9 1 0 1 24
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Majstrovský ročník 2005 – 2006 extraligovej súťaže juniorov a dorastencov v hokeji 
sa do kroniky trenčianskeho športu zapísal rozhodne zlatými písmenami. Oba mládežníc-
ke tímy Dukly totižto rovnako, ako aj v predchádzajúcej sezóne obsadili cenné medailové 
pozície.

Vysoko bola hodnotená najmä zlatá majstrovská obhajoba juniorov, ktorí suverénne vy-
hrali aj základnú časť súťaže a potvrdili svoje nesporné kvality. Juniori Dukly titul (staro-) 
nového majstra Slovenska získali zaslúžene a na zisk rovnakého kovu mali našliapnuté aj 
dorastenci, ktorým však chýbal kúsok toho povestného športového šťastia.

O zisk majstrovského titulu sa zaslúžili: 
Peter Sojčík, Tomáš Záborský, Richard Lelkeš, Jozef Kubrický, Jakub Feranec, Branislav 
Lobotka, Ivan Škultéty, Peter Tomášek, Lukáš Ružička, Peter Hubinský, Dušan Hinďoš, Ján 
Babic, Martin Klučár, Stanislav Doskočil, Juraj Ďurkech, Vlastimil Kalafut, Milan Horník, 
Radovan Trefný, Ondrej Mikula, Juraj Mikuš, Oliver Ďuriš, Martin Filo, Eduard Hart-
mann, Marián Ondráček, Ján Jarábek, Martin Barón, Peter Kopecký, Jakub Šimíček, Tomáš 
Vyletelka, Tomáš Beňovič, Tomáš Šimonek. Brankári – Vladimír Kováč, Tomáš Hiadlov-
ský, Matej Golan, Tomáš Porubský.
Tréner: Július Pénzeš, asistent Juraj Jakubík, vedúci mužstva Emil Horník

O zisk bronzových medailí dorastencov sa zaslúžili:
Eduard Hartmann ml., Ondrej Mikula, Jakub Šimíček, Oliver Ďuriš, Tomáš Vyletelka, 
Martin Filo, Štefan Kutlák, Juraj Mikuš, Peter Kravec, Juraj Zemko, Tomáš Marcinek, 
Martin Barón, Peter Kopecký, Jakub Gašparovič, Róbert Balga, Ján Jarábek, Tomáš Beňo-
vič, Emil Horník, Erik Bednár, Radoslav Tybor, Máriou Tituris, Peter Fabo, Adam Oriešek, 
Marek Richter, Peter Paška, Tomáš Bokroš, Maroš Grošaft , Andrej Orolín, Tomáš Lipták, 
Martin Kuff a. Brankári: Matej Golan, Tomáš Porubský. 
Tréner: Eduard Hartmann, asistent Miroslav Kubis

Alleghe, Taliansko – starší žiaci víťazom turnaja
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2006 – 2007 – Štrnásta slovenská ligová sezóna – 2. miesto

Po predchádzajúcej neúspešnej sezóne, kde Dukla predvádzala pre divákov málo atrak-
tívny, defenzívny štýl hokeja, prišlo v Trenčíne k viacerým zmenám. Prezidentom Dukly 
ostal Róbert Švehla, funkciu generálneho manažéra prevzal František Hossa, ktorý sa však 
počas sezóny sťahoval na trénerskú pozíciu Popradu a tak sezónu ako generálny manažér 
dokončil Ivan Piovarči. Pohyby nastali v Dukle aj na trénerskej lavičke, kde sa kormidla 
ujal bývalý hráč Trenčína Antonín Stavjaňa, ktorý pred sezónou koučoval Nitru. Asis-
tentom sa stala bývalá dlhoročná opora Dukly Július Pénzeš. Nutným posilnením prešiel 
aj káder A  mužstva Dukly. V  bránke vládla istota v  podaní skúseného Miroslava Hálu, 
ktorému kryl chrbát mladý Vladimír Kováč. V obranných radoch ostali najvyťažovanejší 
hráči Ján Homer, Peter Mikuš a navrátilec Jiří Heš, pre ktorého to bola posledná sezóna 
v trenčianskom drese. Ako posily zadných radov prišli českí legionári Aleš Křetinský, Jiří 
Malinský a „Lipták“ Stanislav Fatyka. Do nórskej ligy odišla skúsiť šťastie dlhoročná opora 
Juraj Ďurčo. Veľkou posilou bol návrat kapitána a odchovanca Dukly Jána Pardavého, ktorý 
napriek plánom opustiť extraligu, dohral sezónu doma v Trenčíne. Medzi významné posily 
je nutné zaradiť účastníka MS 2006 Andreja Kollára, ktorý prišiel spolu s trénerom Stavja-
ňom z Nitry. Suverénne najproduktívnejším útočníkom sa však stala už stálica v trenčian-
skom drese Tibor Melichárek, ktorý zaznamenal za celú sezónu 73 bodov, čo mu vynieslo 
nomináciu na nadchádzajúce majstrovstvá sveta. V sezóne 2006 – 07 sa darilo aj mláde-
ži Dukly. Juniori sa dostali až do fi nále, kde po vyrovnaných súbojoch podľahli Spišskej 
Novej Vsi 2  :  1 na  zápasy a  získali strieborné medaily. Za  poznámku stojí aj vynikajúci 
výkon hokejovej prípravky, ktorá suverénne vyhrala turnaj vo Švédsku v konkurencii škan-
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dinávskych mužstiev bez jedinej prehry. V kádri prípravky sa objavil napríklad aj súčasný 
obranca A mužstva, talentovaný obranca Andrej Hatala. A mužstvo Dukly zakončilo zák-
ladnú časť na 4. mieste za Slovanom, Zvolenom a Košicami. Vo štvrťfi nále sa Dukla stretla 
s tabuľkovým susedom z 5. miesta MHC Martin. Oba domáce zápasy Dukla zvládla, keď 
v prvom stretnutí porazila súpera 3  : 2 (Melichárek 2, Heš – Koložváry, Török) a neskôr 
už výraznejšie 6 : 2 (Barinka, Poljaček, Kollár 2, Melichárek, Fatyka – Koložváry, Škuta). 
Trenčín nezaváhal ani u hostí a po dvoch totožných výsledkoch 2 : 3 ( Hriňa, Špirko – Kře-
tinský, Nemec, Pardavý) a (Hriňa, Beran – Kóňa, Pardavý, Melichárek) postúpil v najkrat-
šom možnom čase do semifi nále. V ňom sa Trenčín stretol s Košicami, s ktorými odohral 
veľmi zaujímavú a divácky atraktívnu sériu. Nie nadarmo sa tejto sérii hovorilo „predčas-
né fi nále“. Základ úspechu položila Dukla už v prvom zápase, keď víťaza základnej časti 
súťaže dokázala poraziť na jeho ľade 1 : 2 (Gron – Poljaček, Barinka). V druhom vonkajšom 
zápase už Dukla ťahala za kratší koniec a podľahla 6 : 2 (Pleva, Lipiansky, Bartoš, Špelda, 
Faith, Spilár – Melichárek, Kútny). Následne však 
pred vypredaným hľadiskom vyhrala oba domáce 
zápasy, najprv 3 : 2 (Melichárek 2, Křetinský – Kmiť, 
Šterbák), neskôr 4  : 3 (Melichárek, Pardavý 2, Pol-
jaček – Droppa, Dravecký, Lipiansky) a vybojovala 
si postupový mečbal. Ten prvý na košickom ľade sa 
jej nepodaril premeniť, keď tesne prehrala po nájaz-
doch 3 : 2 (2x Huna, Spilár – Pardavý, Fatyka). Po-
stupové víťazstvo však prišlo hneď v nasledujúcom 
zápase na  domácom ľade v  pomere 4  :  2 (Hanzal, 

Brankári – základná časť + play-off 
Meno Počet zápasov Minúty Obdržané góly Priemer *
Hála Miroslav 62 3665 143 2,34
Kováč Vladimír 8 430 18 2,51
Fumač Adam 1 22 1 2,64
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Hráči – štatistiky (vrátane play-off )
Melichárek Tibor Útočník 68 38 35 73 79
Pardavý Ján Útočník 55 25 23 48 72
Nemec Vladimír Útočník 68 21 25 46 43
Kollár Andrej Útočník 50 16 24 40 40
Poljaček Peter Útočník 66 14 25 39 123
Kóňa Jaroslav Útočník 59 12 23 35 32
Húževka Peter Útočník 63 20 11 31 62
Hanzal Marcel Útočník 53 9 17 26 147
Sivák Peter Útočník 64 5 19 24 187
Barinka Peter Útočník 49 3 8 11 20
Kútny Vladimír Útočník 50 6 3 9 110
Baláž Vladislav Útočník 55 1 7 8 30
Haščák Marek Útočník 21 4 1 5 39
Mikulík Milan Útočník 16 1 4 5 8
Sikorčin Ladislav Útočník 38 2 2 4 14
Micka Tomáš Útočník 15 2 1 3 43
Heš Jiří Obranca 68 10 27 37 86
Křetinský Aleš Obranca 67 4 33 37 74
Homer Ján Obranca 67 12 22 34 90
Fatyka Stanislav Obranca 59 11 10 21 78
Urban Vladimír Obranca 58 2 6 8 101
Mikuš Peter Obranca 61 1 7 8 24
Staněk Pavel Obranca 36 1 6 7 22
Malinský Jiří Obranca 18 1 6 7 6
Ďurčo Juraj Obranca 21 0 3 3 22
Volek Tomáš Obranca 38 0 1 1 30
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Húževka, Poljaček, Kóňa – Dravecký, Kontšek). Rovnakým pomerom zápasov Dukla po-
stúpila cez Košice a mohla sa tešiť na fi nále, kde si sily zmerala s veľkým rivalom z hlavného 
mesta. Finále však Dukle veľmi nevyšlo a kádrovo kvalitnejšiemu Slovanu podľahla 0 : 4 
na zápasy. Najskôr na hosťujúcom ľade 2  : 4 (Sýkora, Kuľha, Pavlas, Uram – Melichárek, 
Nemec) a 3 : 5 (Uram 2, Kukumberg, Lažo, Vorel – Kóňa, Húževka 2). 3. zápas v sérii bol 
poznačený veľkou nervozitou, ktorú opäť spôsobili nepresne pískajúci rozhodcovia na čele 
s Jaroslavom Marušinom, ktorý po porade s videorozhodcom uznal gól, ktorý nikto vrá-
tane hlavného rozhodcu nevidel. Emóciami nabité trenčianske hľadisko, ktoré stále cítilo 
krivdu z lockoutovej sezóny, si pamätá najmä na súboje Hrušku s domácim Sivákom, alebo 
„osolenie“ Mareka Urama zo strany Vladimíra Kútneho. Pre objektivitu je však potrebné 
dodať, že tento váhovo neférový súboj bol aj reakciou na pichnutie hokejkou do domáceho 
brankára. Slovan napokon búrlivý zápas zvládol a vyhral 3  :  1 (Húževka – Kukumberg, 
Kuľha, Uram). Posledný zápas série už Slovan nenechal zdramatizovať, zvíťazil 4 : 1 (Par-
davý – Huba, Uram 2, Kukumberg) a radoval sa tak na trenčianskom ľade z titulu. Napriek 
smútku z prehry sa však najmä v kontexte predchádzajúcej sezóny hodnotil ročník pozitív-
ne a v Trenčíne sa tak po 2 rokoch opäť radovali z medaily. Tentokrát striebornej. 

„Aj tak sme stále frajeri!“ – táto známa pesnička Petra Nagya sprevádzala hokejis-
tov trenčianskej Dukly už niekoľko majstrovských sezón. Bola to viac-menej taká hymna 
Dukly, ktorá mala svoju tradíciu, príchuť a opodstatnenie. V roku 2004 aj boli zlatí tren-
čianski hokejoví frajeri. Preto aj po poslednom fi nálovom stretnutí so Slovanom v 2007 si 
tento refrén oprávnene pospevovali rovnako hráči, ako aj fanúšikovia a priaznivci Dukly.
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Moje spomienky na  vyhecovanú fi nálovú sériu: Viacerí fanúšikovia si spomínajú 
na vyhecované fi nále Dukla – Slovan a bitku Trenčana Kútneho s Uramom. Nervozitu spre-
vádzali viaceré sporné rozhodnutia slovenských rozhodcov vo fi nálovej sérii. Fanúšikovia 
si kládli otázku, prečo túto fi nálovú sériu nepískali zahraniční rozhodcovia, v  minulos-
ti najmä českí rozhodcovia sa plne osvedčili, pričom aj komunikačný problém v cudzom 
jazyku nevznikal. Médiá so zjavnými sympatiami to vtedy hodnotili ako zákerné... atď. zo 
strany Kútneho, ale málokto komentoval pichnutie Urama brankára Hálu. Povedzme si 
úprimne, v Kanade po pichnutí brankára by hráč takého vzrastu, akým Uram bol, už zápas 
nedohral, tam by ho jeden zo spoluhráčov brankára rýchlo upratal... To, že tréner Stavjaňa 
poslal Kútneho ,,osoliť“ Urama, všetci hokeja znalí vedia, že „osoliť“ znamená telom pritvr-
diť, čo poňal Kútny inak, ale tá bitka asi prišla s oneskorením. Ono aj v živote, aj v športe 
všetko zlé sa nám v živote vracia, to isté platilo aj o Uramovi. Spomeňme hviezdu Erica 
Lindrosa, ktorý rozdával nešetrné zákroky, kade chodil, zastrašoval súperov. Viacerí ľudia 
si pamätajú na MS 1996, keď tréner Golonka vraj posielal Stana Medříka na  ľad a Stano 
reagoval: ,,Šéfi nko, ja tam nejdem, je tam Eric. Stano Medřík to však popiera, ale čo už, his-
torka vznikla, tak sa zasmejme trochu. Čoskoro prišiel ,,strom“ alebo ,,hit“ na Erica od Rusa 
Dariusa Kasparaitisa, prvý otras mozgu, v  ďalších zápasoch prišiel druhý, tretí... a  bolo 
po hviezde. Eric Lindros ukončil predčasne kariéru zo zdravotných dôvodov. Aj preto som 
vždy obdivoval technické typy hráčov, nie silových, agresívnych hokejistov, ktorí ohrozujú 
zdravie protihráčov. 

Vlado Nemec spomína: Robili sme si s mojím parťákom Peťom Húževkom rôzne fóriky 
z chalanov. Raz sme ihneď ráno povedali, že si majú ísť ku kustódovi Jožkovi Haščákovi 
vyfasovať nové oblečenie..., vraj sú tam super súpravy, bundy, tričká a tak. Samozrejme, nič 
tam nemal nachystané. Skupinka chalanov sa vybrala ihneď za ním, ten nechápavo na nich 
hľadel a nervózne ich poslal preč. Podobne sme s nimi vybabrali aj s  telefónmi. Takmer 
v rovnaký deň sme si s Peťom kúpili nové telefóny a keď sme prišli do šatne, pár ľuďom to 
nedalo a tak sme im natárali, že sme ich vyfasovali. Rozbehli sa k Jožkovi a ten istý scenár 
nastal... Takéto srandičky sme s Peťom praktizovali viackrát a vždy niekto naletel.

2006
2007
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2007 – 2008 – Pätnásta slovenská ligová sezóna – 4. miesto

Najväčšie zmeny pre ligovú sezónu 2007 – 08 sa udiali v Dukle na funkcionárskych po-
zíciách. Po sezóne skončili vo vedení Róbert Švehla a Ivan Piovarči. Vo funkcii prezidenta 
Dukly sa predstavila staronová tvár Jozef Mitocha a  Eduard Hartmann prevzal funkciu 
generálneho manažéra. Svoju druhú sezónu na  trenčianskej lavičke začínala dvojica Sta-
vjaňa – Pénzeš. Vďaka úspešnej minuloročnej sezóne nebol dôvod na veľké zmeny v kádri 
A mužstva. V bránke naďalej pôsobila dvojica Hála – Kováč. V obranných radoch sa Dukla 
rozlúčila s Jiřím Hešom, do seniorskeho tímu sa začal čoraz viac presadzovať neskorší re-
prezentant Juraj Mikuš. Veľkým oslabením bol odchod najproduktívnejšieho hráča minu-
loročnej sezóny a dlhoročnej opory Dukly Tibora Melichárka, ktorý prestúpil do Sparty 
Praha. Dukla sa v útoku posilnila o bývalého hráča Nitry Samira Salijiho a odchovanca Vi-
liama Čacha. Pred play-off  posilnila Duklu ďalšia staronová tvár Václav Král. Na niekoľko 
zápasov si obliekol dres Dukly aj Ronald Petrovický. Počas sezóny sa v trenčianskej hokejo-
vej obci smútilo a spomínalo. Dôvodom bola tragická nehoda, pri ktorej zahynul dlhoročný 
hráč a odchovanec klubu Michal Mravík. Veľmi úspešnú sezónu zažila trenčianska hoke-
jová mládež. V troch hlavných mládežníckych kategóriách brala Dukla tri medaily. O tú 
najcennejšiu zlatú sa po fi nále s Košicami postarali trenčianski juniori, ktorí vo fi nálovej 
sérii zvíťazili 2 : 1. Striebro získali dorastenci a bronz 9. HT. Napriek tomu, že A mužstvu sa 
počas sezóny darilo okupovať v tabuľke tie najvyššie priečky, záver mu nevyšiel a základnú 
časť skončilo na 6. mieste. Víťazom základnej časti sa stal Slovan Bratislava. Vo štvrťfi nále 
sa Dukla stretla s Martinom a nikto nemohol tušiť, že pôjde o jednu z najpamätnejších sérií 
v novodobej histórii Dukly. Trenčínu začiatok série vôbec nevyšiel a prehral oba vonkajšie 
zápasy. V prvom zápase podľahol domácemu MHC 2 : 4 (Podstavek, Klepáč, Havel, Török 



451

Sezóna 2007/2008

– Král, Pardavý) a v nasledujúcom prišla opäť prehra v pomere 4 : 5 pp (Majeský, Mahdalík, 
Beran, Říha, Ďatelinka – Kóňa, Fatyka, Húževka, Trochta). V 3. zápase série boli domáci 
diváci svedkami množstva šarvátok, keď však prišiel záver zápasu a  ďalšia prehra 2  :  4 
(Kollár, Malinský – Beran, Říha, Koložváry, Török), Trenčania sa začali pomaly lúčiť s po-
stupom do semifi nále. V nasledujúcom zápase, v ktorom mala Dukla nôž na krku, sa tréner 
rozhodol dať prednosť v bránke doterajšej dvojke Kováčovi a začali sa diať veľké veci. Tren-
čín dokázal zvíťaziť v druhom domácom zápase gólom 15 sekúnd pred koncom v pomere 
3  :  2 (Král 2, Kollár – Trokan, Koložváry) a  začal sa tak dokonalý obrat. V  5. stretnutí 
série Dukla dokázala otočiť zápas na martinskom ľade napriek tomu, že prehrávala 1 : 4. 
Zápas napokon dospel až do nájazdov, po ktorých si 
Trenčín zapísal víťazstvo 5  :  4 (Dzerins, Vantroba, 
Říha, Markovič – Král 2, Homer, Húževka, Kollár). 
Trenčín začínal získavať psychickú výhodu a najmä 
útok Král – Kollár – Pardavý bol na  nezastavenie. 
Domáci zápas Dukla zvládla 4  :  3 (Mikuš, Král, 
Nemec, Haščák – Török 2, Beran). V rozhodujúcom 
zápase bol stav po 60. min. nerozhodný 2  : 2 a na-
sledovalo predĺženie. V ňom sa Dukle podarilo po-
stúpiť po jednom z najkurióznejších gólov v histórii 
extraligy. Hneď na začiatku predĺženia trenčiansky 
obranca Ján Homer nahadzoval puk zo stredné-
ho pásma na zadný mantinel. Ten sa po zvláštnom 

p p

Brankári – základná časť + play-off 
Meno Počet zápasov Minúty Obdržané góly Priemer *
Hála Miroslav 48 2786 121 2,61
Kováč Vladimír 24 1277 58 2,72
Fumač Adam 3 70 5 4,26
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Hráči – štatistiky (vrátane play-off )
Kollár Andrej Útočník 63 31 31 62 209
Pardavý Ján Útočník 63 16 34 50 165
Nemec Vladimír Útočník 66 19 23 42 38
Húževka Peter Útočník 58 15 19 34 91
Saliji Samir Útočník 65 13 21 34 126
Čacho Viliam Útočník 67 7 27 34 96
Král Václav Útočník 48 18 15 33 24
Trochta Martin Útočník 58 15 13 28 51
Haščák Marek Útočník 68 10 16 26 26
Kútny Vladimír Útočník 66 4 20 24 66
Poljaček Peter Útočník 34 6 16 22 80
Hanzal Marcel Útočník 61 7 12 19 204
Kóňa Jaroslav Útočník 65 8 8 16 32
Ďuriš Oliver Útočník 45 8 6 14 30
Radulay Tibor Útočník 21 0 2 2 4
Kubrický Jozef Útočník 6 0 1 1 0
Petrovický Ronald Útočník 2 0 1 1 2
Homer Ján Obranca 67 11 21 32 222
Křetinský Aleš Obranca 68 5 25 30 69
Fatyka Stanislav Obranca 65 8 11 19 121
Malinský Jiří Obranca 59 6 13 19 50
Mikuš Peter Obranca 66 4 13 17 55
Bobček Igor Obranca 42 8 4 12 59
Urban Vladimír Obranca 56 2 7 9 75
Mikuš Juraj Obranca 49 1 8 9 36
Osina Jiří Obranca 36 0 2 2 20
Lintner Richard Obranca 5 0 2 2 6
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odraze dostal pred martinského brankára Lakosila a ten si ho nešťastne pomocou hokejky 
a korčúľ tečoval smerom do vlastnej bránky. Puk nakoniec prešiel bránkovú čiaru len o do-
slova centimetre a bol po porade s videorozhodcom uznaný ako platný. Na  trenčianskej 
lavičke a v hosťujúcom sektore tak vypukla nefalšovaná radosť z postupu do semifi nále. 
Obrovské emócie prežíval aj robustný center Dukly Andrej Kollár, ktorý sa k obratu vyjad-
ril: „Otočili sme z 0 : 3 na víťazných 4 : 3 s Martinom v play-off . Bola za tým obrovská túžba 
a  láska jedného k druhému, to som ešte nezažil“. V semifi nále narazila Dukla na Slovan 
a bola z toho ďalšia sedemzápasová dráma. Úvod série nezačala Dukla zle, keď po prehre 
1 : 4 (Kuľha, Lažo, Hujsa, Hovi – Nemec) dokázala na hosťujúcom ľade zvíťaziť 4 : 3 (Hreus, 
Pištek, Kuľha – Kollár, Saliji, Pardavý, Nemec). Po  tom, čo Dukla dokázala vyhrať oba 
domáce zápasy, v pomere 3 : 1 (Kóňa, Húževka, Král – Hujsa) a 3 : 0 (Král, Nemec, Kollár), 
začali v Trenčíne veriť v postup do fi nále. Bohužiaľ, záver série Trenčanom vôbec nevyšiel. 
Najskôr prišla prehra v Bratislave 2 : 5 (Döme, Kuľha, Pavlas, Hujsa 2 – Homer, Malinský) 
a v ďalšom zápase aj doma 1  : 4 (Král – Srdinko, Hreus, Hujsa, Uram). Slovan sa dostal 
„na koňa“ a siedmy zápas doma si už nepustil a dokázal zvíťaziť 2 : 0 (Kapuš, Uram). Tren-
čín sa tak po divokom play-off  lúčil so sezónou na nepopulárnom 4. mieste. Víťazom extra-
ligy sa stal premožiteľ Dukly, Slovan. 

2007
2008
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Zápas Jágr team-Demitra team v Trenčíne
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Moje spomienky na úspešný zvrat štvrťfi nálovej série s Martinom: Pred posledným 
zápasom som bol pracovne v Hannoveri a zrovna záverečnú časť zápasu som sedel nervózny 
v lietadle. Keď som vystúpil z lietadla, čakalo ma viacero radostných sms o postupe. Toľko 
diskutovaný posledný gól, ktorý rozhodcovia uznali reálne gólom bol, nakoľko presahoval 
2 cm cez bránkovú čiaru zvnútra, čo podľa pravidiel bola podmienka pre uznanie gólu a tá 
bola splnená.

Moje spomienky na Miša Mravíka a Bohuša Salajku: 2. apríla 2008 nás navždy opustil 
Miško Mravík, odchovanec trenčianskeho hokeja, po autohavárii v Skalke nad Váhom. Deň 
pred touto smutnou udalosťou som stál v zápche na diaľnici z Bratislavy, keď v súbežnom 
pruhu išiel aj Mišo s  J. Pardavým, cez okno sme debatovali spolu, Mišo vyhral golfový 
turnaj a pochvaľoval si: ,,Bože, aký je ten život krásny!“ Žiaľ, na druhý deň sa pre neho život 
skončil. Veľmi krutý zvrat..., dodnes to vo mne rezonuje.

O  pár dní neskôr, 11. apríla, vo veku 54 rokov zomrela ďalšia legenda trenčianskeho 
hokeja Bohuš Salajka. Nedá mi nespomenúť jednu historku s Bohušom. Dukle sa moc neda-
rilo a navštívil ich generál Samuel Kodaj s výčitkami: ,,Všetko máte, byty máte, platy máte, 
tak vyhrávajte!“ Bohuš reagoval svojsky: ,,Soudruhu generále, víte, my nejsme orchestr, 
kterej jenom vyhráva.“

Majstri SR juniori
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2008 – 2009 – Šestnásta slovenská ligová sezóna – 6. miesto

Po dramatickom play-off  2007 – 08 prišlo v Dukle Trenčín k zmenám takmer na všet-
kých postoch. Na  prezidentskej stoličke skončil pre pracovné vyťaženie Jozef Mitocha, 
ktorého nahradil ako „čestný prezident“ vtedajší primátor Trenčína Branislav Celler. Vo 
funkcii generálneho manažéra pokračoval bývalý vynikajúci brankár Dukly a  reprezen-
tácie Eduard Hartmann. Hlavný tréner z predchádzajúcich sezón Antonín Stavjaňa ukon-
čil 2-ročné úspešné pôsobenie na lavičke Dukly a zamieril do českého Třinca. Nástupcom 
na jeho pozíciu sa stal doterajší asistent trénera Július Pénzeš. Ten si vybral ako svojho asis-
tenta Juraja Jakubíka. Rovnako aj káder prešiel mnohými zmenami. Výnimkou boli bran-
kári Hála – Kováč, ktorí ostali na svojich pozíciách aj pre túto sezónu. V obrane sa Dukla 
naďalej mohla spoľahnúť najmä na  osvedčené mená Peter Mikuš, Ján Homer, Stanislav 
Fatyka a Vladimír Urban. Duklu do obrany posilnil odchovanec trenčianskeho hokeja La-
dislav Gábriš a v priebehu sezóny Čech David Kudělka. V útoku prišlo rovnako k viacerým 
zmenám. Kapitán Dukly Ján Pardavý odišiel do  konkurenčnej Banskej Bystrice, Andrej 
Kollár do  Zlína a  Peter Húževka do  Košíc. Naopak, do  Dukly prišli české posily Patrik 
Valčák a Martin Paroulek. Významnou posilou bol odchovanec Andrej Nedorost. V drese 
Dukly odohrali niekoľko zápasov aj ďalší staronoví hráči Dukly Ľubomír Hurtaj a Róber 
Tomík. Najproduktívnejším hráčom Trenčína sa stal Vladimír Nemec. Svoje prvé seniorske 
zápasy odohrali neskoršie opory vojakov Jakub Gašparovič a Radoslav Tybor. Nepresved-
čivé výsledky Dukly počas sezóny viedli najskôr k výmene asistenta trénera, ktorým sa stal 
Róbert Švehla, a neskôr aj ku odvolaniu hlavného kouča Trenčína. Júliusa Pénzeša nahra-
dil skúsený František Hossa. Už tradične robila trenčianskym priaznivcom radosť mládež 
Dukly. Juniori Dukly Trenčín sa prebojovali do fi nále, kde porazili rovesníkov zo Zvolena 
2  : 1 na zápasy a po roku tak obhájili zlaté medaily. A mužstvo Trenčína skončilo v zák-
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ladnej časti rovnako ako sezónu predtým na 6. mieste. 
Víťazom základnej časti sa stali Košice. V play-off  Tren-
čania narazili na nepríjemnú Skalicu, ktorú ťahal bývalý 
hráč Trenčína Žigmund Pálff y. Ten vytvoril v  roční-
ku 2008 – 09 aj dodnes neprekonaný rekord extraligy 
v produktivite. V 70 zápasoch nazbieral až 126 bodov. 
Play-off  Trenčínu vôbec nevyšlo a hladko vypadol už vo 
štvrťfi nále. Po prehrách na skalickom ľade v pomere 0 : 2 
(Ďurák, Pálff y) a 1 : 3 (Hranáč 2, Školiak – Kútny) nepri-
šlo prebudenie ani na domácom ľade. Tam Dukla rov-
nako podľahla súperovi 1 : 3 (Markovič – Pálff y, Šátek, 
Mikúš) a 2 : 3 (2x Mikuš – Zálešák, Novák, Pálff y) a lúčila 
sa so sezónou na 6. mieste. Krátke zhodnotenie sezóny 
ponúkol bezprostredne po  sérii aj hlavný kouč Franti-
šek Hossa: „Snažili sme sa dosiahnuť maximálne štvrté 
miesto. Vedeli sme, že po odchode Hurtaja a Tomíka sa 
ofenzívna sila relatívne stratí. Aj preto sme sa orientovali 
na defenzívu, pričom štandardné akcie sme nedokázali 
využiť.“ Víťazom extraligy sa stali Košice, ktoré vo fi nále 
zdolali premožiteľa Dukly Skalicu. 

Brankári – základná časť + play-off 
Meno Počet zápasov Minúty Obdržané góly Priemer *
Kováč Vladimír 34 1831 88 2,88
Hála Miroslav 32 1801 84 2,8
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Hráči – štatistiky (vrátane play-off )
Meno Pozícia Počet zápasov Góly Asistencie Body TM
Nemec Vladimír Útočník 53 12 21 33 20
Nedorost Andrej Útočník 41 16 15 31 81
Valčák Patrik Útočník 46 6 25 31 32
Paroulek Martin Útočník 45 12 17 29 99
Trochta Martin Útočník 51 10 17 27 32
Haščák Marek Útočník 55 7 16 23 34
Hurtaj Ľubomír Útočník 33 6 16 22 54
Radulay Tibor Útočník 52 11 7 18 63
Markovič Jaroslav Útočník 58 9 6 15 12
Tybor Radoslav Útočník 36 7 7 14 6
Kútny Vladimír Útočník 32 7 7 14 42
Kóňa Jaroslav Útočník 50 5 9 14 30
Tomík Róbert Útočník 13 7 5 12 6
Ďuriš Oliver Útočník 53 7 4 11 49
Gašparoviš Jakub Útočník 19 5 6 11 0
Lelenas Darius Útočník 39 4 6 10 8
Vyletelka Tomáš Útočník 36 4 3 7 16
Ružička Lukáš Útočník 32 1 1 2 8
Hartmann Eduard Útočník 24 0 1 1 2
Gabriš Ladislav Obranca 57 10 15 25 205
Mikuš Peter Obranca 53 3 20 23 67
Homer Ján Obranca 55 5 14 19 72
Kudělka David Obranca 20 4 7 11 79
Fatyka Stanislav Obranca 52 3 6 9 98
Urban Vladimír Obranca 50 1 6 7 46
Mikuš Juraj Obranca 55 4 1 5 18
Liška Juraj Obranca 44 2 2 4 24
Křetinský Aleš Obranca 15 0 4 4 6
Lintner Richard Obranca 2 0 2 2 0
Trefný Radovan Obranca 24 0 1 1 2
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2009 – 2010 – Sedemnásta slovenská ligová sezóna – 9. miesto

Po prevzatí kormidla v mužstve Dukly Trenčín v predchádzajúcej sezóne Františkom 
Hossom, dalo vedenie tomuto trénerovi dôveru aj pre sezónu 2009 – 10. Ako asistent tréne-
ra Dukly bol vymenovaný bývalý hráč Trenčína Jozef Daňo. Vo funkcii generálneho mana-
žéra pokračoval Eduard Hartmann. Pred sezónou aj z dôvodu zlej fi nančnej situácie prešli 
k modelu individuálnej letnej prípravy a k omladeniu a obmene kádra. Po dlhých rokoch sa 
s Duklou rozlúčila brankárska stálica Miroslav Hála. Vedeniu sa však podarilo angažovať 
inú dlhoročnú oporu Trenčína v bránke, Igora Murína. Ten vytvoril dvojičku s Vladimí-
rom Kováčom. Na poste trojky sa v Dukle objavoval Tomáš Hiadlovský, ktorý sa postupne 
prepracoval až na pozíciu brankárskej jednotky. Z obranných radov po sezóne odišli skúse-
ní Ján Homer a Peter Mikuš do Košíc. Do Žiliny sa sťahoval Vladimír Urban. Odchádzajú-
cu skúsenosť nahradil dlhoročný obranca Dukly Ľubomír Sekeráš, ktorý sa po niekoľkých 
rokoch vrátil do svojho materského klubu. V priebehu sezóny sa Trenčín posilnil o ďalšieho 
bývalého obrancu Martina Hlavačku a Milana Hrušku. Z útoku odišli do bratislavského ý

Tretí rad: masér Peter Gašperák, Lukáš Ružička, Marek Dubec, Branislav Kvetan, Tibor 
Radulay, Radovan Trefný, Martin Filo, Oliver Ďuriš, Radoslav Tybor, Michel Miklík, masér 
Michal Malina 
Druhý rad: MUDr.Jaroslav Ridoško, Tomáš Hiadlovský, Edo Hartmann ml., Ján Jarábek, 
Martin ChovanDaniel Hančák, Juraj Liška, Tomáš Troliga, Peter Kopecký, Branislav Lo-
botka, Martin Paroulek, Eobert Balga, vedúci mužstva Jozef Haščák 
Prvý rad: Igor Murín, Roman Šimíček, asistent trénera Jozef Daňo, Ladislav Gábriš, čestný 
prezident Branislav Celler, Ľubomír Sekeráš, manažér Eduard Hartmann, Patrik Valčák, 
tréner František Hossa, Stanislav Fatyka, Vladimír Kováč.
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Slovana dvaja najproduktívnejší hráči z minulej sezóny Vladimír Nemec a Andrej Nedo-
rost. Sezónu návratov bývalých hráčov potvrdili aj Andrej Kollár a najmä Branislav Jánoš, 
ktorý sa do Dukly vrátil po 12 rokoch. Medzi ďalšie posily patril skúsený Roman Šimíček 
a Marek Dubec. Počas sezóny sa zo súkromných dôvodov uvoľnil z  tímu Róbert Tomík, 
čo mu diváci pri jeho návrate v košickom drese radi vrátili. Pre Duklu to bola historicky 
najhoršia sezóna v extralige, keďže sa nachádzala na poslednom mieste v tabuľke a reálne 
jej hrozilo vypadnutie z extraligy. V tomto ročníku hralo v najvyššej súťaži 12 mužstiev, 
pričom posledné 2 tímy priamo vypadávali do I. ligy a mužstvo na 10. mieste hralo baráž 
o udržanie. Táto situácia v priebehu sezóny spôsobila výmenu trénera, kde namiesto Fran-
tiška Hossu prišiel Vladimír Kýhos, ktorý v minulosti obliekal dres Trenčína ako hráč. Ten 
mierne pozdvihol hru Dukly, ktorá skončila po zák-
ladnej časti na 9. mieste. To síce vyradilo po prvýkrát 
v histórii extraligy Duklu z bojov play-off , ale aspoň 
zariadilo vyhnutie sa zostupu alebo baráži o udrža-
nie. Vztýčenú vlajku Dukly držali naďalej juniori, 
ktorí tretíkrát po sebe získali zlaté medaily. V  dra-
matickom fi nále porazili juniorku Slovana 3  : 2 na-
priek tomu, že v sérii prehrávali už 0 : 2. 

Brankári – základná časť + play-off 
Meno Počet zápasov Minúty Obdržané góly Priemer *
Hiadlovský Tomáš 21 1174 57 2,91
Kováč Vladimír 16 912 52 3,42
Murín Igor 15 755 50 3,97
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Hráči – štatistiky (vrátane play-off )
Meno Pozícia Počet zápasov Góly Asistencie Body TM
Paroulek Martin Útočník 39 15 18 33 20
Tybor Radoslav Útočník 45 19 12 31 6
Šimíček Roman Útočník 37 9 19 28 54
Jánoš Branislav Útočník 23 10 17 27 46
Tomík Róbert Útočník 23 10 17 27 32
Gašparovič Jakub Útočník 38 15 10 25 30
Dubec Marek Útočník 47 14 11 25 28
Kollár Andrej Útočník 28 10 12 22 44
Valčák Patrik Útočník 24 4 17 21 40
Radulay Tibor Útočník 45 11 9 20 88
Ďuriš Oliver Útočník 37 8 8 16 33
Miklík Michel Útočník 25 8 8 16 6
Filo Martin Útočník 39 6 10 16 14
Kopecký Peter Útočník 31 2 3 5 10
Troliga Tomáš Útočník 29 0 4 4 30
Petrovický Róbert Útočník 4 0 4 4 2
Klíma Tomáš Útočník 9 1 2 3 8
Hašek Jiří Útočník 11 1 2 3 8
Hartmann Eduard Útočník 18 1 0 1 4
Balga Róbert Útočník 13 1 0 1 2
Klíma Lukáš Obranca 1 0 1 1 0
Sekeráš Ľubomír Obranca 47 4 30 34 42
Trefný Radovan Obranca 43 7 8 15 53
Hlavačka Martin Obranca 23 8 6 14 48
Chovan Martin Obranca 38 3 7 10 30
Hruška Milan Obranca 28 0 10 10 36
Fatyka Stanislav Obranca 38 4 5 9 56
Čintala Peter Obranca 43 1 6 7 64
Gabriš Ladislav Obranca 36 0 6 6 44
Jarábek Ján Obranca 38 0 5 5 4
Smerčiak Marián Obranca 13 0 3 3 16
Liška Juraj Obranca 6 0 1 1 2
Bednár Erik Obranca 1 0 1 1 0

Slovnaft  extraliga 2009/2010

Konečné poradie:
1. HC Košice
2. HC Slovnaft  Bratislava a.s.
3. MHC Martin a.s. 
4. HK Nitra a.s.
5. HC 05 Banská Bystrica a.s. 
6. HK 36 Skalica 
7. HK Poprad s.r.o. 
8. HKM a.s. Zvolen 
9. DUKLA Trenčín a.s. 

10. MsHK Žilina a.s. 
11.  HK Spišská Nová Ves 
12.  MHk 32 Liptovský Mikuláš a.s. 
13. HK ORANGE 20 

Tabuľka po základnej časti (47 kôl):
Por. Tím Body (skóre)

1. HC SLOVAN Bratislava a.s. 117 (199:101)
2. HC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 96 (179:133)
3. HC Košice 81 (179:126)
4. MHC Mountfi eld 79 (139:131)
5. HK 36 Skalica 79 (153:137)
6. HK POPRAD 77 (155:132)
7. HK Nitra, a.s. 76 (127:130)
8. HKM a.s. Zvolen 71 (132:126)
9. Dukla Trenčín a.s. 61 (159:167)

10. MsHK Žilina, a.s. 56 (126:158)
11. HK S.N.Ves 48 (125:168)
12. MHk 32 Liptovský Mikuláš 45 (129:185)
13. HK VSR SR 20 s.r.o. 14 (70:178)

PLAY OFF:
Štvrťfi nále:
HC Slovan Bratislava – HKM Zvolen 4:1 na zápasy
HC Košice – HK Poprad 4:1 na zápasy
HK Nitra – HC 05 Banská Bystrica 4:2 na zápasy
MHC Mountfi eld – HK 36 Skalica 4:3 na zápasy
Semifi nále: 
HK Nitra – HC Slovan Bratislava 0:4 na zápasy
HC Kočice – MHC Mountfi eld 4:1 na zápasy
Finále: 
HC Košice – HC Slovan Bratislava  4:2 na zápasy
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2010 – 2011 – Osemnásta slovenská ligová sezóna – 4. miesto

Sezóna 2010 – 11 sa niesla v znamení viacerých návratov. Na lavičku sa vrátil posledný 
„zlatý“ kouč Trenčína zo sezóny 2004 – 05 Dušan Gregor, ktorý prišiel po úspešnom an-
gažmán z Martina. Po dvoch rokoch strávených v Banskej Bystrici sa vrátil kapitán Dukly 
Ján Pardavý a po troch legionárskych sezónach v českej lige jeden z najproduktívnejších 
hráčov Dukly, Tibor Melichárek. V bránke sa Trenčín mohol spoľahnúť na Kováča s Hiad-
lovským. Z  predchádzajúcej sezóny ostali v  obranných radoch opory Ľubomír Sekeráš, 
Milan Hruška a Martin Chovan. Pred sezónou obranu Dukly posilnili najmä David Turoň, 
Lukáš Bolf a Slavomír Tomko. Klasických pár zápasov na začiatku sezóny odohral už tra-
dične Richard Lintner. Do útoku sa okrem vyššie spomínaných hráčov vrátili ďalší štyria 
odchovanci trenčianskeho hokeja – Ondrej Mikula, Roman Tvrdoň, Ivan Koložváry a časť 
sezóny pred odchodom do  zahraničia odohral aj Peter Ölvecký. Dukla sa ešte posilnila 
o Rusa Naurova a Čecha Blatného. Z minulej sezóny sa mohla spoľahnúť na body od mla-
dého Gašparoviča s Tyborom. Svoje prvé seniorské zápasy odohral za Duklu iba čerstvo 
16-ročný Marko Daňo, syn bývalého hráča a trénera Trenčína. Kvalitný útok Dukly dotvá-
rali skúsení Branislav Jánoš a Andrej Kollár. Druhému menovanému sa začiatok sezóny 
príliš nevydaril a  po  pár kolách zamieril do  Nitry. Nelúčil sa však nadlho, pretože ešte 
v priebehu sezóny sa do Trenčína vrátil a nahradil Eduarda Hartmanna na poste generál-
neho manažéra. Dukla tak mala po dvoch rokoch opäť kvalitný káder a diváci sa právom 
tešili na  sezónu. Klasicky vysoko skončila trenčianska mládež. Napriek tomu, že juniori 

Tretí rad: Lukáš Ružička, ? , Tomáš Klíma, Radoslav Tybor, Radovan Trefný, Peter Čereš-
ňák, Peter Kopecký, Oliver Ďuriš, Marek Ďubec, Petr Vala, masér Michal Malina 
Druhý rad:  Gašperák – masér,  Ján Jarábek,  Ivan Koložváry, ? , Milan Hruška, Martin 
Chovan, Andrej Kollár, ? , Milan Bednár, Martin Filo, Martin Paroulek, vedúci mužstva 
Jozef Haščák
Prvý rad: Tomáš Hiadlovský, Martin Hlavačka, Ľubomír Sekeráš, tréner Dušan Gregor, 
Ján Pardavý, asistent trénera Juraj Jakubík, Branislav Jánoš, Stanislav Fatyka, Igor Murín 
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nedokázali po štvrtýkrát po sebe siahnuť na zlato, skončili na solídnom 4. mieste. O niečo 
vyššie skončili dorastenci, ktorí premožiteľa našli až vo fi nále a obsadili striebornú prieč-
ku. A mužstvo v priebehu základnej časti striedalo kvalitné výkony s tými nepodarenými 
a pred play-off  obsadilo 5. priečku. Víťazom základnej časti sa stali suverénne Košice. Dukla 
sa vo štvrťfi nále stretla s bratislavským Slovanom, ktorému mali z predchádzajúcich sezón 
čo oplácať. Začiatok série však pre Trenčín nedopadol dobre. Vďaka lepšiemu postaveniu 
v tabuľke mal Slovan výhodu prvých domácich zápasov, ktorú aj využil. V prvom zápase 
Dukla podľahla 4  :  2 (Nedorost, Kapuš, Hujsa, Buc – Sekeráš, Melichárek) a  v  druhom 
napriek tomu, že otvorila skóre, prehrala 4 : 1 (Buc, Lipiansky, Hujsa, Hudáček – Ďuriš). 
V prvom domácom zápase Dukla opäť začala lepšie, dokonca vyhrávala 2 : 0, no zápas opäť 
stratila v pomere 3  :  6 (Jánoš, Koložváry, Tybor – Huna, Nedorost 3, Bakoš, Lipiansky). 
Vyzeralo to na  jednoznačnú sériu s  ľahkou výhrou Slovana. Prišiel však 4. zápas, ktorý 
Trenčín naštartoval k ďalšiemu skvelému obratu. V ňom bola Dukla 4 minúty od vypad-
nutia. Dokázala však vyrovnať, a neskôr rozhodnúť 
v samostatných nájazdoch. Zápas nakoniec skončil 
3 : 2 sn (Tybor, Blatný, Pardavý – Nedorost, Huna). 
Ďalší zápas sa hral v Bratislave, kde Dukla opäť tesne 
zvíťazila 1 : 2 (Uram – Sekeráš, Ďuriš) a v Trenčíne 
už nikto nepochyboval, že vojakov čaká ďalšia neza-
budnuteľná séria. Rozbehnutí Trenčania doma Slo-

Brankári – základná časť + play-off 
Meno Počet zápasov Minúty Obdržané góly Priemer *
Kováč Vladimír 46 2523 121 2,88
Hiadlovský Tomáš 29 1257 74 3,53
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Hráči – štatistiky (vrátane play-off )
Meno Pozícia Počet zápasov Góly Asistencie Body TM
Pardavý Ján Útočník 62 16 33 49 40
Tybor Radoslav Útočník 64 25 20 45 16
Melichárek Tibor Útočník 65 18 24 42 28
Tvrdoň Roman Útočník 57 17 25 42 34
Gašparovič Jakub Útočník 59 17 13 30 20
Jánoš Branislav Útočník 60 9 19 28 36
Ölvecký Peter Útočník 25 9 17 26 46
Ďuriš Oliver Útočník 56 8 12 20 16
Filo Martin Útočník 57 5 15 20 22
Blatný Zdeněk Útočník 27 4 12 16 26
Koložváry Ivan Útočník 67 2 13 15 26
Mikula Ondrej Útočník 49 9 3 12 24
Naurov Alexander Útočník 37 7 5 12 32
Kopecký Peter Útočník 66 6 5 11 88
Paroulek Martin Útočník 18 1 3 4 8
Ružička Lukáš Útočník 38 1 2 3 4
Klíma Tomáš Útočník 12 0 2 2 18
Daňo Marko Útočník 11 0 1 1 10
Klíma Lukáš Útočník 5 1 0 1 0
Hruška Milan Obranca 63 6 16 22 77
Chovan Martin Obranca 61 6 9 15 155
Sekeráš ľubomír Obranca 51 3 7 10 36
Bolf Lukáš Obranca 43 2 7 9 24
Tomko Slavomír Obranca 57 1 5 6 123
Bednár Erik Obranca 57 0 6 6 16
Trefný Radovan Obranca 51 1 4 5 18
Lintner Richard Obranca 7 1 4 5 8
Turoň David Obranca 25 2 1 3 26
Imrich Michal Obranca 26 1 1 2 14
Jarábek Ján Obranca 58 0 2 2 2
Staňo Tomáš Obranca 26 0 2 2 8

Tipsport extraliga 2010/2011

Konečné poradie:
1.  HC Košice
2.  HK Poprad
3. HC 05 Banská Bystrica a.s.
4.  DUKLA Trenčín
5. HC Slovan Bratislava a.s.
6. HKM a.s. Zvolen
7. HK 36 Skalica
8. HK Nitra a.s.
9.  MHC Martin a.s.

10. MsHK Žilina a.s.
11. HK ORANGE 20

Tabuľka po základnej časti (56 kôl):
Por. Tím Body (skóre)

1. HC Košice 137 (217:102)
2. HK POPRAD 111 (187:135)
3. HC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 97 (179:140)
4. HC SLOVAN Bratislava a.s. 90 (169:144)
5. Dukla Trenčín a.s. 88 (147:168)
6. HKM a.s. Zvolen 84 (161:154)
7. HK 36 Skalica 79 (158:168)
8. HK Nitra, a.s. 77 (168:189)
9. MHC Mountfi eld 74 (153:182)

10. MsHK Žilina, a.s. 55 (127:186)
11. HK VSR SR 20 s.r.o. 8 (42:140)

PLAY OFF:
Štvrťfi nále:
HC Košice – HK Nitra  4:1 na zápasy
HK 36 Skalica – HK Poprad  2:4 na zápasy
HC 05 Banská Bystrica – HKM Zvolen 4:3 na zápasy
HC Slovan Bratislava – Dukla Trenčín 3:4 na zápasy
Semifi nále: 
HK NDukla Trenčín – HC Košice 0:4 na zápasy
HK Poprad – HC 05 Banská Bystrica  4:3 na zápasy
Finále: 
HHC Košice – HK Poprad  4:1 na zápasy
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vanu nedali šancu a výhrou 6 : 3 (Tybor 2, Mikula, Hruška, Naurov, Jánoš – Buc, Jackman, 
Huna) si vynútili 7. zápas. V ňom Dukla nezačala dobre a prehrávala už 2 : 0. V 2. tretine 
však prišiel uragán 3 gólov v priebehu necelých dvoch minút a nepriaznivý výsledok bol 
otočený. Dukla napokon zápas zvládla a zvíťazila 2 : 5 (Skokan, Huna – Naurov, Gašparo-
vič, Tybor 2, Blatný). Trenčín tak dokázal prepísať historické tabuľky, keď ako jediný tím 
na svete v popredných hokejových ligách vrátane NHL dokázal 2x otočiť nepriaznivý stav 
série z 0 : 3 na 4 : 3. Dukle sa to podarilo dokonca po 2 sezónach. V semifi nále si Trenčín 
zmeral sily so suverénnymi Košicami. Po dramatickom a ťažkom štvrťfi nále už vojakom 
neostali sily na ďalšieho ťažkého súpera a Košiciam podľahli pomerne ľahko 4 : 0 na zápasy. 
Najprv prišli vonkajšie prehry v pomere 9 : 1 (Dravecký, Kristek 2, Gron, Pašek, Vorel, Zá-
lešák, Haščák, Šeda – Blatný) a 5 : 0 (Miklík, Homer 2, Grman, Frolík). Trenčín tentokrát 
nedokázal vzdorovať ani v domácich zápasoch, v ktorých prišli prehry 3  : 4 sn (Pardavý, 
Tvrdoň, Chovan – Haščák, Frolík, Gron, Bartoš) a 1  : 5 (Melichárek –  Gron 2, Zálešák, 
Vorel, Miklík). Napriek hladkej prehre v semifi nále boli Trenčania po dvoch slabších roč-
níkoch so sezónou spokojní. Dukla obsadila 4. miesto. Víťazom extraligy sa stali Košice. 

Ďakovačka
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2011 – 2012 – Devätnásta slovenská ligová sezóna – 3. miesto 

Pred začiatkom ligovej sezóny 2011 – 12 zasiahla nielen trenčiansku hokejovú obec, ale 
celé Slovensko tragická správa. Dňa 7. septembra zahynul pri leteckom nešťastí bývalý 
hráč a akcionár Dukly, kapitán slovenskej reprezentácie Pavol Demitra. Ofi ciálna roz-
lúčka sa konala 15. septembra na Zimnom štadióne v Trenčíne za účasti tisícok fanú-
šikov, hráčov a vedenia Dukly Trenčín. V priebehu sezóny sa na jeho počesť premenoval 
domovský stánok Dukly na Štadión Pavla Demitru. Fanúšikovia Dukly si dodnes spomí-
najú počas každého zápasu na svojho bývalého kapitána hromadným potleskom, ktorý znie 
štadiónom v 38. minúte, ako odkaz na jeho legendárne číslo 38 na drese.

Vedenie Dukly po minuloročnej úspešnej semifi nálovej sezóne deklarovalo minimálne 
rovnaké ciele aj pre túto sezónu. Generálny manažér Andrej Kollár spolu s prezidentom 
Mitochom dali naďalej dôveru trénerskej dvojici Gregor – Jakubík. Po sezóne sa s Duklou 
rozlúčili skúsení odchovanci Jánoš a Sekeráš. V bránke sa predstavilo, rovnako ako v minu-
lej sezóne, duo Kováč – Hiadlovský. Z obranných radov odišiel najproduktívnejší obranca 
Milan Hruška a v priebehu sezóny prestúpil do Košíc Martin Chovan. Duklu posilnili od-
chovanec Ladislav Gabriš, Marek Biro a česká dvojica Hlubuček a Štindl. Dukla sa vzadu 
mohla aj naďalej spoľahnúť na viacero mladých odchovancov ako Trefný, Bednár, Nechala. 
Trenčínu sa podarilo udržať väčšinu najproduktívnejších hráčov z minulej sezóny na čele 
s  kapitánom Pardavým. Navyše sa jej podarilo posilniť o  odchovancov Lelkeša, Sojčíka 
a v priebehu sezóny aj Fabuša. Najmä Petrovi Sojčíkovi sezóna vyšla, keď sa stal po Tyboro-
vi 2. najproduktívnejším hráčom Dukly. Napriek vysokým cieľom pred sezónou sa Dukle 
v priebehu základnej časti veľmi nedarilo, čo dospelo až k odvolaniu trénera Gregora. Jeho 
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asistent Jakubík sa vrátil na  lavičku juniorky. Na  ich miesta na  lavičke A mužstva vede-
nie Dukly ohlásilo Róberta Kalábera a Jozefa Daňa. Trenčín napokon skončil po základnej 
časti na  5. mieste, za  svojím štvrťfi nálovým súperom Popradom. Základnú časť vyhrali 
opäť Košice. Trenčín nevstúpil do bojov play-off  tou správnou nohou, keď v prvom zápase 
v Poprade dostal od domácich výprask 5 : 1 (Kuľha 3, Rapáč, Svitana – Tvrdoň). Dukla sa 
však dokázala otriasť a hneď nasledujúci zápas dokázala Popradu prehru vrátiť a v tesnom 
zápase zvíťazila 4 : 5 sn (Balán, Kuľha, Škovira, Fabian – Mikula 2, Filo, Sojčík 2). Séria sa 
sťahovala do Trenčína za vyrovnaného stavu 1 : 1. Dukla výhodu domáceho ľadu dokonale 
využila a dokázala zvíťaziť v oboch zápasoch. Najskôr 4 : 1 (Šťastný, Pardavý, Fabuš, Gaš-
parovič – Vaic) a v druhom domácom zápase 3 : 0 (Fabuš 2, Tybor) a k postupu do semifi -
nále jej chýbal jediný víťazný zápas. Prvú príležitosť na postup však Trenčania nedokázali 
využiť a v Poprade podľahli 2 : 1 (Kroták, Rapáč – Šťastný). Na domácom ľade však opäť 
nezaváhali a  s  prehľadom vyhrali 6  :  1 (Gašparovič 2, Hlubuček, Melichárek 2, Sojčík – 
Kroták), vďaka čomu postúpili do  semifi nále, kde 
sa opäť stretli so Slovanom Bratislava. Na  Slovan 
mali v  Trenčíne z  minulej sezóny pekné spomien-
ky, keďže Dukla cez tento tím dokázala senzačným 
obratom prejsť do ďalšieho kola vyraďovacích súbo-
jov. Trenčín začínal sériu opäť na súperovom ihrisku 
a po vyrovnaných zápasoch prišli prehry v pomere 
5  :  4 pp (Skokan, Švarný, Hudáček, Harvey, Šatan 
– Šťastný, Filo, Hlubuček, Fabuš) a 6  :  4 (Hudáček 
2, Šatan, Štajnoch, Bulík 2 – Fabuš, Šťastný, Sojčík, 

Brankári – základná časť + play-off 
Meno Počet zápasov Minúty Obdržané góly Priemer *
Kováč Vladimír 54 2988 125 2,51
Hiadlovský Tomáš 25 942 54 3,44
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Hráči – štatistiky (vrátane play-off )
Meno Pozícia Počet zápasov Góly Asistencie Body TM
Tybor Radoslav Útočník 62 17 25 42 10
Sojčík Peter Útočník 65 22 17 39 14
Gašparovič Jakub Útočník 57 16 21 37 36
Tvrdoň Roman Útočník 64 14 23 37 54
Pardavý Ján Útočník 49 10 26 36 36
Šťastný Andrej Útočník 60 15 20 35 93
Fabuš Peter Útočník 38 22 11 33 16
Mikula Ondrej Útočník 65 17 16 33 60
Melichárek Tibor Útočník 58 9 19 28 32
Fojtík Jozef Útočník 41 10 12 22 42
Filo Martin Útočník 63 9 12 21 16
Lelkeš Richard Útočník 44 4 10 14 18
Daňo Marko Útočník 41 4 9 13 30
Kopecký Peter Útočník 45 2 4 6 37
Jakúbek Martin Útočník 15 3 2 5 14
Gabriš Ladislav Obranca 64 1 18 19 70
Hlubuček Libor Obranca 61 6 10 16 42
Biro Marek Obranca 60 3 10 13 85
Trefný Radovan Obranca 48 2 7 9 24
Bednár Erik Obranca 65 2 6 8 22
Bolf Lukáš Obranca 22 2 1 3 18
Vizváry Matúš Obranca 18 0 3 3 8
Štindl Petr Obranca 52 0 3 3 18
Nechala Tomáš Obranca 35 1 1 2 8
Imrich Michal Obranca 25 1 0 1 2
Bobček Igor Obranca 10 0 1 1 2

Tipsport extraliga 2011/2012

Konečné poradie:
1. HC SLOVAN Bratislava a.s. 
2. HC Košice
3. Dukla Trenčín
4. HKM a.s. Zvolen 
5. HK 36 Skalica 
6. HK Poprad 
7. MsHK DOXXbet Žilina 
8. HC ´05 Banská Bystrica 
9. MHC Mountfi eld Martin 

10. HK Nitra 
11. HK ORANGE 20 

Tabuľka po základnej časti (56 kôl):
Por. Tím Body (skóre)

1. HC Košice 110 (191:130)
2. HK 36 Skalica 104 (205:154)
3. HC SLOVAN Bratislava a.s. 102 (176:138)
4. HK Poprad, s.r.o. 101 (187:146)
5. Dukla Trenčín a.s. 79 (147:149)
6. MsHK Žilina, a.s. 77 (138:164)
7. HKM a.s. Zvolen 75 (135:174)
8. HC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 75 (136:138)
9. MHC Mountfi eld 63 (143:186)

10. HK Nitra, a.s. 52 (141:194)
11. HK VSR SR 20 s.r.o. 2 (15:41)

PLAY OFF:
Štvrťfi nále:
HC Košice – HC 05 Banská Bystrica 4:1 na zápasy
HC Slovan Bratislava – MsHK Žilina 4:1 na zápasy
HKM Zvolen – HK 36 Skalica  4:2 na zápasy
Dukla Trenčín – HK Poprad 4:2 na zápasy
Semifi nále: 
HKM Zvolen – HC Košice  0:4 na zápasy
Dukla Trenčín – HC Slovan Bratislava  0:4 na zápasy
Finále: 
HC Košice – HC Slovan Bratislava 3:4 na zápasy
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Melichárek). Zaujímavosťou je, že Dukle sa nepodarilo vyhrať ani jeden zápas napriek 
tomu, že v oboch dokázala skórovať ako prvá. Po prvej prehre na domácom ľade v pomere 
2 : 6 (Fabuš, Tybor – Šatan, Bartánus, Hudáček, Frühauf, Bulík, Kukumberg) ostávalo fa-
núšikom v Trenčíne už len veriť na ďalší zázrak. Ten sa nekonal napriek tomu, že Dukla 
opäť zo začiatku vyhrávala. Napokon podľahla 3 : 4 (Melichárek, Gašparovič, Biro – Hu-
dáček, Kukumberg 2, Bulík). Napriek vyrovnaným zápasom Trenčín vypadol papierovo 
jednoznačne 4 : 0 na zápasy. Dukla v celkovom hodnotení obsadila 3. priečku a po piatich 
rokoch sa Trenčania radovali z  medailí. Tréner Kaláber: „Zásluhu na  medaile má veľmi 
široké spektrum ľudí. Je mi ľúto, že sa o  tretie miesto nehrá. Medaila by bola krajšia, ak 
by nám ju odovzdávali po vyhratom zápase. Medailu venujem divákom, ktorí nám najmä 
v záverečných minútach posledného zápasu vytvorili skvelú atmosféru.“ 
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Moja spomienka na tragické úmrtie Paľa Demitru: V ten osudný deň som bol pracovne 
v Poľsku, keď mi telefonoval môj aj Paľov priateľ Michal Štubňa, ktorý pracoval v Jaroslavli, 
že padlo lietadlo s hokejistami Jaroslavli. Zmrazilo ma, ale dúfal som, že Paľo v tom lietadle 
nebol. Hneď som volal Vilovi Ružičkovi, ale ten mi, žiaľ, potvrdil, že s Paľom telefonoval 
pred odletom, potom správa o 3 zachránených v médiách, neskôr jeden... Hmm, dopadlo 
to tak smutne. Dopadlo to smutne aj pre Duklu Trenčín. Paľo podporoval značnými fi nan-
ciami Duklu počas svojej kariéry a postupne sa zapájal do manažérskej práce Dukly, mal 
veľké osobné plány, mal veľké plány s Duklou, ale táto nešťastná havária všetko zastavila. 
Takže Trenčania, verte tomu, že aj pocta a názov zimného štadióna právom patrí Duklákovi 
Paľovi Demitrovi!
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2012 – 2013 – Dvadsiata slovenská ligová sezóna – 6. miesto

V roku 2012 Dukla oslavovala 50. výročie svojho vzniku. Na veľkolepé oslavy však nebol 
čas z dôvodu ťažkej fi nančnej situácie a opakujúcich sa problémov s mestom v záležitos-
ti zimného štadióna. Na  prezidentskú pozíciu sa vrátil bývalý obranca Trenčína Róbert 
Švehla, vo funkcii generálneho manažéra pokračoval Andrej Kollár. Sezóna 2012 – 13 bola 
špecifi cká aj odchodom jedného z  najúspešnejších tímov – Slovana Bratislava do  ruskej 
KHL. Pre samotnú ligu to znamenalo odchod časti sponzorov a  zmenšenie mediálneho 
záujmu. 

Po  minuloročnej bronzovej sezóne dostali naďalej dôveru tréneri Kaláber – Daňo. Tí 
museli od začiatku ročníka pracovať s faktom, že sa im v lete a počas sezóny takmer kom-
pletne rozpadol káder. To v praxi znamenalo odchod oboch brankárov Kováča aj Hiadlov-
ského. Do Trenčína zamieril ako jednotka Matej Kristín, ktorému kryl chrbát mladý odcho-
vanec Adam Nagy. Na pár zápasov sa v trenčianskom drese objavila aj dlhoročná jednotka 
v bránke Trenčanov Miroslav Hála. Obranné rady po mnohých odchodoch posilnili Tomáš 
Bokroš, Anton Pozník a na časť sezóny aj Jaroslav Koma. Najproduktívnejším obrancom sa 
však stal mladý Emil Bagin. 

Rovnako ako v obrane, aj v útoku nastali mnohé zmeny, ktoré sa zákonite prejavili aj 
na postavení v tabuľke. Veď letné odchody hráčov ako Melichárek, Tvrdoň, Fabuš, Daňo, 
Štastný, ku ktorým sa pridali počas sezóny Gašparovič s Tyborom, by zatriasli s každým 
tímom. Vďaka krátkodobej výluke v  zámorí však mohli diváci v  Trenčíne vidieť víťaza 
Stanley Cupu a hráča NHL Tomáša Kopeckého. Na otázku o pocitoch pri návrate do tren-
čianskeho dresu Tomáš odpovedal: „Určite super, pretože aj keď som s  hokejom začínal 
v Dubnici, od piatej triedy som v Dukle a dá sa povedať, že som odchovancom Trenčína. 
Stále som počas kariéry sledoval jej výsledky, vždy som pozeral, ako sa Dukle vedie a fandil 
jej.“ Tomáš však stihol kvôli zraneniu odohrať v žlto-červenom drese iba 5 zápasov. 

Útok Dukly bodovo ťahala najmä trojica Lelkeš, Sojčík, Pardavý, ku ktorým sa pridávala 
česká posila z Třinca Marosz. Úspech sa podaril dorastencom Dukly, ktorí v boji o 3. miesto 
dokázali poraziť dorast Slovanu a  získali bronzové medaily. Seniorské mužstvo skončilo 
po základnej časti na 6. mieste. Víťazom dlhodobej časti sa stal HKM Zvolen. 

V play-off  narazila Dukla na 3. tím tabuľky HK Nitra. Omladenému tímu Trenčína play-
-off  nevyšlo, keď nedokázal proti skúsenejšiemu súperovi vyhrať ani jeden zápas. Tím do-
platil najmä na slabú produktivitu v útoku, veď v štyroch zápasoch dokázal streliť iba 2 góly. 
Vo vonkajších zápasoch podľahol Trenčín súperovi 2 : 1 (Tománek, Pupák – Lelkeš) a 2 : 0 
(Tománek 2). V domácich zápasoch to nebolo o nič lepšie a Dukla sa rozlúčila so sezónou 
po prehrách 0  : 4 (Novák, Hamrák, Nádaždi, König) a 1  : 4 (Lelkeš – Podstavek, Jokila, 
Tománek 2). 

Sériu s Nitrou negatívne zhodnotil aj hlavný tréner Kaláber: „Je to pre mňa veľké skla-
manie. Vypadnúť s Nitrou nie je hanba, horšie je, že sme neuhrali ani jeden zápas.“ Dukla 
sa po dvoch rokoch nedokázala dostať do semifi nále a v celkovom hodnotení obsadila, rov-
nako ako po základnej časti, 6. priečku. 



491

Sezóna 2012/2013

Zľava: KOLLÁR Andrej, generálny manažér, KALÁBER Róbert, hlavný tréner, DAŇO Jozef, asistent, HAŠČÁK Jozef, vedúci 
mužstva, GAŠPERÁK Peter, masér, brankári: KRISTÍN Matej, NAGY Adam 

HÁLA Miroslav, KOMPAS Erik, ŠKREČKO Lukáš, obrancovia: BAGIN Emil, BOKROŠ Tomáš, POZNÍK Anton, KOMA Jaroslav

HABŠUDA Miroslav, BEDNÁR Erik, VIZVÁRY Matúš, IMRICH Michal, NEMČÍK Martin, BOMBIC František, ĎURKECH Juraj

BIRO Marek, LINTNER Richard, útočníci: SOJČÍK Peter, LELKEŠ Richard, TYBOR Radoslav, PARDAVÝ Ján, MAROSZ Rostislav

GAŠPAROVIČ Jakub, MIKULA Ondrej, KLÍMA Tomáš, OTČENÁŠ Ondrej, NEMČEK Filip, RUSNÁK Ondrej,  JAKÚBEK Martin

FILO Martin, BROSKA Ondrej, FABUŠ Peter, KOPECKÝ Tomáš, ADAMEC Martin, KOYŠ Patrik, BULÍK Tomáš

KOPECKÝ Peter, ŠIŠOVSKÝ Peter 

Á Á Ň ŠČÁ
j

j

2012
2013
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Brankári – základná časť + play-off 
Meno Počet zápasov Minúty Obdržané góly Priemer *
Kristín Matej 37 1845 92 2,99
Nagy Adam 35 1683 82 2,92
Škrečko Lukáš 12 541 28 3,1
Hála Miroslav 2 102 11 6,46
Kutej Peter 2 52 4 4,53
Kompas Erik 1 8 0 0
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Hráči – štatistiky (vrátane play-off )
Meno Pozícia Počet zápasov Góly Asistencie Body TM
Sojčík Peter Útočník 56 17 30 47 26
Lelkeš Richard Útočník 58 20 26 46 46
Tybor Radoslav Útočník 32 17 25 42 4
Pardavý Ján Útočník 51 14 28 42 43
Marosz Rostislav Útočník 54 15 25 40 50
Gašparovič Jakub Útočník 45 15 19 34 16
Mikula Ondrej Útočník 41 7 14 21 26
Klíma Tomáš Útočník 41 10 10 20 28
Otčenáš Ondrej Útočník 54 9 8 17 26
Rusnák Ondrej Útočník 33 4 7 11 24
Jakúbek Martin Útočník 48 4 2 6 12
Filo Martin Útočník 30 1 4 5 4
Broska Ondrej Útočník 50 1 4 5 4
Hudec Denis Útočník 34 4 0 4 78
Fabuš Peter Útočník 5 2 2 4 4
Kopecký Tomáš Útočník 5 2 2 4 0
Mravík Boris Útočník 20 0 4 4 2
Vaškovič Ľubomír Útočník 2 1 1 2 0
Kopecký Peter Útočník 9 1 1 2 0
Nemček Filip Útočník 21 1 0 1 6
Bulík Tomáš Útočník 2 0 1 1 0
Adamec Martin Útočník 29 0 1 1 4
Šišovský Peter Útočník 22 0 1 1 29
Bustin Peter Útočník 7 0 1 1 2
Bagin Emil Obranca 45 6 13 19 16
Bokroš Tomáš Obranca 58 6 8 14 102
Pozník Anton Obranca 36 5 9 14 46
Koma Jaroslav Obranca 29 4 9 13 40
Habšuda Miroslav Obranca 49 1 8 9 39
Biro Marek Obranca 25 2 5 7 10
Bednár Erik Obranca 52 1 7 8 32
Lintner Richard Obranca 7 3 3 6 4
Nechala Tomáš Obranca 22 1 2 3 12
Vizváry Matúš Obranca 34 1 2 3 24
Imrich Michal Obranca 49 0 3 3 12
Markovič Luka Obranca 22 1 1 2 2
Nemčík Martin Obranca 27 0 2 2 12
Ďurkech Juraj Obranca 10 0 1 1 4
Bombic František Obranca 4 0 0 0 4
Holenda Matúš Obranca 2 0 0 0 0

Tipsport extraliga 2012/2013

Konečné poradie:
1. HKM a.s. Zvolen 
2. HC Košice
3. HK Nitra
4. ŠHK 37 Piešťany s.r.o.
5. HK 36 Skalica
6. Dukla Trenčín a.s.
7. HK Poprad s.r.o.
8. HC´05 Banská Bystrica a.s.
9. MsHK DOXXbet Žilina a.s.

10. MHC Mountfi eld Martin 
11. HK VSR SR 20 s.r.o.

Tabuľka po základnej časti (56 kôl):
Por. Tím Body (skóre)

1. HKM a.s. Zvolen 115 (203:145)
2. HC Košice s.r.o. 109 (214:138)
3. HK Nitra, a.s. 107 (187:139)
4. ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. 95 (146:138)
5. HK 36 Skalica s.r.o. 91 (208:179)
6. Dukla Trenčín a.s. 86 (165:161)
7. HK Poprad, s.r.o. 83 (188:177)
8. HC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 76 (153:186)
9. MsHK Žilina, a.s. 53 (135:194)

10. MHC Mountfi eld 49 (117:205)
11. HK VSR SR 20 s.r.o. 6 (34:88)

PLAY OFF:
Štvrťfi nále:
Dukla Trenčín – HK Nitra  0:4 na zápasy
HKM Zvolen – HC 05 Banská Bystrica 4:1 na zápasy
HC Košice – HK Poprad  4:3 na zápasy
ŠHK 37 Piešťany – HK 36 Skalica  4:3 na zápasy

Semifi nále: 
HC Košice – HK Nitra  4:1 na zápasy
HKM Zvolen – ŠHK 37 Piešťany 4:3 na zápasy
Finále: 
HKM Zvolen – HC Košice  4:1 na zápasy



493

Sezóna 2012/2013



494

90 rokov trenčianskeho hokeja



495

Sezóna 2012/2013



496

90 rokov trenčianskeho hokeja

2012
2013



497

Sezóna 2012/2013

2 generácie – Čachovci, Stantienovci, Daňovci a Pardaví  ml. + st.
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Dorast – 3. miesto
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2013 – 2014 – Dvadsiata prvá slovenská ligová sezóna – 9. miesto

Dukla zažívala pred sezónou 2013 – 14 opäť „ťažké“ leto, keď musela bojovať o svoju holú 
existenciu. Po náročných rokovaniach sa však napokon podarilo získať extraligovú licenciu 
a Dukla tak mohla nastúpiť do svojej 21. extraligovej sezóny. Vo funkcii prezidenta Dukly 
skončil Róbert Švehla a rovnako aj doterajší manažér Andrej Kollár. Vedúcej funkcie sa ujal 
predseda predstavenstva Viliam Ružička a športovým manažérom sa stal Jozef Daňo spolu 
s Edom Hartmanom. Na trénerskej lavičke stál už 3. sezónu Róbert Kaláber, ktorému tento-
krát asistoval Roman Chatrnúch. Finančne náročné leto ovplyvnil aj stav kádra na nadchá-
dzajúcu sezónu. Za lepšími ponukami odišli dvaja najproduktívnejší hráči minulého roční-
ka Sojčík a Lelkeš. Svoj posledný zápas za Trenčín odohral aj najproduktívnejší hráč histórie 
Dukly Ján Pardavý. Lídrom ofenzívy mal byť Ondrej Mikula, ktorému mali pomáhať posily 
Tomáš Troliga, Tomáš Komínek a navrátilec Vladimír Kútny. Pred zahájením sezóny sa 
vedeniu Dukly podaril hokejovo aj marketingovo zaujímavý ťah, keď mladý tím Trenčína 
posilnila hneď štvorica bývalých majstrov sveta. Konkrétne išlo o brankára Jána Lašáka, 
obrancu Richarda Lintnera a útočníkov Róberta Petrovického a Rastislava Pavlikovského. 
Skúsená štvorica pomáhala Dukle najmä zo začiatku sezóny, kde sa rozohrávala pred po-
stupnými odchodmi do zahraničia. Dobrý výkon Dukly často stál na kvalitných výkonoch 
brankára Jána Lašáka, ktorý svojimi zákrokmi zabezpečil Trenčínu viacero cenných bodov. 
Zo spomínanej štvorice dohral sezónu po krátkej odluke v pražskej Slavii iba Róbert Petro-
vický. Dukla sa počas celej sezóny herne trápila, čo spôsobilo zmenu na trénerskej lavičke. 
Doterajších trénerov Dukly nahradil Milan Staš, ktorý si vybral za asistenta trénera dlho-
ročného hráča Dukly Branislava Jánoša. Úplne opačnú sezónu ako A tím zažívala trenčian-
ska mládež. Tej sa podaril unikát, keď úplne ovládla hlavné mládežnícke kategórie. Starším 
žiakom, dorastencom a aj juniorom sa podarilo vyhrať titul majstrov Slovenska a vytvorili 
tak spoločne trenčiansky „Zlatý hattrick“. Dorastenci dokázali vo fi nále play-off  poraziť 
Banskú Bystricu a juniori zdolali bratislavský Slovan. A tím sa však naďalej trápil a Dukle 
reálne hrozilo posledné miesto a s ním spojená baráž o udržanie sa v najvyššej súťaži. Tej 
sa napokon Dukla dokázala vyhnúť až v poslednom kole, kde Trenčínu pomohol Poprad, 
ktorý porazil Žilinu, ktorá napokon skončila o 2 body na poslednom mieste. Trenčín si zo-
pakoval svoje najhoršie umiestnenie zo sezóny 2009 – 10 a po druhýkrát v histórii extraligy 
nedokázal postúpiť do play-off . Víťazom extraligy sa po fi nále s Nitrou stali HC Košice. 

Dres Dukly Trenčín v sezóne 2013 – 2014 obliekli:
Brankári: Ján Lašák, Adam Nagy, Robert Slipčenko, Peter Kutej
Obrancovia: Erik Bednár, Peter Čerešňák, Richard Vaculin, Andrej Hatala, Marek Ryzák, 
Richard Lintner, Juraj Ďurčo, Marek Kalus, Igor Bobček, Nikolas Ketner, Filip Nemček, 
Emil Bagin, Anton Pozník, Filip Buliš, Peter Novajovský, Martin Nemčík, Miroslav Hab-
šuda, Luka Markovič 
Útočníci: Patrik Stantien, Tomáš Komínek, Ondrej Rusnák, Ondrej Mikula, Dávid Buc, 
Filip Macejka, Rastislav Pavlikovský, Ondrej Broska, Jakub Šimíček, Tomáš Troliga, Tomáš 
Lipták, Róbert Petrovický, Petr Kalus, Denis Hudec, Peter Bustin, Vladimír Kútny, Adrián 
Palák, Branislav Jánoš, Ján Pardavý, Michal Hlinka, Tomáš Klíma, Lukáš Klíma, Michal 
Toman, Peter Šišovský, Dominik Hegyi, Patrik Koyš
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Zľava: KALÁBER Róbert, hlavný tréner, CHATRNÚCH Roman, asistent, brankári: LAŠÁK Ján, NAGY Adam, KUTEJ Peter, 
KOMPAS Erik, obrancovia: ČEREŠŇÁK Peter

NOVAJOVSKÝ Peter, BOBČEK Igor, POZNÍK Anton, HABŠUDA Miroslav, LINTNER Richard, NEMČÍK Martin, KALUS Marek

HATALA Andrej, BAGIN Emil, BEDNÁR Erik, RYZÁK Marek, útočníci: MIKULA Ondrej, KOMÍNEK Tomáš, TROLIGA Tomáš 

LÍMA Tomáš, PETROVICKÝ Róbert, KÚTNY Vladimír, RUSNÁK Ondrej, PAVLIKOVSKÝ Rast., ŠIŠOVSKÝ Peter, LIPTÁK Tomáš 

HUDEC Denis, BUC Dávid, TOMAN Michal , NEMČEK Filip, ŠIMÍČEK Jakub, HLINKA Michal , PALÁK Adrián

PARDAVÝ Ján ml., BUSTIN Peter, BROSKA Ondrej, KALUS Petr, BULIŠ Filip, KLÍMA Lukáš, MRAVÍK Boris

STANTIEN Patrik, MARKOVIČ Luka, VACULÍN Richard

2013
2014
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2013
2014

Brankári – základná časť + play-off 
Meno Počet zápasov Minúty Obdržané góly Priemer *
Lašák Ján 34 2006 89 2,66
Nagy Adam 24 1222 72 3,53
Slipčenko Robert 3 121 5 2,46
Kutej Peter 2 55 2 2,14
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Hráči – štatistiky (vrátane play-off )
Meno Pozícia Počet zápasov Góly Asistencie Body TM
Mikula Ondrej Útočník 38 21 17 38 43
Komínek Tomáš Útočník 55 13 16 29 12
Troliga Tomáš Útočník 46 13 11 24 78
Klíma Tomáš Útočník 52 11 12 23 34
Petrovický Róbert Útočník 33 6 14 20 8
Kútny Vladimír Útočník 34 8 10 18 8
Rusnák Ondrej Útočník 51 4 14 18 16
Pavlikovský Rastislav Útočník 16 3 14 17 24
Šišovský Peter Útočník 40 7 8 15 24
Nemček Filip Útočník 42 3 8 11 8
Lipták Tomáš Útočník 33 4 6 10 16
Hudec Denis Útočník 41 5 3 8 4
Buc Dávid Útočník 12 4 4 8 6
Toman Michal Útočník 44 4 4 8 14
Šimíček Jakub Útočník 35 5 2 7 4
Kalus Marek Útočník 12 0 4 4 2
Vaculín Richard Útočník 25 2 0 2 2
Klíma Lukáš Útočník 17 0 2 2 6
Palák Adrián Útočník 20 0 2 2 8
Hlinka Michal Útočník 17 1 0 1 8
Pardavý Ján ml. Útočník 6 1 0 1 12
Bustin Peter Útočník 6 0 1 1 2
Broska Ondrej Útočník 12 0 1 1 0
Kalus Petr Útočník 3 0 1 1 0
Stantien Patrik Útočník 13 0 1 1 0
Čerešňák Peter Obranca 56 3 16 19 24
Novajovský Peter Obranca 48 7 10 17 65
Bobček Igor Obranca 30 4 12 16 81
Pozník Anton Obranca 39 3 7 10 73
Bagin Emil Obranca 26 3 6 9 8
Habšuda Miroslav Obranca 48 1 8 9 20
Lintner Richard Obranca 19 3 4 7 24
Nemčík Martin Obranca 55 2 4 6 122
Ďurčo Juraj Obranca 7 0 1 1 4
Hatala Andrej Obranca 9 0 1 1 0

Tipsport extraliga 2013/2014

Konečné poradie:
1. HC Košice s.r.o.
2. Hokejový klub Nitra, a.s.
3. HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s.
4. ŠHK 37 Piešťany, s.r.o.
5. HK Poprad, s.r.o.
6. HK 36 Skalica, s.r.o.
7. HKM a.s
8. MHC Martin, a.s.
9. HK DUKLA Trenčín, a.s.

10. MsHK Žilina, a.s.
11. HK VSR SR 20, s.r.o.

Tabuľka po základnej časti (56 kôl):
Por. Tím Body (skóre)

1. HC Košice s.r.o. 125 (174:98)
2. HK Nitra, a.s. 113 (192:114)
3. HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA 100 (167:142)
4. ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. 88 (147:139)
5. HK Poprad, s.r.o. 86 (167:153)
6. HK 36 Skalica, s.r.o. 81 (168:186)
7. HKM a.s 70 (138:153)
8. MHC Martin, a.s. 66 (120:161)
9. HK DUKLA Trenčín, a.s. 62 (142:174)

10. MsHK Žilina, a.s. 60 (145:204)
11. HK VSR SR 20, s.r.o. 11 (41:77)

PLAY OFF:
Štvrťfi nále:
MHC Martin – HC Košice  0:4 na zápasy
HKM Zvolen – HK Nitra 0:4 na zápasy
ŠHK 37 Piešťany – HK Poprad  4:1 na zápasy
HK 36 Skalica – HC 05 Banská Bystrica  2:4 na zápasy
Semifi nále: 
KH Nitra – HC 05 Banská Bystrica  4:1 na zápasy
ŠHK 37 Piešťany – HC Košice  2:4 na zápasy
Finále: 
HC Košice – HK Nitra  4:3 na zápasy
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Legendy: Rišo Lintner, Jano Lašák, Rasťo Pavlikovský, Robo Petrovický
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Dorast-majstri SR
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3 medaily
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2014 – 2015 – Dvadsiata druhá slovenská ligová sezóna – 6. miesto

Po neúspešnej sezóne 2013 – 14 si vedenie Dukly predsavzalo skončiť v aktuálnom roční-
ku v prvej polovici tabuľky. Zlepšila sa aj fi nančná situácia, keď sa do Trenčína vrátili viacerí 
skúsení hráči z  predchádzajúcich sezón. Na  lavičke Dukly dostal príležitosť bývalý hráč 
Trenčína Roman Stantien, ktorému sekundoval Branislav Jánoš. Jednotkou vo vedení Dukly 
bol naďalej Viliam Ružička, na poste generálneho manažéra, rovnako ako predchádzajúcu 
sezónu, ostal Jozef Daňo. Ako jednotku v bránke predstavilo vedenie pred sezónou nitrian-
skeho odchovanca Branislava Konráda, ktorému sa v Trenčíne kvalitnými výkonmi poda-
rilo reštartovať svoju kariéru. Dvojkou Dukly bol, rovnako ako v predchádzajúcej sezóne, 
Adam Nagy. Do obrany sa vrátil Tomáš Bokroš a Trenčín posilnila trojica obrancov Martin 
Dudáš, Lukáš Kozák a  lotyšský reprezentant Janis Andersons. Hlavne Dudášovi sezóna 
vyšla, kedy svojimi tvrdými zákrokmi a produktivitou bavil trenčianske publikum. Svoje 
posledné zápasy aktívnej kariéry odohral doma aj Richard Lintner, ktorý v januári ukončil 
kariéru a začal sa venovať marketingovým záležitostiam Dukly. Do Trenčína sa po menšej 
prestávke vrátili skúsení Melichárek s Nemcom. Zmluvy predĺžili opory z minulej sezóny 
Petrovický s Mikulom. Časť sezóny odohral v žlto-červenom aj odchovanec Jakub Gašpa-
rovič, ktorý v priebehu ročníka odišiel do Pardubíc. Začiatok sezóny odohrali za Trenčín aj 
ďalší úspešní odchovanci, medailisti z majstrovstiev sveta a bývalí hráči NHL Branko Radi-
vojevič a Marcel Hossa. Totálnu dominanciu v mládežníckom hokeji na Slovensku opäť do-
kázali mládežnícke mužstvá Dukly. Už druhý ročník po sebe dokázali ovládnuť kategórie 
starších žiakov, dorastencov aj juniorov. Starši žiaci dokázali suverénne vyhrať záverečný 
majstrovský turnaj, keď postupne porazili rovesníkov zo Slovana, Popradu a Košíc. Doras-
tenci si vo fi nále play-off  dokázali poradiť v pomere 3 : 1 na zápasy s HK 99 Ružinov. Najvy-
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rovnanejšia séria bola v kategórii juniorov. Tam sa Dukla stretla s Liptovským Mikulášom, 
ktorých hnalo domáce vypredané hľadisko, čo na Slovensku nebýva v mládežníckych ka-
tegóriách bežné. Napriek tomu, že Trenčania prehrávali už 2 : 0 na zápasy, dokázali sériu 
otočiť a zvíťaziť 3 : 2. Mohli sa tak radovať z titulu majstrov Slovenska v kategórii juniorov. 
Seniorské mužstvo Dukly ukázalo oproti predchádzajúcej sezóne určité zlepšenie a po zá-
kladnej časti skončilo na 6. mieste. Vo štvrťfi nále narazili po prvýkrát v histórii extraligy 
na Banskú Bystricu. Tak, ako po celú sezónu však doplácali na slabú streleckú produktivitu. 
V ani jednom z vonkajších zápasov nedokázali streliť gól a prehrali 1 : 0 (Kudrna) a 4 : 0 
(Kadura, Surový 2, Kudrna). 3. zápas v poradí bol zo strany Dukly o niečo lepší, ale opäť 
nestačil na víťazstvo, keď Bystrica rozhodla o svojom víťazstve 2 : 3 (Koyš, Filo – Kudrna, 
White, Kousalík) 51 sekúnd pred koncom. V druhom domácom zápase sa nerozhodlo ani 
po  predĺžení a  tak prišli na  rad samostatné nájazdy. V  nich sa takisto hráči nedokázali 
dlho presadiť, až sa k puku postavil obranca Martin Dudáš a „bombou“ od kruhov zdra-
matizoval sériu. Dukla v tomto zápase vyhrala 5 : 4 
sn (Petrovický 2, Filo, Melichárek, Dudáš – Surový, 
Guimond, Kudrna, Kafk a). Bystrica však nedopustila 
zvrat v sérii a na domácom ľade si poradila s Trenčí-
nom v pomere 4 : 2 (Handlovský 2, Handzuš, Surový 
– Koyš, Šišovský). Trenčín sa dokázal po  minulo-
ročnej hrozivej sezóne čiastočne vzchopiť a  skončil 
na 6. mieste. Víťazom extraligy sa stali Košice. 

Brankári – základná časť + play-off 
Meno Počet zápasov Minúty Obdržané góly Priemer *
Konrád Branislav 56 3330 116 2,09
Nagy Adam 8 380 14 2,21
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Hráči – štatistiky (vrátane play-off )
Nemec Vladimír Útočník 59 12 30 42 6
Melichárek Tibor Útočník 61 20 20 40 32
Mikula Ondrej Útočník 54 19 16 35 55
Šišovský Peter Útočník 56 10 19 29 78
Gašparovič Jakub Útočník 36 13 13 26 8
Petrovický Róbert Útočník 42 8 17 25 20
Koyš Patrik Útočník 36 10 6 16 12
Hlinka Michal Útočník 48 7 9 16 26
Filo Martin Útočník 39 5 9 14 22
Radivojevič Branko Útočník 12 6 5 11 0
Stantien Patrik Útočník 61 6 5 11 12
Tomaž Razingar Útočník 25 3 4 7 14
Daniška Tomáš Útočník 53 3 2 5 8
Hossa Marcel Útočník 4 2 2 4 2
Hudec Denis Útočník 53 2 2 4 14
Cíger Jakub Útočník 16 0 3 3 8
Pardavý Ján ml. Útočník 31 1 0 1 4
Briestenský Dominik Útočník 14 0 1 1 0
Lipták Tomáš Útočník 11 0 1 1 0
Švec Jozef Útočník 28 0 1 1 10
Šťastný Andrej Útočník 2 0 1 1 4
Dudáš Martin Obranca 52 11 12 23 145
Kozák Lukáš Obranca 44 6 15 21 72
Bokroš Tomáš Obranca 58 3 17 20 42
Andersons Janis Obranca 61 2 9 11 6
Habšuda Miroslav Obranca 46 2 8 10 36
Lintner Richard Obranca 17 2 5 7 20
Novajovský Peter Obranca 47 2 3 5 42
Holenda Matúš Obranca 16 0 2 2 8
Hochel Marco Obranca 38 1 0 1 12

Tipsport extraliga 2014/2015
Konečné poradie:

1. HC Košice s.r.o.
2. HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s.
3. Hokejový klub Nitra, a.s.
4. HK POPRAD, s.r.o
5. HKM a.s. Zvolen
6. HK DUKLA Trenčín, a.s.
7. MHC Martin, a.s.
8. ŠHK 37 Piešťany, s.r.o.
9. HK 36 Skalica, s.r.o.

10. MsHK Žilina, a.s.
11. HK VSR SR 20

Tabuľka po základnej časti (56 kôl):
Por. Tím Body (skóre)

1. HC Košice s.r.o. 123 (166:105)
2. HK Nitra, a.s. 110 (201:141)
3. HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA 106 (188:142)
4. HKM a.s. Zvolen 99 (175:161)
5. HK Poprad, s.r.o. 98 (168:124)
6. HK DUKLA Trenčín, a.s. 88 (141:120)
7. MHC Martin, a.s. 73 (140:157)
8. ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. 67 (148:201)
9. HK 36 Skalica, s.r.o. 52 (136:217)

10. MsHK Žilina, a.s. 47 (128:184)
11. HK VSR SR 20, s.r.o. 7 (29:68)

PLAY OFF:
Štvrťfi nále:
HK Nitra – MHC Martin 4:1 na zápasy
HC 05 Banská Bystrica – Dukla Trenčín 4:1 na zápasy
ŠHK 37 Piešťany – HC Košice 2:4 na zápasy
HKM Zvolen – HK Poprad  3:4 na zápasy

Semifi nále: 
HC Košice – HK Poprad  4:1 na zápasy
HK Nitra – HC 05 Banská Bystrica  3:4 na zápasy
Finále: 
HC 05 Banská Bystrica – HC Košice 2:4 na zápasy
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Marcel Hossa zakotvil dočasne v Dukle Trenčín
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Michal Hlinka  –syn reprezentanta SR Miroslava Hlinku ml.

Vlado Nemec – dlhoročná opora Dukly 

Robo Petrovický aj na kolenách kontroluje puk

Tibor Melichárek – legenda Dukly Trenčín

Moje spomienky na Mira Hlinku ml.: Rozbiehala sa sezóna 2014-2015, keď hokejovú 
rodinu zarmútila smutná správa o smrti Mira Hlinku. Chalana, ktorého charakterizovala 
vždy dobrá nálada, humor., ale žiaľ v závere života dobrá nálada bola striedaná vnútorný-
mi problémami, s ktorými sa nedokázal vyrovnať. Miro bol odchovancom trenčianskeho 
hokeja, jediným držiteľom z odchovancov všetkých troch medailí na Majstrovstvách sveta 
zlatej, striebornej a bronzovej. Bol známy nevídanou úspešnosťou na bully. Koniec koncov 
aj posledné bully pred titulom vo Švédsku vyhral práve on. V závere hráčskej aj trénerskej 
kariéry bol členom banskobystrického tímu.
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Medaily mládežníckych mužstievM d il lád ž í k h ž tiy y
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Juniori – majstri SR
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2015 – 2016 – Dvadsiata tretia slovenská ligová sezóna – 5. miesto

Trenčín sa po fi nančne stabilizovanej sezóne 2014 – 15 pustil do budovania kádra s cieľom 
vylepšiť 6. miesto z predchádzajúcej sezóny. Popri prezidentovi Ružičkovi na pozícii gene-
rálneho manažéra sa predstavil bývalý obranca a tréner juniorov Dukly Ján Kobezda, ktorý 
bol pre sezónu 2015 – 16 zároveň aj asistentom hlavného trénera. Ním sa stal pre trenčian-
ske publikum známy bývalý hráč vojakov Marcel Hanzal. Po odchode Branislava Konráda 
do Čiech malo vedenie Dukly opäť šťastnú ruku pri výbere brankárskej jednotky, ktorou 
sa stal Čech Jan Chábera. Ten predvádzal počas celej sezóny spoľahlivé výkony a držal sa 
vysoko v hodnotení brankárov slovenskej extraligy. Počas leta odišli opory zadných radov 
Martin Dudáš a Tomáš Bokroš. Trenčín ich nahradil Adamom Drgoňom, Denisom Re-
hákom, navrátilcom Petrom Mikušom a  skúseným odchovancom Richardom Pavlikov-
ským. V priebehu sezóny sa Dukle podarilo angažovať skúseného Michala Nováka. Títo 
hráči spolu s mladými odchovancami Dukly Nechalom, Hatalom, Holendom či Čechom 
Ryzákom tvorili jadro obrany Dukly. Z útoku odišiel produktívny Ondrej Mikula. V tíme 
však ostalo skúsené trio Melichárek, Nemec, Petrovický a navrátilec Gašparovič. Na za-
čiatku sezóny odohral niekoľko zápasov za materský klub reprezentant Peter Ölvecký. Celú 
sezónu sa v dobrom svetle ukazoval mladý Michal Hlinka, ktorý si pripísal niekoľko štartov 
za slovenskú reprezentáciu. V priebehu ročníka sa Dukla posilnila o Tomáša Troligu, Petra 
Sojčíka, Lukáša Nováka a prekvapujúco aj o medailistu z MS, bývalého hráča NHL, Jozefa 
Stümpela. Dukla začala ročník prekvapujúco dobre, keď sa na začiatku sezóny pohybovala 
dokonca na čele tabuľky. Postupne však športová forma tímu odchádzala a prišlo postupné 
prepadanie tabuľkou. Medailové výsledky však opäť dosiahla mládež Dukly. Dorastenci 
dokázali získať bronz, juniori striebro. Starší žiaci dokázali na fi nálovom turnaji v Koši-
ciach skompletizovať svoj zlatý hattrick. Seniorské mužstvo Dukly skončilo po základnej 
časti na  5. mieste, hneď za  svojím štvrťfi nálovým súperom z  Banskej Bystrice. Víťazom 
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základnej časti sa po zlom úvode, ale skvelom fi niši stali Košice. Dukla mala Banskej Bys-
trici čo oplácať, veď práve tento tím ju dokázal minulý rok vyradiť. Prvý zápas Trenčanom 
nevyšiel a podľahli súperovi 3 : 0 (Tománek, Majdan 2). Druhý zápas im však vyšiel lepšie, 
keď „mrdkou“, ako vtipne opísal svoj gól v prestávkovom rozhovore strelec Švec, zvíťazili 
na hosťujúcom ľade 0 : 1 (Švec). Pred zápasmi v Trenčíne bolo teda všetko otvorené. Dukla 
však, rovnako ako minulý rok, doplatila na  doslova katastrofálnu efektivitu a  dokázala 
spraviť z  hosťujúceho brankára hviezdu celej série. V  prvom domácom zápase podľahla 
Bystrici 1 : 2 sn (Dlouhý – Bast, Tománek) a neskôr 0 : 1 pp (Roussel). Gól nedokázala dať 
ani v nasledujúcom zápase a tak po výhre 3 : 0 (Gillies, Hvila, Bortňák) zaslúžene postu-
povala ďalej Banská Bystrica. Sériu zhodnotil asistent trénera Ján Kobezda takto: „Séria 
bola oveľa vyrovnanejšia, ako nasvedčuje jej konečný výsledok. Sme sklamaní, pretože sme 
neodohrali doma tretí zápas. Diváci si ho zaslúžili. Zápasy boli skutočne veľmi vyrovnané 
a viackrát rozhodol iba jediný gól. Barani ho vždy dali v pravý čas, najmä keď sa hralo u nás. 
Do Banskej Bystrice sa rozhodne nemalo odchádzať 
za  stavu 1  :  3. Bolo to nespravodlivé. V  domácom 
prostredí sme mali vyhrať aspoň jeden zápas. Mini-
málne v tom prvom sme mali na viac a mali sme ho 
zvládnuť.“ Dukla sa tak napokon lúčila so sezónou 
5.  iestom. Svoj prvý extraligový titul dokázali získať 
hokejisti Nitry. 

Brankári – základná časť + play-off 
Meno Počet zápasov Minúty Obdržané góly Priemer *
Chábera Jan 54 3077 129 2,51
Kutej Peter 10 429 17 2,37
Kompas Erik 4 149 10 4,01
* priemer obdržaných gólov na 60 minút zápasu

Hráči – štatistiky (vrátane play-off )
Gašparovič Jakub Útočník 59 14 21 35 36
Melichárek Tibor Útočník 60 19 8 27 14
Hlinka Michal Útočník 47 12 14 26 148
Petrovický Róbert Útočník 44 1 20 21 18
Nemec Vladimír Útočník 42 6 14 20 8
Hudec Denis Útočník 59 10 9 19 49
Lukáš Novák Útočník 26 7 12 19 60
Dlouhý Radek Útočník 55 8 11 19 48
Švec Jozef Útočník 52 5 12 17 26
Sojčík Peter Útočník 29 7 7 14 22
Vozdecký Martin Útočník 33 6 8 14 16
Šišovský Peter Útočník 34 4 5 9 14
Koyš Patrik Útočník 29 3 6 9 2
Jakúbek Martin Útočník 25 5 1 6 4
Troliga Tomáš Útočník 23 3 3 6 39
Ölvecký Peter Útočník 12 3 3 6 8
Novák Dominik Útočník 31 2 4 6 18
Stümpel Jozef Útočník 7 2 2 4 0
Pataky Oliver Útočník 16 0 4 4 4
Špankovič Adam Útočník 12 1 1 2 2
Toman Michal Útočník 9 0 0 1 0
Drgoň Adam Obranca 47 2 19 21 46
Pavlikovský Richard Obranca 45 5 6 11 24
Hatala Andrej Obranca 53 2 6 8 18
Holenda Matúš Obranca 57 2 5 7 12
Rehák Denis Obranca 41 1 6 7 20
Drtina Jiří Obranca 23 3 3 6 6
Novák Michal Obranca 11 2 4 6 2
Zaťko Miroslav Obranca 20 1 4 5 12
Nechala Tomáš Obranca 44 1 4 5 28
Ryzák Marek Obranca 49 1 3 4 118
Mikuš Peter Obranca 27 0 4 4 39
Pařízek Tomáš Obranca 8 0 1 1 2

Tipsport liga 2015/2016
Konečné poradie:

1. Hokejový klub Nitra, a.s.
2. HC ‘05 iClinic B. Bystrica, a.s.
3. HC Košice s.r.o.
4. HKM a.s
5. HK DUKLA Trenčín, a.s.
6. HK Poprad, s.r.o.
7. MsHK DOXXbet Žilina, a.s.
8. MHC Martin, a.s.
9. ŠHK 37 Piešťany, s.r.o.

10. HK VSR SR 20, s.r.o.
11. HK 36 Skalica, s.r.o. *

*  HK 36 Skalica vylúčili zo súťaže (za tri kontumácie) a jej 
výsledky anulovali.

Tabuľka po základnej časti (50 kôl):
Por. Tím Body (skóre)

1. HC Košice s.r.o. 106 (156:85)
2. Hokejový klub Nitra, a.s. 97 (160:129)
3. HKM a.s 89 (171:131)
4. HC ‘05 iClinic B. Bystrica, a.s. 88 (155:115)
5. HK DUKLA Trenčín, a.s. 69 (114:143)
6. HK Poprad, s.r.o. 68 (139:149)
7. MsHK DOXXbet Žilina, a.s. 68 (117:138)
8. MHC Martin, a.s. 55 (106:126)
9. ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. 51 (115:156)

10. HK VSR SR 20, s.r.o. 5 (22:83)
11. HK 36 Skalica, s.r.o. * 0 (0:0)

PLAY OFF:
Štvrťfi nále:
MHC Martin – HC Košice  0:4 na zápasy
MsHK Žilina – HK Nitra  0:4 na zápasy
HKM Zvolen – Poprad  4:1 na zápasy
HC 05 Banská Bystrica – Dukla Trenčín 4:1 na zápasy
Semifi nále: 
HC 05 Banská Bystrica – HC Košice  4:2 na zápasy
HK Nitra – HKM Zvolen  4:3 na zápasy

Finále: 
HC 05 Banská Bytrica – HK Nitra  4:2 na zápasy
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Jožko Stümpel posila Dukly v play - off 
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Stümpel – 1. gól v drese Dukly Radosť Jozefa Stümpela z prvého gólu v Dukle Trenčín 
spoločne s masérom klubu Michalom Malinom 
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Ján Pardavý ukončil kariéru
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Armáda v hokeji – hokej v armáde s dôrazom na mesto Trenčín

Aj keď Dukla Trenčín už viac ako jedno desaťročie nie je súčasťou armádneho športu, 
je stále spájaná predovšetkým s  touto ich kapitolou svojej histórie. Vojaci písali históriu 
ľadového hokeja nielen na Slovensku. Ak by sme išli na začiatok zrodu kanadského hokeja, 
dozvedeli by sme sa, že za vznikom tohto odvetvia športu sú práve vojaci z kolísky moder-
ného športu, Anglicka. V devätnástom storočí jeho predchodcu bandy hokej priviezli brit-
skí vojaci z ostrovného štátu do Kanady. Tu ho miestni obyvatelia obohatili o vlastné prvky 
a zo Severnej Ameriky sa už v novej podobe vrátil na starý kontinent. 

Slovensko v tom čase bolo súčasťou Uhorska a miestni obyvatelia spoznali hokej záslu-
hou maďarskej šľachty. Tá sa venovala tomuto športu najmä vo Vysokých Tatrách. Chýr 
o novej hre sa šíril a postupne si nachádzal svoj priestor na zamrznutých pľacoch najmä 
v radoch stredoškolskej mládeže. Stále však išlo o bandy hokej, ktorý mal dominantné po-
stavenie aj po vzniku Československa. Tomuto faktu sme sa už bližšie venovali v predošlej 
kapitole. V tomto období vznikol na Slovensku aj prvý armádny celok. Pri ČsŠK Košice bol 
založený dôstojnícky tím, ktorí založili českí dôstojníci. Tí po vzniku nového štátu prišli 
slúžiť do  metropoly východného Slovenska. Zostavu družstva tvorili hráči Hess, Wies-
ner, Mach, Soukup, Lepier, Brož, Karásek, Malý, Pelikán a Kočiška. Svoje prvé propagačné 
stretnutie odohrali dôstojníci 8. januára 1922 proti družstvu Spišskej Novej Vsi. Pretože sa 
družstvo skladalo len z amatérov, malo krátky život. Zatiaľ čo na Slovensku si hokej svoje 
miesto v rodine športov ešte len hľadal. V historických zemiach sa v  tom čase už vyrie-
šil rébus, aký druh hokeja zvíťazí. Zástancovia kanadského hokeja napokon slávili úspech 
najmä preto, že táto forma hokeja organizačne oveľa razantnejšie napredovala, ako bandy 
hokej. Na Slovensku kanadský hokej defi nitívne zvíťazil v roku 1925, kedy sa vo Vysokých 
Tatrách uskutočnili majstrovstvá Európy v kanadskom hokeji. 
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Na ďalší armádny celok sme museli čakať takmer dve desaťročia, aby sa zrodil v čase pre 
rozvoj športu mimoriadne nepriaznivom. V Európe sa už naplno rozbehla svetová vojna, 
keď v jej krátkej prestávke prišiel s myšlienkou založiť armádny celok gen. Ferdinad Čatloš 
– minister národnej obrany jedného z najmenších štátov starého kontinentu. Zostavením 
armádneho celku, známeho pod skratkou OAP – Oddiel armádnych pretekárov, poveril 
por. Ladislava Demjena, hokejistu ŠK Bratislava, ktorý v sezóne 1939 – 1940 získal s týmto 
družstvom titul majstra Slovenska. OAP sa začal vytvárať na jeseň 1940 a ofi ciálne bol usta-
novený 20. januára 1941. Prvým domovom OAP bol Bratislavský hrad a dňom 20. januára 
1941 začal svoju ofi ciálnu činnosť.  Súčasne sa jeho novým pôsobiskom stali Dunajské ka-
sárne Bratislava, kde bol pričlenený k posádkovému strážnemu oddielu. V máji 1941 bol 
oddiel opäť premiestnený do Štúrových kasární v Bratislave a začiatkom roku 1942 do ka-
sární na Mlynských nivách. Podľa pôvodného zámeru mal oddiel plniť propagačnú úlohu 
a  po  vojensko-odbornej stránke strážnu službu v  posádke Bratislava. OAP sa pomerne 
v krátkom časovom okamihu svojimi výsledkami zaradilo medzi popredné športové kluby 
Slovenska. Družstvo ľadových hokejistov trénovalo na vlastnom ľade v Svätoplukových ka-
sárňach, poprípade na umelom ľade ŠK Bratislava. V sezóne 1942 – 1943 zaradil Slovenský 
zväz ľadového hokeja družstvo OAP do ligovej súťaže, ktorú v zostave Škovran, Schovanec, 
Frank, Hrivnák, Horský, Kočan, Ryba, Nezhyba a Čapek, vyhralo. Na konci roku 1943 sa 
novým trénerom družstva stal Jozef Maleček, ktorého osobne pozval minister obrany. Pod 
vedením jedného z najlepších európskych hráčov získalo OAP v sezóne 1943 – 1944 opäť 
majstrovský titul. Do ligovej súťaže v tejto sezóne postúpilo i družstvo VVI – Vojenského 
vysokoškolského internátu, ktoré bolo juniorským družstvom OAP. No na rozdiel od se-
niorského družstva nebolo tak úspešné a po ročnom účinkovaní z ligy vypadlo. V septem-
bri 1944 v súvislosti s vypuknutím Slovenského národného povstania hokejový odbor OAP 
zanikol. V zostave hokejistov OAP z Trenčína hrali Zelenay a Dohnányi. Vo VVI to bol 
Opoldus. 



528

90 rokov trenčianskeho hokeja

Po obnovení Československa sa spočiatku v armádnom športe pokračovalo v systéme 
z predvojnového obdobia. Nakoľko sa armádni športovci čoraz viac začali zapájať do podu-
jatí medzinárodného významu, vznikla potreba vytvoriť špecializovaný celok pre vrchol-
nú armádnu reprezentáciu. Len mesiac po  prvých povojnových olympijských hrách bol 
v Prahe založený ATK – Armádny telocvičný klub, ktorého sídlom sa stala Praha. Na roz-
diel od OAP mal ATK vo svojich radoch nielen prezenčne slúžiacich športovcov, ale aj pro-
fesionálnych vojakov, ktorých hlavnou náplňou činnosti bola športová príprava. Armádne 
športové kluby začali vznikať aj v okolitých krajinách tzv. sovietskeho bloku. V týchto klu-
boch  nechýbal  ani ľadový hokej. Najznámejší z nich bol CSKA, ktorý roky dodával hoke-
jistov do družstva “Zbornej“, pred ktorou sa museli skloniť aj hokejisti z Kanady. Vráťme sa 
ale do Československa. ATK mal dvadsaťpäť športových odvetví, medzi ktoré bol zaradený 
aj ľadový hokej. V roku 1950 bolo družstvo ľadového hokeja zaradené do najvyššej súťaže. 
V drese hokejového oddielu ATK hrali zo Slovenska: Záhorský, Fako a Horský. Záhorský 
štartoval v roku 1952 aj na zimných olympijských hrách, kde naše družstvo skončilo na ne-
populárnom štvrtom mieste. V  tomto období sa na  športovej scéne etabloval aj armád-
ny výkonnostný šport. Spočiatku sa koncentroval vo VSJ – vojenských sokolských jedno-
tách, kde si miesto našiel aj armádny hokej. Na Slovensku napríklad vo VSJ Žilina, ktorého 
družstvo hralo majstrovstvo kraja. V roku 1952 vstúpila do platnosti reforma armádneho 
športu, ktorá reagovala na pripravované zmeny v celom telovýchovnom a športovom hnutí. 
Na základe uznesenia strany a vlády o opatreniach na rozvoj telesnej výchovy a športu z 10. 
novembra a  12. decembra 1952, bol Národným zhromaždením dňa 12. decembra 1952 
prijatý zákon č. 71 Zb. o  organizácii telesnej výchovy a  športu. Zákon znamenal zruše-
nie tradičnej organizácie Sokol a zavedenie štátneho riadenia a kontroly telesnej výchovy 
a športu. Armádny šport sa tak stal jedným zo šiestich celkov rozdelených podľa jednot-
livých rezortov. Novým predstaviteľom armádneho vrcholového športu sa stalo športové 
oddelenie pri ÚDA – Ústrednom dome armády v  Prahe, kam prešli vojaci z   povolania 
a občianski zamestnanci a ATÚ – Armádny telovýchovný útvar, kde boli sústredení vojaci 
základnej služby. Na verejnosti vystupovali družstvá pod pôvodným názvom ATK. V ob-
lasti výkonnostného športu došlo tiež k zmene, keď boli vytvorené športové sekcie pri DA 
– domoch armády, respektíve ODA – okruhových domoch armády. Na Slovensku sa ľadový 
hokej hral pri DA Banská Bystrica, DA Brezno, DA Zvolen a ODA Trenčín, respektíve DA 
Trenčín. Z hokejových oddielov pri športových sekciách DA, respektíve ODA bola na Slo-
vensku najúspešnejšia ODA Trenčín, ktorá ale trénovala a hrala v Bratislave. ODA Trenčín 
bola účastníkom II. ligy a miesto si v nej našli hokejisti zo Slovenska, ktorí sa nedostali 
do vrcholného armádneho hokejového družstva. Najvýraznejší úspech dosiahlo družstvo 
v sezóne 1953 – 1954, kedy pod vedením kpt. Kostelníka a trénerskou taktovkou I. Vodičku 
v zostave: Bruk, Kolácia, Hodoň, Dolinek, Večerka, Záhlava, Belany, Macháč, Blažej, Říha, 
Štěrba, Baštura, Štubňák a Vestenický vyhralo pohár SVTVŠ. Dvojkoľajnosť v armádnom 
vrcholovom športe priniesla v krátkom časovom okamihu ďalšiu reorganizáciu, ktorá bola 
uverejnená 29. apríla 1953. Rozkazom MNO bol zrušený ATÚ a vytvorený oddiel reprezen-
tantov – OR. Súčasne bol zrušený názov ATK a pre armádne reprezentačné družstvá boli 
stanovené názvy:

 ▶ pre ústrednú reprezentáciu – ÚDA Praha
 ▶ pre vrcholnú reprezentáciu letectva – Krídla vlasti
 ▶ pre vrcholnú reprezentáciu tankových a mechanizovaných vojsk – Tankista
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Všetky družstvá uvedených celkov boli zaradené do najvyššej súťaže. Za Ústredný dom 
armády hrali zo Slovenska Jendek, Fako, Gallo a Danihelka.

V  roku 1956 po  skončení letných olympijských hier boli OR ÚDA Praha, Tankista a   
Krídla vlasti rozpustené. Jednotlivé armádne športové celky boli pretransformované 
na AŠD – armádne športové družstvá a následne boli premiestnené do vojenských posá-
dok. Táto zmena súvisela s  reformou telovýchovného a športového hnutia, ktorej cieľom 
bolo preniesť úlohy zo Štátneho výboru pre telesnú výchovu a šport na Jednotnú dobrovoľ-
nú telovýchovnú organizáciu – JDTO. Dňa 20. decembra 1956 bol schválený nový zákon 
“O organizácii telesnej výchovy“ č. 68 Zb. Dňa 3. a 4. marca 1957 sa konal ustanovujúci 
zjazd JDTO, ktorý prijal názov ČSZTV – Československý zväz telesnej výchovy. Pre armád-
ny ľadový hokej táto zmena znamenala, že z troch ligových družstiev zostalo len jedno a aj 
to bolo zaradené len do A skupiny II. ligy pod názvom Dukla Olomouc. Ako už naznačuje 
názov, toto mesto sa malo stať novým pôsobiskom armádnych hokejistov. V Olomouci ale 
družstvo nenašlo pochopenie a tak sa po roku sťahovalo do Jihlavy, kde našlo trvalý domov. 
Za Duklu Jihlava štartovali zo Slovenska v následujúcom období: Gregor, Golonka, Ková-
čič, Sakáč, Ujváry, Mrukvia, A. Šťastný a Liba. Aj v armádnom výkonnostnom športe sa 
po roku 1956 uskutočnili zásadné zmeny. Športové sekcie pri DA a ODA prijali názov Žižka 
a stali sa civilnými jednotami. Ako náhrada boli za ne vytvorené VTJ – vojenské telový-
chovné jednoty, ktoré na verejnosti začali používať názov Dukla. Postupne vznikol celý rad 
hokejových družstiev. Na Slovensku to boli: Dukla Prešov, Dukla Košice, Dukla Michalov-
ce, Dukla Poprad, Dukla Spišská Nová Ves, Dukla Trnava, Dukla Brezno, Dukla Zvolen, 
Dukla Nitra, Dukla Nové Mesto nad Váhom, Dukla Martin a Dukla Trenčín. Z uvedených 
družstiev dosiahla výraznejší úspech Dukla Košice, ktorá v sezóne 1963 – 1964 postúpila 
do najvyššej celoštátnej súťaže. No už začiatkom roku 1967 prešlo toto družstvo pod „stre-
chu“ TJ VSŽ. K  tým kvalitnejším, ktorí sa stali víťazmi druhej ligy, patrili Dukla Nitra 
a Dukla Trenčín. V sezóne 1966 – 1967 túto súťaž vyhrala Dukla Nitra a v sezónach 1965 – 
1966 a 1967 – 1968 Dukla Trenčín, ktorá prešla do mesta v roku 1962 z Opavy. Dodajme aj 
to, že do Opavy prišlo toto družstvo z Prešova. Ani jednému sa však nepodarilo zopakovať 
úspech Košíc a vyhrať kvalifikáciu, čo by znamenalo prvoligovú príslušnosť.

V roku 1967 sa uskutočnil III. zjazd ČSZTV. Zo záverov vyplynul návrh zvýšiť počet armád-
nych stredísk na Slovensku. Na základe uvedeného uznesenia vlády vydal minister národnej 
obrany rozkaz, ktorým sa stanovilo, že armádny vrcholový šport je organizovaný v armádnych 
strediskách AS Dukla Praha, Dukla Banská Bystrica, Dukla Trenčín, Dukla Liberec. Touto re-
formou bolo vytvorené AŠD ľadového hokeja aj na Slovensku ako súčasť AS Dukla Trenčín, 
ktoré do strediska prešlo z VTJ Dukla Trenčín. Na rozdiel od svojho staršieho brata Dukly Jih-
lava nebola spočiatku tak úspešná a bojovala v Slovenskej národnej hokejovej lige (SNHL). Táto 
súťaž bola zavedená od sezóny 1968 – 1969. Ambíciou AŠD ľadového hokeja AS Dukla Trenčín 
bolo od začiatku prebojovať sa do najvyššej súťaže. V sezóne 1970 – 1971 sa družstvu podarilo 
SNHL vyhrať, ale kvalifikáciu s Gotwaldovom v  samom závere prehrali. Reparát sa druž-
stvu podaril až v sezóne 1976 – 1977, kedy družstvo viedla dvojica J. Walter – K. Svojše. 
O  postup do  najvyššej súťaže sa zaslúžili hráči Brokeš, Červený, Ševela, Brúsil, Šrámek, 
Hossa, Korienek, Kudrna, Efler, Drefko, Novák, Nejezchleb, Hlinka, Najman, Vimr, Meluš, 
Kšica, Hanták, Kašpar, Jelínek, Kocian, Pavlík, Šetek, Salajka a Vopátek. Ligovú príslušnosť 
si družstvo udržalo do sezóny 1981 – 1982. Po roku sa družstvo opäť vracia do najvyššej 
súťaže. V  sezóne 1991 – 1992 dosahuje oddiel historické víťazstvo v  najvyššej hokejovej 
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lige a titul majstra ČSFR. O tento úspech sa zaslúžili dvojica trénerov J. Šupler – F. Hossa 
a družstvo v zložení Kusovský, Jánoš, Madový, Amrich, Chromčo, Modrý, Hlinka, Uhar-
ček, Holáň, Peterek, Brabec, Nedoma, Smerčiak, Kontšek, Valjent, Hanták, Pýcha, Petro-
vický, Zajíc, Rybár, Pardavý, Pálff y, Bokroš, Sekeráš, Kolník, Švehla, Gregor, Hiadlovský, 
Murín, Modrý, Ožvalda, Tatar. Samozrejme, že pribúdali reprezentačné štarty a s nimi aj 
účasť na vrcholných podujatiach. Olympijský dres si z trenčianskej Dukly obliekli postupne 
Lang, Raděvič, Růžička, Haščák a Švehla. Najvýraznejší úspech ešte s družstvom Česko-
slovenska získal v  podobe bronzovej medaily v  roku 1992 Švehla. Trojica trenčianskych 
hokejistov Haščák, Cíger a Švehla získali medaily na svetovom šampionáte. .Od 1. júla 1993 
sa AŠD ľadového hokeja ASVŠ Dukla Trenčín stalo príspevkovou organizáciou vyňatou 
z priamej podriadenosti veliteľa ASVŠ Dukla Trenčín. Defi nitívne sa táto kapitola armád-
neho hokeja uzavrela v roku 2002, kedy sa z príspevkovej organizácie stal civilný profesio-
nálny klub. 

Dušan Čikel spomína: Po Banskej Bystrici sa v úvahách do akejsi užšej nominácie do-
stali mestá: Nitra, Žilina, Prešov a Trenčín. Ako je známe, od 1. septembra 1969 píše históriu 
trenčianska Dukla, hoci od začiatku roku 2006 ako súčasť Vojenského športového centra 
Dukla Banská Bystrica. Na zriadení druhého vrcholového strediska v rezorte ministerstva 
národnej obrany na území Slovenska mali najväčšiu zásluhu spolu so mnou ako zástupcom 
Východného vojenského okruhu dôstojník Ján Novotný z vtedajšieho Ministerstva národ-
nej obrany v Prahe, gen. Samuel Kodaj a podpredseda vtedajšieho Slovenského ústredného 
výboru Čs. zväzu telesnej výchovy Ondrej Petraško.

   Velitelia, ktorí pôsobili v Dukle Trenčín:
   1969 – 1979 plk. Emil Bella
   1979 – 1982 pplk. Dušan Čikel
   1982 – 1988 pplk. Rudolf Vilček

1988 – 1995 pplk. Ján Vlčko
1995 – 1999 plk. František Lacko
1999 – 2005 pplk. Ľubomír Vacek

Bývalí velitelia Dukly Trenčín – zľava: Ján Vlčko, Dušan Čikel, Rudolf Vilček, Fran-
tišek Lacko

Armáda v ľadovom hokeji s dôrazom na mesto Trenčín
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Trenčiansky hokej, ako máme možnosť čítať v tejto knihe, disponoval a disponuje ne-
porovnateľne väčším množstvom osobností oproti ostatným klubom. Čiastočne to ovplyv-
ňuje aj fakt, že Dukla Trenčín bola armádnym klubom, ale aj odhliadnuc od tohto faktu, 
osobnosti ako Pavol Demitra, Marián Hossa, Zdeno Chára, Marián Gáborík, Oto Haščák, 
Tomáš Kopecký a ďalší sú a boli ozdobou trenčianskeho, slovenského, európskeho a aj sve-
tového hokeja. TOP 25 štatistika hovorí o dlhodobej lojálnosti a vysokej výkonnosti hráčov, 
ktorí hájili farby trenčianskeho hokeja v materskom klube Dukla Trenčín, za čo im patrí 
obrovská vďaka.

Uvedená tabuľka zahŕňa historické štatistiky odohratých zápasov, produktivity a strele-
ných gólov do konca sezóny 2015 – 2016:

Počet zápasov TOP 25 Produktivita TOP 25 Góly TOP 25
1. Ján Pardavý 606 1. Ján Pardavý 515 1. Ján Pardavý 233

2. Tibor Melichárek 590 2. Branislav Jánoš 443 2. Branislav Jánoš 207

3. Stanislav Medřík 480 3. Tibor Melichárek 333 3. Tibor Melichárek 177

4. Jaroslav Kóňa 460 4. Ľubomír Kolník 298 4. Ľubomír Kolník 167

5. Juraj Ďurčo 451 5. Oto Haščák 292 5. Peter Fabuš 145

6. Vladimír Nemec 451 6. Roman Kontšek 281 6. Oto Haščák 117

7. Ľubomír Sekeráš 437 7. Peter Fabuš 259 7. Roman Kontšek 110

8. Ernest Bokroš 427 8. Ján Zlocha 228 8. Ján Zlocha 94

9. Igor Murín 424 9. Vladimír Nemec 223 9. Vladimír Nemec 88

10. Marián Smerčiak 420 10. Michal Mravík 213 10. Martin Opatovský 86

11. Branislav Jánoš 405 11. Marcel Hanzal 197 11. Marcel Hanzal 84

12. Ján Zlocha 386 12. Ľubomír Sekeráš 197 12. Vladimír Růžička 84

13. Roman Kontšek 362 13. Martin Opatovský 192 13. Marián Gáborík 82

14. František Hossa 358 14. Miloš Melicherík 184 14. Radoslav Tybor 80

15. Miroslav Hála 357 15. Stanislav Medřík 170 15. Žigmund Pálff y 79

16. Oto Haščák 344 16. Jakub Gašparovič 168 16. Miloš Melicherík 77

17. Miloš Melicherík 342 17. Radoslav Tybor 166 17. Jakub Gašparovič 77

18. Richard Pavlikovský 339 18. Jaroslav Kóňa 160 18. Martin Madový 72

19. Martin Opatovský 333 19. Zdeno Cíger 159 19. Michal Mravík 72

20. Eduard Hartmann 327 20. Ernest Bokroš 156 20. Viliam Ružička 71

21. Marcel Hanzal 324 21. Marián Gáborík 153 21. Jozef Daňo 67

22. Peter Fabuš 320 22. Žigmund Pálff y 153 22. Bohumil Salajka 66

23. Ján Homer 309 23. Vladimír Růžička 149 23. Jaroslav Kóňa 65

24. Michal Mravík 298 24. Jozef Daňo 147 24. Roman Kukumberg 65

25. Peter Barinka 296 25. Viliam Ružička 144 25. Zdeno Cíger 64
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História trenčianskych klzísk v  Trenčíne pred vybudovaním prvého 
štadióna na Považskej ulici (dnešného ZŠ Pavla Demitru)

Prvá zmienka o  klzisku v  Trenčíne pochádza z  roku 1895, keď v zimných mesiacoch 
usporiadal korčuliarsky spolok tzv. „ľadovú slávnosť“ na klzisku v parku, ktorá sa však pre 
nepriaznivé počasie skončila neúspechom. Klzisko vybudovali na priestore asi 60 x 100 m 
v miestach, kde neskôr stála budova bývalého ONV. Pre návštevníkov vybudovali drevenú 
ohrievareň s bufetom. V lete slúžilo celé priestranstvo ako tenisové dvorce. Druhé klzisko 
bolo za Váhom, na pláni nazývanej po maďarsky Szibéria – Sibír. Tam chodili najmä štu-
denti.

V roku 1931 v Trenčíne na dvore gymnázia stredoškoláci – členovia športového odboru 
Samovzdelávacieho krúžku Ľudovíta Štúra vybudovali klzisko podľa pokynov profesora 
Rudolfa Strýčka. Prvé tréningové stretnutie sa hralo 17. januára 1932 3 x 15 minút. 

Po výpadku v sezóne 1934 – 35 sa iniciatívy chopili opäť mladí ľudia združení v Spolku 
považských akademikov (SPA) a odbor Klubu československých turistov (KČST) na čele 
s predsedom R. Ulehlom. Vznikol nový hokejový oddiel pri Spolku považských akademi-
kov, odbor KČST súhlasil, aby na jeho plavárni bolo vytvorené klzisko. 

Na začiatku sezóny 1936 – 37 vznikol nový klub HC Trenčín, ktorý hrával na klzisku 
KČST pri železničných mostoch, kde sa podstatne zlepšili podmienky namontovaním veľ-
kých osvetľovacích telies. 

Na valnom zhromaždení TTS Trenčín 7. decembra 1938 bol zrušený HC Trenčín a vzni-
kol nový hokejový oddiel HG (Hlinkova garda). Hlinkova garda bola v období Slovenského 
štátu jediným predstaviteľom slovenského športu a o. i. prevzala aj majetok od organizácií, 
ktoré boli zrušené. HG dala k dispozícii klzisko na dvore Hlinkovho domu spolu s „kabínami“, 
ktoré predtým patrili TJ Sokol. V roku 1940 zriadila aj TTS ľadovú plochu na ploche dvoch 

Trenčín – dobový letecký pohľad
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tenisových ihrísk. Aj v sezóne 1942 – 43 sa hokej hral na klzisku vytvorenom na teni-
sových dvorcoch TTS. Asi najznámejšou bola ľadová plocha na škvárovom ihrisku na 
mieste súčasnej Trenčianskej univerzity, ja som ho nazval v tejto knihe zimný štadión 
,,Na Škváre“. Podrobnejšie sa o tomto klzisku zmieňuje v spomienkach v tejto kapitole 
Jožko Sládek a Miloslav Ábel. V roku 1945 TTS zriadilo až 3 osvetlené ľadové plochy 
v Trenčíne. Až v roku 1958 došlo k začatiu výstavby umelej ľadovej plochy na dnešnej 
Považskej ulici (do roku 1989 Gorkého ulicà , v súčasnosti ZŠ Pavla Demitru).

Miloslav Ábel spomína na klzisko ,,Na Škváre“: Škvárové futbalové ihrisko sa 
menilo na ľadovú plochu vždy až v zimných mesiacoch november, december podľa po-
časia. Mantinely dnešnej veľkosti boli len v zadnej časti ľadovej plochy, z bočných strán 
mantinely v štandardnej výške neboli, boli len nízke. Hokej bol zaujímavým spestrením 
nedeľňajšieho dopoludnia pre fanúšikov hokeja. Koniec koncov detailnejší pohľad na 
,,Štadión“ je na fotografi ách v  tejto knihe, ktoré som nafotil maličkým fotoaparátom 
Mikroma.
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Výstavba zimného štadióna na Sihoti v rokoch 1958 – 1960
Prvé práce na výstavbe zimného štadióna v Trenčíne začali už v roku 1956, keď ich bri-

gádnicky organizoval MsNV v Trenčíne. Vtedajšiu iniciatívu však umŕtvil nedostatok vý-
robných kapacít a investičných limitov. Museli uplynúť ďalšie dva roky a v roku 1958 prí-
chod hokejovej Dukly do Trenčína, (i keď len dočasný) a zostup TTS z divízie, aby otázka 
vybudovania umelej ľadovej plochy v Trenčíne nadobudla na dôležitosti. Rast úrovne tren-
čianskeho hokeja bol podmienený jeho urýchleným vybudovaním. V roku 1959 bola preto 
s veľkým nadšením začatá opätovne výstavba zimného štadióna na Sihoti. Ako potvrdzujú 
historické dokumenty, centrálny výbor telovýchovnej jednoty TTS začiatkom roku 1958 
vytvoril „komisiu pre vedenie výstavby zimného štadióna“ a poskytol jej značnú právomoc. 
Všetky „kreslá“ v komisii boli čestné, okrem funkcie predsedu, ktorý sa stal zamestnan-
com telovýchovnej jednoty. Členmi tejto komisie boli: Ľudovít Raček (predseda komisie), 
Ing. architekt Štefan Androvič, Ing. J. Češka, Oldrich Filip, Ing. Koloman Chochol, Štefan 
Kališ, Ing. Rudolf Kvasnica, Ján Lamačka, Ján Linhart, Rudolf Mokráň, Ing. Emil Ján Reisel 
a staviteľ Viktor Šuppa. ,,Komisia zasadala po prvýkrát v predvečer 10. výročia Víťazného 
februára a ukázala svoju životaschopnosť“, píše sa v historických dokumentoch. Bez dlhých 
rečí boli vytipované hlavné úlohy pre prvú etapu výstavby, t. j. odovzdanie umelej ľadovej 
plochy do prevádzky. Súčasne sa stanovila podrobná náplň práce jednotlivým členom ko-
misie (projekty, príprava vyhliadnutého priestoru, zásobovanie a zodpovednosť za mani-
puláciu s materiálmi v skladoch, propagácia atď.) Hneď spočiatku bola komisia postavená 
pred neočakávaný problém: Už takmer schválený zámer – postaviť zimný štadión na ploche 
pri mestskej plavárni – bol odvolaný a vynorila sa potreba hľadania vhodnejšieho miesta 
v iných častiach Trenčína. Nakoniec sa názory zjednotili a defi nitívne rozhodnutie padlo 
na oblasť Hornej Sihote v tesnej blízkosti hydrocentrály. Trenčianski hokejisti už 25. 3. 1957 
nadviazali spojenie s n. p. ČKD Choceň o dodávke strojného zariadenia. Potom však nasle-
dovali zdĺhavé rokovania o umiestnení tohto objektu. Až po ročnom rokovaní určila ko-
misia pre výber staveniska miesto na konci Rázusovej ulice. S vlastnou výstavbou sa začalo 
koncom mája 1958. Stavba sa realizovala pod dohľadom Ing. Chochola a staviteľa Šinku. 
Veľký kus práce urobili v stavebnej komisii Ing. Češka, arch. Šuppa, Masaryk, Ing. Řezáč, 
Kališ, Ing.  Kvasnica. Nemožno zabudnúť ani na  prácu Ľ. Račka a  G. Maleca. Ľ. Raček 
od schválenia výstavby výborom jednoty sa pustil s chuťou a  iniciatívou do práce, zado-
važoval materiál, zariadenie, súhlasy od nadriadených orgánov a fi nancie. Mal na starosti 
výstavbu za TJ, ale súčasne robil účtovníka, nákupcu, korešpondoval a organizoval brigády. 
Za svoje zásluhy a výstavbu bol menovaný riaditeľom zimného štadióna. Obetavým pracov-
níkom, ktorý nehľadel na pracovný čas a ktorému prirástol zimný štadión k srdcu, bol i pán 
Malec. Od  rána do  večera bol na  stavbe, riadil a  usmerňoval jednotlivé partie murárov, 
tesárov a pod. Veľká vďaka tiež patrí nadšeniu a obetavosti brigádnikov – jednotlivcov (naj-
viac hodín odpracovali A. Balušková a E. Lukáč) i celých kolektívov z národných podnikov 
Merina, Odevné závody, Strojárne 9. mája, Konštrukty, tiež zo športových a iných organi-
zácií, montérom z ČKD a členom komisie a taktiež učňom z učilišťa pri Pozemných stav-
bách. V krátkom čase sa vybudovala umelá ľadová plocha, strojovňa a stupňovité hľadisko 
pre približne 4 000 divákov, čo poskytlo nové možnosti hokejovému a krasokorčuliarskemu 
oddielu pre kvalitatívne vyšší rozvoj ich činnosti. Vzhľadom na podmienky tohto obdobia 
(skromné fi nančné možnosti telovýchovnej jednoty, nedostatok odborných pracovných síl, 
závislosť na dobrovoľných brigádnikoch) mohli byť všetci zúčastnení spokojní s dosiahnu-
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tým výsledkom po zavŕšení 1. etapy budovania zimného štadióna v Trenčíne. Druhá etapa 
– prebudovanie na krytý zimný štadión – prebiehala v kvalitatívne priaznivejších podmien-
kach a syntézou budovateľských snáh dvoch generácií bol športový stánok vysokej úrovne 
– krytý zimný štadión v modernej časti starobylého Trenčína. Historickým medzníkom pre 
vývoj trenčianskeho hokeja bolo otvorenie umelej ľadovej plochy 17. januára 1960.

V  rokoch 1962 – 68 sa nadšenie a  iniciatíva zodpovedných funkcionárov vybíjala 
v neplodných sporoch ohrozujúcich dokonca aj myšlienku dokončenia výstavby zimného 
štadióna. V roku 1967 na zimnom štadióne dokončovali oplotenie, osvetlenie a aj upravili 
miesta na sedenie na tribúne. Trenčianski hokejisti prežívali vtedy ťažké obdobie, keď ešte 
neboli vybudované šatne a provizóriom sa stal skladací barák DELTA, ktorý úlohu šatní 
plnil až do roku 1973. Vtedy bola v rámci II. etapy výstavby ZŠ dokončená východná tri-
búna.

Vznik ASVŠ a plány uvažujúce s prvoligovou príslušnosťou Dukly si vyžadovali zabezpe-
čenie ďalšieho postupu výstavby zimného štadióna. V spolupráci s okresnými a mestskými 
orgánmi a za účinnej pomoci ministerstva národnej obrany sa v roku 1975 začalo s jeho pre-
stavbou a zastrešovaním juhoslovanskou fi rmou Soko Mostar. Aj keď sa zastrešovacie práce 
pretiahli až do roku 1980, už v roku 1977 sa v októbri hral pod strechou prvý ligový zápas. 
Následné práce boli zamerané na vybudovanie rehabilitačných a zdravotníckych zariade-
ní, sociálnych miestností a bufetov, ktoré boli situované do novej tribúny. Rekonštrukciou 
pôvodnej (východnej) tribúny sa získali priestory pre dorastenecké a mládežnícke mužstvá 
i administratívne miestnosti a štadión sa mal zaradiť medzi 4 najmodernejšie v ČSSR.

Trenčiansky zimný štadión sa za roky svojej existencie stal dejiskom niekoľkých tisícok 
zápasov. Medzi najvýznamnejšie z nich treba zaradiť duely svetového šampionátu hráčov 
do 20 rokov (26. 12. 1986 – 4. 1. 1987), medzištátne stretnutia v sezóne 1983 – 84 (ČSSR 
– ZSSR 2 : 2, ČSSR – Švédsko 8 : 0), v sezóne 1990 – 91 (ČSFR – ZSSR 5 : 4) a na začiatku 
sezóny 1993 – 94 (SR – Francúzsko 14 : 0).
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Verejné korčuľovanie Výstavba ZŠ

Úprava ľadu

Vľavo – ,,Búda“, vpravo – výstavba súčasnej tribúny A Historické foto pred ZŠ
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Vľavo ,,Búda“ – kabína V najlepších časoch boli takéto rady na vstupenky pred 
zimným štadiónom bežné
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Zimný štadión tesne po výstavbe

Dnešný  Zimný štadión P. Demitra

Zimný štadión – panoráma
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ZŠ
P.Demitru
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Jožko Sládek spomína na roky 1956 – 1959 – klziská v Trenčíne: V časoch, keď bolo 
na Slovensku žalostne málo umelých ľadových plôch (v roku 1953 to boli 2, v roku 1957 to 
boli 4), sme čakali na zimu a mráz, aby sme z práčovne vytiahli hadicu, urobili „mantinely“ 
z nahrnutého snehu alebo aj dosiek a vyrobili sme si za 2 až 3 dni „plácek“ pred domom 
na Sihoti. Potom sme mastili hokej od obeda až do tmy a niekedy nás z okna bytu na 1. 
poschodí pozoroval Lumír Čiháček.

Prvé moje kontakty ako malého diváka so živým dospelým hokejom v podaní TTS Tren-
čín boli koncom 60-tych rokov, keď sme sa chodili pozerať na ihrisko s prírodným ľadom, 
ktoré v  zime postavili pred vtedy novou II. základnou školou (dnes TUAD v  Trenčíne) 
na mieste budúcej budovy Keramoprojektu (dnes TUAD v Trenčíne) na Študentskej ulici. 
Ľadová plocha bola na škvárovom ihrisku, mantinely boli z dosák, osvetlenie tvorili ple-
chové lampy so žiarovkami zavesené na drôtoch ponad plochu. Tu sme obdivovali hokejové 
umenie v tom čase ešte aktívnych hráčov – Lumíra Čiháčka, Ervína Macoszeka, Imricha 
Šubu, Jána Smilku. Ako sa ukázalo, títo páni nás o pár rokov neskôr už trénovali.

V roku 1959 pokračovali práce na novom zimnom štadióne, kam sme sa chodili netrpez-
livo pozerať. Výstavba pokračovala aj v rámci akcie Z („Zveľaďovanie“). Do akcie sa zapájali 
aj naši rodičia v dobrej viere, že po dokončení umelej ľadovej plochy budeme voľný čas tráviť 
oveľa dlhšie obdobie, ako iba niekoľko týždňov počas zimných mesiacov, keď mrzlo. Zimný 
štadión s umelou ľadovou plochou začal prevádzku v januári 1960. Naša trenčianska umelá 
ľadová plocha bola podľa mojich dnešných vedomostí pravdepodobne piata na Slovensku. 
Ľadová plocha je stále na tom istom mieste dodnes, avšak už je vo vnútri dnešného Zimné-
ho štadióna Pavla Demitru. Pri tejto umelej ľadovej ploche bola na samom začiatku v rámci 
potrebnej infraštruktúry postavená dlhá prízemná drevená stavba, ktorú sme všetci volali 

Jožko Sládek s partiou na ,,súkromnom“ klzisku pred domom



544

90 rokov trenčianskeho hokeja

„Búda“. Do „Búdy“ sa vchádzalo z Považskej ulice do vestibulu a z boku sa vychádzalo k ľa-
dovej ploche. Vo vestibule boli lavice na prezúvanie a šatňa pre verejné korčuľovanie, bufet. 
Ďalej v chodbe boli šatne pre hokejistov. Okolo plochy boli betónové stupne pre stojacich 
divákov, drevené kryté striedačky a lavice pre časomeračov. Paralelne sa pre naše potreby, 
ale veľmi pomaly, postupne začala stavať betónová nová krytá tribúna (dnešná tribúna A).

Jožko Sládek spomína na staré rolby: Ľadová plocha bola upravovaná prvou trenčian-
skou „rolbou“, čo boli kovové sane, plechové sudy, rúrky, ventily, deka, ľadár, neskôr malo-
traktor. Sane ťahal najskôr jeden z prvých ľadárov Jano Múdry, silný, málovravný, ale veselý 
chlap so zlatým zubom v úsmeve. Pred žehlením rolbou bolo treba očistiť ručnými plecho-
vými odhŕňačmi čo najviac snehu z ľadovej plochy. Robili sme tak nielen pred tréningom 
po  verejnom korčuľovaní, ale aj počas zápasov, keď snežilo. Drsné prostredie nekrytého 
zimného štadióna od začiatku 
tiež využívali a  zjemňovali aj 
krasokorčuliari, najmä diev-
čatá (napríklad Alena Václavo-
vá, neskôr tiež trénerka, alebo 
Gabriela Žideková) a  hudba, 
ktorú pri tréningoch používa-
li. Postupne sane boli nahrade-
né malotraktorom a  následne 
elektrickým batožinovým vo-
zíkom tzv. jašterkou. Vzhľa-
dom k tomu, že fotografi e saní 
a  jašterky som nezohnal, tak 
som ich z pamäti prekreslil. Jašterka

Sane
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Miloš Radosa spomína: Pred zastrešením súčasného štadióna Pavla Demitru sa uva-
žovalo aj o zbúraní súčasnej A tribúny a tým pádom postavení komplet nového zimného 
štadióna, ale, žiaľ, neudialo sa tak a prístavba k štadiónu zo 60-tych rokov už nenaplnila pa-
rametre tak moderného zimného štadióna vzhľadom k nutnému prispôsobovaniu projek-
tu k jestvujúcej časti štadióna. Veľkou škodou bola nerealizácia tréningovej ľadovej plochy 
v  priestore aj dnešných garáží vedľa štadióna. Vraj niektorí ,,papaláši“ sa nedokázali vo 
vyššom záujme vzdať svojich garáží a zablokovali tento projekt. 

MG Rink – Zimný štadión Mariána Gáborika

Pavol Gáborík (otec Mariána Gáboríka) spomína na výstavbu MG Rink: Trenčín má 
naozaj užasnú hokejovú históriu. Z Dukly Trenčín odchádzali hráči do celého sveta, kde vo 
väčšine boli úspešní a naozaj to boli hráči vysokých kvalít. Vďaka úspechom Dukly Tren-
čín vo všetkých kategóriách a výraznému zvuku mien, ktoré sa presadzovali vo svetovom 
hokeji, sa hokej stal v Trenčíne silným fenoménom. Každoročne sa vychovávala celá plejáda 
hráčov a len niektorí z nich zostali pri hokeji ako profesionáli. Mnohí mladí ľudia v Tren-
číne mali celkom dobré hokejové základy a nemali si kde zakorčuľovať a zahrať si svoju 
obľúbenú hru. Taktiež na mestskom zimnom štadióne bolo málo príležitostí pre takéto ak-
tivity a celkovo bol nedostatok ľadu aj pre mládež. Toto všetko Marián vnímal a uvažoval 
o možnosti postaviť v Trenčíne zimný štadión.

Keď už mal Marián v NHL slušné príjmy, uvažoval o nejakom podobnom športovisku. 
Mnoho príkladov mal dennodenne pred očami v  Amerike. Opakovane sme celá rodina 
túto myšlienku rozoberali už v Minnesote. Aj tam je veľa hál, celkom jednoduchých, len 
zastrešených, dokonca bez šatní, kde deti môžu trénovať. Často sú bez spŕch, len so zák-
ladným vybavením – WC a podobne. Marián túžil po podobnej hale aj v Trenčíne. Naj-
skôr neuvažoval o  väčšom projekte. Bol som sa spolu so synom Braňom na  viacero po-
dobných hál osobne pozrieť. Celkom sa nám ten ich systém páčil. Rodičia priviezli dieťa 
na tréning spravidla už oblečené v hokejovom výstroji. Obuli mu korčule a chlapec mohol 
trénovať. Po tréningu mu korčule vyzuli, naložili ho celého vo výstroji opäť do auta a od-
frčali s ním domov. Od začiatku Mariánovi však bolo jasné, že to nemôže byť poňaté ko-
merčne. Museli si všetci otvorene povedať, že ambíciou takejto investície nemôže byť len 
komerčný úspech. Marián išiel do projektu so srdcom na dlani, neanalyzoval perspektívu 
projektu podľa obchodných a  investičných teórií. Vedel, že investícia prinesie veľmi veľa 
úžitku pre celé mesto. A to dlhodobo. Zhodou okolností aj manažment v Hokejovom klube 
Dukla Trenčín uvažoval o tom, že by bolo potrebné urobiť v meste nejakú ďalšiu ľadovú 
plochu. Jedna už nestíhala. Zostaviť časový rozpis, v  ktorom by sa skĺbili tréningy detí, 
mládežníkov aj seniorov, plus, samozrejme, zápasy, nevyhnutná úprava ľadu, bolo každý 
rok čoraz ťažšie. Doplácali na to predovšetkým tí najmladší. Ich tréningy sa bežne začínali 
už pred šiestou hodinou ráno, čo obzvlášť v  zime nie je úplne ideálny čas. Aj mnohých 
rodičov takéto ranné vstávanie odradí a deti sú, žiaľ, v mladom veku na podporu rodičov 
odkázané. Aj Marián týmito tréningami prešiel. Majúc pred očami vlastnú skúsenosť, chcel 
ostatné deti pred ranným vstávaním aspoň trošku ochrániť. Poveril ma, aby som rokoval 
s vedením Dukly, že Marián je v tom čase už pomerne výrazne naklonený takejto investícii. 
Priaznivá situácia nastala, keď sa našiel vhodný pozemok. Bol priamo v areáli tej povestnej 
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7. základnej školy. Ideálna poloha, v bezprostrednej blízkosti jednak školy, ale aj pôvodného 
trenčianskeho zimného štadióna. Časť tohto pozemku bola už pripravená výhľadovo a ur-
banisticky na výstavbu športového areálu a ihriska. Druhá časť pozemku s rozlohou asi päť-
tisíc štvorcových metrov bola dočasne nevyužitá. Odmysliac si teda skutočnosť, že sa práve 
na ňom v bezprostrednej blízkosti školy zhromažďovali drogovo závislé osoby. Bežne bolo 
možné na zemi nájsť striekačku či obaly od všelijakých liekov. Na pozemku bolo približne 
40 starých stromov. Vtedajší primátor Braňo Celler sa ma pri jednej debate opýtal, aký 
veľký pozemok by bol potrebný na výstavbu hokejovej haly. Vtedy určite nemyslel na Ma-
riána. Nevedel o Mariánových úvahách, netušil, že sú už v pomerne pokročilom štádiu. 
Pán Celler skôr uvažoval, že by mesto postavilo nejakú halu pre Duklu Trenčín z vlastných 
zdrojov. Vtedy som povedal, že v úplne ideálnom prípade je potrebných okolo sedemtisíc 
štvorcových metrov, ale že tento konkrétny päťtisícmetrový pozemok by za  istých okol-
ností stačiť mohol. Marián bol tejto myšlienke naklonený. Bolo to začiatkom roku 2004. 
Po rozhovore s primátorom bola pripravená štúdia na tento projekt. Táto prvotná štúdia 
vychádzala zo vzoru jednoduchých hál, aké sme videli v Amerike – bez šatní, bez spŕch, len 
zastrešená ľadová plocha s minimalistickým sociálnym zázemím. S hotovou štúdiou v tom 
čase ešte v najskromnejšom možnom variante sme sa potom obrátili na mesto so žiadosťou 
o pozemok. Dostali sme ponuku na pozemok za symbolickú jednu korunu. Momentálne je 
možné celkom jednoznačne povedať, že mestu sa toto rozhodnutie veľmi oplatilo. Komerč-
ná hodnota pozemku už je minimálne dvakrát splatená, pretože Marián odvádza mestu 
za túto plochu štandardnú daň. Predtým nikto mestu nič neplatil, s týmto pozemkom boli 
len náklady. Niekedy v  tejto fáze sa celý projekt dostal k  slovenským médiám. Vtedy už 
bol aj problém uskočiť. Nikto neveril, že by fyzická osoba bola ochotná investovať toľko 
peňazí. Odhad na pôvodne uvažovaný skromnejší variant bol niekde medzi 50 až 60 milión-
mi Sk. Začali sme s terénnymi úpravami. Pustili sme sa do toho. Vtedy sme ešte zvažovali 
spoluprácu s mestom alebo s hokejovým zväzom. Štát totiž plánoval postaviť na Sloven-
sku približne jedenásť malých hokejových štadiónov. Obrátili sme sa na nich so žiadosťou 
o príspevok, ale, bohužiaľ, nič sme nedostali. S odstupom času môžeme povedať, že na-
šťastie. Sme absolútne nezávislí, nikoho okrem našich klientov nemusíme počúvať. Marián 
všetko vybudoval ako súkromná osoba, znášal celú fi nančnú záťaž sám. Stavba netrvala ani 
rok. Ako prvý vstúpil na ľad môj syn Braňo a Marián ho pritom fi lmoval. Vtedy ešte pota-
jomky, bez svetiel refl ektorov a bez médií. Ofi ciálne slávnostné otvorenie sme naplánovali 
na koniec júla 2005. Na otvárací zápas prišli všetky hviezdy z NHL a aj ostatné hokejové 
osobnosti z celého Slovenska. „Až vtedy všetkým došlo, že sa to všetko podarilo, že štadión 
naozaj stojí a slúži svojmu účelu,“ pochvaľoval si po úvodnej exhibícii dojatý Marián. Kvali-
ta ľadu bola podľa hráčov lepšia ako na nedávnych majstrovstvách sveta vo Viedni, a to bol 
horúci júl s teplotami 33 stupňov v tieni. Vzhľadom na absolútnu neexistenciu skúseností 
s podobnými halami u nás, keďže žiadna podobná na Slovensku, ale ani v Česku nebola, bol 
výsledok celkom fajn. Teraz stojí a je na sto percent funkčný štadión, ubytovanie, reštaurá-
cia, fi tnes, regeneračné priestory pre fyzioterapeuta, malá gymnastická telocvičňa, ktorá sa, 
mimochodom, veľmi osvedčuje.
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Foto MG Rink
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Dukla Trenčín – základný pilier reprezentácie

Bez Trenčanov to jednoducho v slovenskom hokeji posledných 20 – 25 rokov nešlo. 
Od vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 Dukla Trenčín, jej odchovanci, resp. bývalí 
hráči tvoria absolútny pilier slovenskej reprezentácie, na čo môžeme byť my Trenčania 
právom hrdí. Ich účasť by bola ešte vyššia, keby si mnohí hráči nemuseli často plniť svoje 
povinnosti v NHL najmä počas majstrovstiev sveta, resp. nemuseli odpočívať z dôvodu 
zranenia. Dovolil som si zaradiť medzi Trenčanov aj niektorých odchovancov iných od-
dielov, ale sú to hráči, ktorí zaznamenali začiatok seniorskej kariéry alebo zásadný nárast 
výkonnosti počas pobytu v Dukle Trenčín. Nemožno, samozrejme, nespomenúť stálicu 
realizačného tímu reprezentácie SR, maséra Michala Malinu.

Hráči, ktorí obliekli dres Dukly Trenčín, na významných reprezentačných podujatiach:

MS C kategórie 1994 – Poprad, Spišská 
Nová Ves (1. miesto)
Brankári: Dragan, Hartmann, Michálek 
Obrana: Hecl, Jasečko, Kledrowetz, M. Mar-
cinko, Medřík, Sekeráš, Smerčiak, Varholík 
Útok: J. Daňo, O. Haščák, Jánoš, Kolník, 
Kontšek, Paukovček, Plavucha, Pohorelec, 
P. Pucher, R. Pucher, Rusznyák, Rybovič, 
Šatan – 14 hráčov
Tréneri: Šupler, F. Hossa 

MS B kategórie 1995 – Bratislava (1. miesto)
Brankári: Čunderlík, Dragan 
Obrana: Jasečko, M. Marcinko, Medřík, Se-
keráš, Smerčiak, Švehla, Varholík, Vorobeľ 
Útok: Cíger, J. Daňo, O. Haščák, Jánoš, Ih-
načák, Kolník, Róbert Petrovický, R. Pucher, 
Plavucha, Šatan, Šechný, P. Štastný – 13 hráčov
Tréneri: Šupler, Selvek, F. Hossa 

MS 1996 – Viedeň (10. miesto)
Brankári: Dragan, Murín, Klempa
Obrana: Medřík, Sekeráš, Višňovský, 
Smerčiak, Jasečko, Varholík, Vorobeľ
Útok: Bartoš, J. Daňo, Cíger, Demitra, 
Jánoš, O. Haščák, Kolník, Pálff y, Róbert 
Petrovický, R. Pucher, Rybovič, Šatan, Plavu-
cha – 15 hráčov 
Tréneri: Šupler, F. Hossa, Selvek 

MS 1997 – Fínsko (9. miesto)
Brankári: Dragan, Rybár, Hartmann 
Obrana: Pukalovič, Droppa, Bača, Seke-
ráš, Višňovský, Babka, Vlk, Medřík 
Útok: Pardavý, Jánoš, Stantien, Kolník, 
Stümpel, Cíger, Plavucha, P. Pucher, 
Bicek, Marián Hossa, Kontšek, J. Daňo – 
15 hráčov 
Tréneri: Golonka, Lukáč, Žiška 

MS 1998 – Švajčiarsko (7. miesto)
Brankári: Rybár, Šimonovič
Obrana: Bača, Pukalovič, Višňovský, 
Sekeráš, Jasečko, Droppa, Švehla 
Útok: Stantien, P. Pucher, Stümpel, 
R. Pucher, Voskár, Cíger, Jánoš, Rataj, 
Pardavý, Bartoš, Kropáč, Kapuš, J. Daňo 
– 11 hráčov
Tréneri: Šterbák, F. Hossa

MS 1999 – Nórsko (7. miesto)
Brankári: Šimonovič, Murín, Rovnianek
Obrana: Hecl, Chára, Jasečko, Vlk, Viš-
ňovský, Droppa, Sekeráš, Babka
Útok: R. Pucher, P. Pucher, Kapuš, Li-
piansky, Cíger, Marián Hossa, Pardavý, 
Bartoš, Šechný, Kolník, J. Daňo, Pálff y, 
Plavucha – 13 hráčov 
Tréneri: Šterbák, F. Hossa, Starší
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MS 2000 – Rusko (2. miesto)
Brankári: Lašák, Rybár, Lipovský 
Obrana: Sekeráš, Droppa, Jasečko, Chára, 
Podhradský, Višňovský, Štrbák, Suchý
Útok: Šatan, Hurtaj, Kapuš, Bartoš, Pla-
vucha, Hlinka, Pardavý, P. Pucher, Hreus, 
Vaic, Ronald Petrovický, Bartečko, Han-
dzuš – 9 hráčov 
Tréneri: Filc, Bokroš, V. Šťastný 

MS 2001 – Nemecko (7. miesto)
Brankári: Lašák, Staňa, Rybár
Obrana: Mezei, Chára, Štrbák, Droppa, 
Lintner, Richard Pavlikovský, Sekeráš
Útok: Gáborík, Somík, Országh, Marián 
Hossa, Zedník, Cíger, Pardavý, Nagy, 
Hlinka, Róbert Petrovický, Bartoš, Nedo-
rost, P. Pucher – 15 hráčov 
Tréneri: Filc, Bokroš, V. Šťastný 

MS 2002 – Švédsko (1. miesto)
Brankári: Lašák, Staňa, Šimonovič
Obrana: Hecl, Bača, Štrbák, Smrek, Milo, 
Višňovský, Lintner, Čierny 
Útok: Bondra, Stümpel, Országh, Šatan, Ras-
tislav Pavlikovský, Somík, Bartečko, Pálff y, 
Handzuš, Nagy, Hlinka, P. Pucher, Róbert 
Petrovický, Tomík, Uram – 12 hráčov 
Tréneri: Filc, Bokroš, V. Šťastný 

MS 2003 – Fínsko (3. miesto) 
Brankári: Lašák, Staňa, Rybár
Obrana: Višňovský, Štrbák, Lintner, Suchý, 
Švehla, Milo, Čierny, Majeský 
Útok: Pálff y, Stümpel, Šatan, Zedník, 
Nagy, Bondra, Hlinka, Kapuš, Demitra, 
Radivojevič, Országh, Vaic, Cíger, Sejna – 
10 hráčov 
Tréneri: F. Hossa, V. Šťastný, Šterbák

MS 2004 – Česko (4. miesto)
Brankári: Lašák, Staňa, Križan
Obrana: Chára, Mezei, Štrbák, Meszároš, 
Majeský, Lintner, Graňák, Čierny
Útok: Stümpel, Šatan, Gáborík, Marián 

Hossa, Demitra, Rastislav Pavlikovský, 
Kapuš, Országh, Bartečko, Štefanka, Ronald 
Petrovický, Kukumberg, Kolník – 14 hráčov 
Tréneri: F. Hossa, Pokovič, Švehla 

MS 2005 – Rakúsko (5. miesto)
Brankári: Lašák, Staňa, Križan
Obrana: Chára, Suchý, Štrbák, Vydarený, 
Višňovský, Majeský, Lintner, Graňák, Obšut 
Útok: Pálff y, Stümpel, Šatan, Gábo-
rík, Marián Hossa, Demitra, Handzuš, 
Zedník, Országh, Bartečko, Marcel Hossa, 
Štefanka, P. Pucher – 11 hráčov 
Tréneri: F. Hossa, Pokovič, Švehla 

MS 2006 – Lotyšsko (8. miesto)
Brankári: Lašák, Staňa, Križan
Obrana: Graňák, Harant, Hudec, Jurčina, 
Meszároš, Milo, Stehlík, Štrbák, Vydarený 
Útok: Bartovič, Cibák, Čiernik, Hudec, 
Marián Hossa, Marcel Hossa, Kapuš, 
Kollár, Kováčik, Rastislav Pavlikovský, 
Surový, Vaic, Zálešák – 10 hráčov 
Tréneri: F. Hossa, Jaško, Bača

MS 2007 – Rusko (6. miesto)
Brankári: Križan, Halák, Konrád
Obrana: Chára, Graňák, Harant, Jurčina, 
Podhradský, Starosta, Stehlík, Štrbák
Útok: Čiernik, Demitra, Gáborík, Marián 
Hossa, Kapuš, Kováčik, Kukumberg, Me-
lichárek, Podkonický, Radivojevič, Šatan, 
Somík, Surový, Uram – 14 hráčov 
Tréneri: Šupler, Miklošovič, Cíger

MS 2008 – Kanada (13. miesto)
Brankári: Lašák, Budaj, Križan
Obrana: Štrbák, Vydarený, Graňák, Viš-
ňovský, Starosta, Majeský, Mezei, Pod-
hradský, Sekera 
Útok: Húževka, Kolník, Skladaný, Somík, 
Melichárek, Čiernik, Róbert Petrovic-
ký, Podkonický, Kováčik, Mikúš, Kollár, 
Fabuš, Marcel Hossa – 13 hráčov 
Tréneri: Šupler, Miklošovič, Oremus 
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MS 2009 – Švajčiarsko (10. miesto)
Brankári: Lašák, Halák, Staňa
Obrana: Baranka, Obšut, Švarný, Vydare-
ný, Smrek, Graňák, Sekera 
Útok: Bartovič, Marcel Hossa, Macho, 
Nagy, Rastislav Pavlikovský, Radivoje-
vič, Ružička, Štefanka, Bartečko, Surový, 
Mikúš, Bicek, Ölvecký, Handzuš – 8 hráčov 
Tréneri: Filc, F. Hossa, Pokovič 

MS 2010 – Nemecko (12. miesto)
Brankári: Hamerlík, Budaj, Staňa
Obrana: Majeský, Graňák, Starosta, Lint-
ner, Frühauf, Sekera, Mihálik 
Útok: Podkonický, Kukumberg, Macho, 
Šatan, Zálešák, Zagrapan, Dravecký, Čier-
nik, Pánik, Svatoš, Bartovič, Bulík, Tatar, 
Gron – 9 hráčov 
Tréneri: Hanlon, F. Hossa, Pokovič 

MS 2011 – Bratislava, Košice (10. miesto)
Brankári: Halák, Hamerlík, Lašák 
Obrana: Baranka, Graňák, Jurčina, Ma-
jeský, Podhradský, Sersen, Štrbák, Višňov-
ský
Útok: Bartečko, Cibák, Demitra, Gáborík, 
Handzuš, Marcel Hossa, Marián Hossa, 
Nagy, Radivojevič, Ružička, Stümpel, 
Surový, Šatan, Zedník – 9 hráčov 
Tréneri: Hanlon, F. Hossa, Pokovič 

MS 2012 – Fínsko, Švédsko (2. miesto)
Brankári: Laco, Hamerlík, J. Hudáček,
Obrana: Chára, Sekera, Baranka, Sersen, 
Starosta, Vydarený, Kudroč, Graňák
Útok: Radivojevič, Kopecký, Marcel 
Hossa, Surový, Bližňák, Hovorka, Mikúš, 
M. Haščák, Miklík, Šatan, Hudáček, Tatar, 
Handzuš, Bartovič – 11 hráčov
Tréneri: Vůjtek, Bača

MS 2013 – Švédsko, Fínsko (8. miesto)
Brankári: Staňa, Janus, J. Hudáček
Obrana: Ďaloga, Sersen, Švárny, Vydarený, 
Mezei, Sekera, Mihálik, Jurčina
Útok: Stümpel, Kukumberg, Šatan, 
Miklík, M. Daňo, L. Hudáček, Bartek, 
Surový, Bližňák, Záborský, Kopecký, Öl-
vecký, M. Haščák, Radivojevič – 11 hráčov
Tréneri: Vůjtek, Oremus

MS 2014 – Bielorusko (9. miesto)
Brankári: Laco, Janus, J. Hudáček 
Obrana: Ďaloga, Čerešňák, Švárny, Valach, 
Sloboda, Marinčin, Mihálik, Brejčák 
Útok: Skokan, Hrivík, Šatan, Miklík, 
Tybor, Viedenský, Nagy, Pánik, A. Šťastný, 
T. Marcinko, Mikúš, Réway, M. Haščák, 
Tatar – 8 hráčov 
Tréneri: Vůjtek, Oremus, Országh 

MS 2015 – Česká republika (9. miesto)
Brankári: Laco, J. Hudáček, Konrád 
Obrana: Jánošík, Baranka, Sersen, Meszá-
roš, Mikúš, Graňák, Jurčina, Ďaloga 
Útok: Gáborík, Jurčo, Miklík, Dravec-
ký, Viedenský, Pánik, Surový, Bližňák, 
M. Daňo, Bartovič, L. Hudáček, Kopecký, 
Tatar, Lušňák – 11 hráčov
Tréneri: Vůjtek, Oremus, Országh 

MS 2016 – Rusko (9. miesto)
Brankári: J. Hudáček, Konrád, Baroš 
Obrana: Graňák, Jaroš, Meszároš, Sersen, 
Švarný, Sekera, Marinčin, Mikúš 
Útok: Bartánus, Hrnka, Cehlárik, 
M. Daňo, Dravecký, L. Hudáček, Lušňák, 
Skalický, A. Šťastný, T. Marcinko, Réway, 
Bakoš, Jurčo – 7 hráčov 
Tréneri: Cíger, Miklošovič, Bokroš 
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ZOH 1994 – Lillehammer (6. miesto)
Brankári: Dragan, Hartmann, Michalek 
Obrana: Bača, Búřil, M. Marcinko, Medřík, 
Sekeráš, Smerčiak, Švehla, Varholík
Útok: J. Daňo, O. Haščák, Kolník, Kont-
šek, Pálff y, Róbert Petrovický, Plavucha, 
Pohorelec, R. Pucher, Šatan, P. Šťastný – 
14 hráčov 
Tréneri: Šupler, F. Hossa, V. Šťastný

ZOH 1998 – Nagano (10. miesto)
Brankári: Murín, Rybár, Šimonovič
Obrana: Droppa, Jasečko, Mosnár, Seke-
ráš, Švehla, Varholík, Višňovský
Útok: Cíger, Bondra, J. Daňo, O. Haščák, 
Jánoš, Kolník, Kontšek, Pardavý, Róbert 
Petrovický, Plavucha, P. Pucher, Rusznyák, 
Stantien – 13 hráčov 
Tréneri: Šterbák, F. Hossa 

ZOH 2002 – Salt Lake City (13. miesto) 
Brankári: Lašák, Staňa, Rybár
Obrana: Lintner, Majeský, Milo, Obšut, 
Richard Pavlikovský, Smrek, Višňovský
Útok: Bartečko, Demitra, Handzuš, 
Marián Hossa, Kapuš, Pálff y, Pardavý, 
Rastislav Pavlikovský, Róbert Petrovický, 
Stümpel, Šatan, Šechný, Török – 11 hráčov 
Tréneri: Filc, Bokroš, V. Šťastný 

ZOH 2006 – Turín (5. miesto)
Brankári: Budaj, Lašák, Križan 
Obrana: Chára, Jurčina, Majeský, Meszá-
roš, Suchý, Štrbák, Višňovský 
Útok: Bartečko, Bondra, Demitra, Gábo-
rík, Marián Hossa, Kapuš, Ronald Pet-
rovický, Stümpel, Surový, Svatoš, Šatan, 
Zedník – 9 hráčov 
Tréneri: F. Hossa, Jaško, Bača 

ZOH 2010 – Vancouver (4. miesto)
Brankári: Budaj, Halák, Staňa
Obrana: Chára, Jurčina, Baranka, Meszá-
roš, Sekera, Štrbák, Višňovský 
Útok: Bartečko, Cibák, Demitra, Gáborík, 
Marián Hossa, Marcel Hossa, Handzuš, 
Pálff y, Kopecký, Radivojevič, Šatan, 
Zedník – 11 hráčov 
Tréneri: Filc, F. Hossa, Pokovič 

ZOH 2014 – Soči (11. miesto) 
Brankári: Halák, Budaj, Laco
Obrana: Chára, Sekera, Meszároš, Staros-
ta, Baranka, Marinčin, Jurčina, Vydarený 
Útok: Radivojevič, Marián Hossa, Han-
dzuš, Kopecký, Tatar, Pánik, Jurčo, Bar-
tovič, Miklík, Marcel Hossa, Ölvecký, 
Surový, Záborský, T. Marcinko – 13 hráčov 
Tréneri: Vůjtek, Oremus, Országh

Svetový pohár 1996 – Montreal (7. miesto)
Brankári: Dragan, Mega
Obrana: Bača, Bukna, Droppa, Jasečko, 
Medřík, Sekeráš, Smerčiak, Švehla, Var-
holík, Višňovský 
Útok: Bartoš, Bondra, Cíger, Demitra, 
O. Haščák, Ilavský, Kolník, Pálff y, Pla-
vucha, Rybovič, Šatan, Stümpel, Voskár, 
Zedník – 13 hráčov 
Tréneri: Golonka, Lukáč, Žiška 

Svetový pohár 2004 – Toronto (8. miesto)
Brankári: Lašák, Staňa, Budaj
Obrana: Chára, Čierny, Lintner, Mezei, 
Obšut, Štrbák, Suchý, Višňovský 
Útok: Bartečko, Cibák, Demitra, Gáborík, 
Hlinka, Marián Hossa, Nagy, Országh, 
Rastislav Pavlikovský, Radivojevič, Šatan, 
Somík, Stümpel, Zedník – 13 hráčov 
Tréneri: Filc, F. Hossa, Pokovič, V. Šťastný 
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Aj v kategórii najlepších strelcov v histórii slovenskej hokejovej reprezentácie /štatistika 
priemeru strelených gólov na odohrané zápasy/ jednoznačne dominujú Trenčania: Demit-
ra, Gáborík, Hossa, Petrovický, Sekeráš, Cíger, Pálff y, Jánoš, Šatan, Hossa, Pardavý, Daňo, 
Kolník spolu s Bondrom a Nagyom. 

Medailisti z MS, ktorí si obliekli dres Dukly Trenčín:

Miroslav Hlinka – 1x zlato, 1x striebro, 1x bronz 
Ján Lašák – 1x zlato, 1x striebro, 1x bronz
Miroslav Šatan – 1x zlato, 2x striebro, 1x bronz
Richard Lintner – 1x zlato, 1x bronz
Branko Radivojevič –1x striebro, 1x bronz
Žigmund Pálff y – 1x zlato, 1x bronz
Jozef Stümpel – 1x zlato, 1x bronz
Ľubomír Sekeráš – 1x striebro 
Zdeno Chára – 2x striebro 
Ľubomír Hurtaj – 1x striebro
Peter Bartoš – 1x striebro
Ján Pardavý – 1x striebro
Ronald Petrovický – 1x striebro
Radoslav Hecl – 1x zlato 
Rastislav Pavlikovský – 1x zlato 
Radovan Somík – 1x zlato 

Róbert Petrovický – 1x zlato 
Róbert Tomík – 1x zlato 
Róbert Švehla – 1x bronz 
Pavol Demitra – 1x bronz 
Zdeno Cíger – 1x bronz 
Andrej Sekera – 1x striebro 
Tomáš Starosta – 1x striebro 
Dominik Graňák – 1x striebro 
Tomáš Kopecký – 1x striebro 
Marcel Hossa – 1x striebro 
Michel Miklík – 1x striebro 
Tomáš Tatar – 1x striebro 
Milan Bartovič – 1x striebro 

Titul Göteborg 2002
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MS 2000 Petrohrad – 2. miesto

Z. Chára posiela symbolické striebro 
P. Demitrovi

Víťazný gól Petra Bondru po nahrávke Žiga Pálff yho 
vo fi nále v Göteborgu 2002

Striebro z MS v Helsinkách 2012

Strieborní Dukláci po návrate z MS 
v Helsinkách 2012
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Aj my sme Dukla!
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Aj my sme Dukla!

Aj my sme Dukla!
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Aj my sme Dukla!
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Aj my sme Dukla!

Aj my sme Dukla!
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Trenčianski fanúšikovia

Akékoľvek športové podujatie a  jeho úroveň, vrátane ľadového hokeja je plne závislé 
od diváckej kulisy. Staršia generácia si dobre pamätá pravidelne preplnený zimný štadión 
po postupe do federálnej ligy. Zápasy so Slovanom Bratislava, VSŽ Košice, ale aj s českými 
mužstvami ako Tesla Pardubice, CHZ Litvínov, Sparta Praha a inými prinášali neskutočný 
adrenalín a vynikajúcu atmosféru, ktorá sa šírila ďalej aj v rodinách, na pracoviskách. Aj 
po rozdelení republiky v roku 1993 Dukla pokračovala impozantnými sezónami, keď pra-
videlne hrávala o titul majstra SR a s tým súvisel, žiaľ, aj záujem divákov. Toto obdobie však 
„namlsalo“ trenčianskych divákov a prišli slabšie sezóny a s nimi, žiaľ, aj pokles diváckeho 
záujmu. Sezóna 2003 – 2004 a titul, ktorý získala Dukla, znova dostal divákov späť na tri-
búny a následne aj na trenčianske námestie. Ako sa hovorí, všetko so všetkým súvisí. Ako 
sa Trenčín hrdil jedným z najmodernejších štadiónov v 70-tych rokoch, to už zďaleka nie 
je pravda a  v  súčasnosti štadión nespĺňa parametre moderného štadióna. Jednoznačnou 
úlohou do budúcnosti je zmodernizovať zimný štadión, aby sa vytvorili predpoklady pre 
zvýšenie diváckeho záujmu. Samozrejme je nutné dodať, že ani najmodernejší štadión bez 
adekvátnej výkonnosti a atraktívneho hokeja divákov na štadión nepriláka.

Bez diskusie nedeliteľnú súčasť vynikajúcej atmosféry na  štadiónoch tvoria fankluby. 
Trenčiansky fanklub historicky patrí k  dominantným, dobre organizovaným klubom, 
ktorý mal historicky nadštandardné vzťahy s vedením klubu Dukla Trenčín a ktorý mal 
neskutočne výborné vzťahy s fanklubmi najmä z Litvínova a Zlína. 

Takto hodnotili trenčianskych fanúšikov médiá v  roku 1989: Športovú verejnosť 
v celej našej vlasti zaujala netradičná práca s divákmi v Dukle Trenčín. Okrem tradičných 
hokejových bulletinov zabezpečilo ASVŠ pre fanúšikov trenčianskeho hokeja vlajky, plagá-
ty, papierové čiapky so znakom Dukly, priebeh zápasov oživili netradičné „svetelné noviny“ 
a ku korektnému správaniu publika prispel i Klub priateľov Dukly, ktorého prácu a výsled-
ky si všimla aj ČST. 
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Nadštandardné vzťahy trenčianskych a litvínovských fanúšikov: K hokejovému titulu 
Litvínova v  sezóne 2013 – 2014 gratulovali aj slovenskí hokejoví fanúšikovia. Najmä tí 
v Trenčíne a v Košiciach nezabúdajú na romantické útočné vlnobitie, ktoré prinášalo zápasy 
bohaté na góly. „Boli to úžasné časy. Naše vzájomné zápasy sa bežne končili výsledkami 9 : 7 
či 6 : 8, obe mužstvá sa vyžívali v útočnej hre,“ spomína Šupler, ktorého Dukla stroskotala 
na Litvínove v semifi nále v sezóne 1990 – 91 (1 : 3 na zápasy). Mimoriadne hokejové zážitky 
sa prenášali aj na fanúšikov, ktorí si vybudovali nevídané vzťahy. „Fankluby povzbudzovali 
svoje mužstvá bežne zo spoločného kotla v hľadisku. Navzájom sa spriatelili do takej miery, 
že sa čakali na staniciach. Litvínovčania prespali v Trenčíne a naopak. Pred hokejom si stihli 
zahrať priateľské futbalové zápasy,“ dodáva bývalý generálny manažér Dukly Jaro Laifer.

„Pánové, promiňte, ale s Duklou to byl zas hokej, že je potřeba spláchnout veliké emoce. 
Na zdraví, Julo,“ zvykol si vziať úvodnú vetu na inak protokolárnom akte tlačovej besedy 
Ivan Hlinka. Zdvihol „decák“ vodky a  obrátil sa na  kolegu z  Trenčína. „Ale fakt to byl 
suprovej hokej, zaslouží si duplu,“ poprosil Hlinka asistentku, aby jemu i kolegovi naliala 
druhý. Na začiatku dobrých vzťahov Litvínova s Trenčínom stál, žiaľ, tiež už nebohý Jaro-
slav Walter. V pokročilejšom trénerskom veku sa stal spolu s Ivanom Hlinkom trénerom 
poslednej československej reprezentácie pred rozpadom spoločného štátu. „Vieš, že som typ, 
ktorý nevie byť v  trénerskom tandeme dvojkou. Dokázal som to jedine s  Ivanom,“ vravel 
o svojej energickej i dominantnej povahe Walter. Spolu tak fungovali na poslednom Kanad-
skom pohári v roku 1991 i na zimnej olympiáde v Albertville v roku 1992. 
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Stanley Cup pravidelným návštevníkom mesta Trenčín

Zrejme najväčším snom každého hokejistu je zisk Stanleyho pohára. Ide o trofej, ktorá sa 
každoročne udeľuje víťazovi play off   NHL. Jej počiatky siahajú až do roku 1893, kedy bola 
udelená ešte pod iným menom kanadskému tímu Montrealu AAA.  Od tej doby sa Stan-
ley Cup, ako je trofej nazývaná v zámorí, stal svetoznámym hokejovým symbolom úspechu, 
ktorý vďaka odchovancom Dukly poznáme aj v Trenčíne. Celkovo bola táto trofej pod hradom 
Matúša Čáka už šesťkrát, čo je svetová rarita. Dôkazom sú slová strážcu Stanley Cupu Phila 
Pritcharda, ktorý v rozhovoroch s novinármi s úsmevom priznáva, že v žiadnom inom meste 
tak často s trofejou nebol a v Trenčíne sa už cíti ako doma. 

Stanley Cup zavítal prvýkrát do Trenčína v roku 2008, kedy sa s ním predstavil víťaz NHL 
v drese Detroit Red Wings Tomáš Kopecký. Rodák z Ilavy pôsobí v štruktúrach Dukly od 
žiackych čias. Vo svojej kariére sa predral viacerými mládežníckymi kategóriami v Dukle 
a pred odchodom do zámoria stihol odohrať niekoľko zápasov aj za seniorské mužstvo. Po 
niekoľkých rokoch na „farme“ v Grand Rapids Griffi  ns sa v sezóne 2006 – 07 dokázal prebo-
jovať do prvého tímu Detroitu. Tam odohral štyri sezóny a neskôr sa v rámci NHL sťahoval 
do Chicaga Black Hawks, kde sa mu po druhýkrát podarilo získať Stanley Cup. Po ročnom 
angažmá v tíme Florida Panthers sa vrátil do Európy, kde pôsobil v českom Třinci. Tomáš má 
za sebou aj úspešnú reprezentačnú kariéru. Stihol sa predstaviť na dvoch olympijských hrách 
vo Vancouveri a v Soči. Najväčší úspech s dvojkrížom na hrudi zažil na majstrovstvách sveta 
v roku 2012, kedy získal striebornú medailu. Okrem toho sa predstavil ešte na dvoch ďalších 
majstrovstvách sveta, v roku 2015 dokonca ako kapitán reprezentácie.  Jeho prvé oslavy so 
Stanley Cupom v roku 2008 narušilo upršané počasie. Napriek tomu si na Mierové námestie 
našlo cestu viac ako 1 000 fanúšikov, ktorí si nenechali ujsť tento úspech nielen trenčianskeho 
hokeja. Samotný Tomáš na oslavách žiaril šťastím a pre novinárov konštatoval:  „Som rád, že 
aj napriek nepriaznivému počasiu prišli a tešia sa s nami. Je to úžasné.“ Hokejista stihol okrem 
osláv na námestí v Trenčíne zájsť s pohárom aj do trenčianskej nemocnice, kde spravil radosť 
pacientom na detskom oddelení. Väčšou časťou osláv ho v Trenčíne sprevádzal jeho český 
spoluhráč Jiří Hudler. 

Po ročnej prestávke, v ktorej sa Stanley Cup predstavil spolu s bývalým hráčom Dukly 
Miroslavom Šatanom v Topoľčanoch, prišla trofej do Trenčína po druhý krát. Popri opätov-
nom víťazovi Tomášovi Kopeckom ho nad hlavu tentokrát zdvihol aj jeho spoluhráč z Chi-
caga Black Hawks Marián Hossa. Marián začínal s hokejom v Trenčíne, kde sa podobne ako 
Tomáš postupne prepracovával mládežníckymi kategóriami až do A mužstva. V sezóne 1996 
– 97, už ako ťahúň Dukly, získal medailu za titul majstra Slovenska. Jeho talent, pochopiteľne, 
neušiel záhraničným skautom a po zisku titulu odišiel do zámoria. Ako jeden z mála hoke-
jistov dokázal už vo svojej úvodnej sezóne v Kanade nakuknúť do prvého mužstva Ottawy. 
Od sezóny 1998 – 99 (okrem lockoutu 2004 – 05, kedy hral aj za Duklu) je stabilným hráčom 
niektorého z tímov NHL. Okrem spomínanej Ottawy pôsobil aj v Atlante Trashers, odkiaľ 
neskôr v snahe vyhrať Stanley Cup prestúpil do Pittsburghu. Tam vo fi nále play-off  prehral 
s Kopeckého Detroitom. O rok neskôr prestúpil do Detroitu, kde sa opäť dostal do fi nále, 
v ktorom jeho tím neuspel. Iróniou osudu bolo, že premožiteľom Detroitu bol jeho predchá-
dzajúci zamestnávateľ Pittsburgh Penguins. Všetko si však vynahradil o rok neskôr, kde sa už 
v drese Chicaga tešil zo zisku vytúženého Stanley Cupu. Okrem výhry v roku 2010 sa Marián 
zo zisku tejto trofeje doposiaľ tešil ešte v  rokoch 2013 a  2015. S  reprezentáciou sa doteraz 
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predstavil na ôsmich majstrovstvách sveta, štyroch olympijských hrách a dvoch svetových 
pohároch. Dvojité oslavy Stanley Cupu odštartovali v Trenčíne u Mariánových svokrovcov, 
kde si z neho, dnes už tradične, pochutnal na pirohoch. Neskôr sa s ním presunul na sídlisko 
Juh. Tu si na miestnom ihrisku s kamarátmi zahral, rovnako ako kedysi, hokejbalový turnaj. 
Tentokrát sa však víťaz turnaja aspoň na chvíľku mohol tešiť zo zisku Stanley Cupu. Po turnaji 
si pohár prevzal Tomáš Kopecký, ktorý sa s ním išiel „pochváliť“ do Dubnice, kde absolvo-
val stretnutie u primátora mesta a neskôr si trofej užíval v kruhu rodiny. Na druhý deň sa 
oslavy presunuli najskôr na trenčiansky zimný štadión, kde sa s ním mohli odfotiť fanúšiko-
via a mládežníci Dukly Trenčín. Neskôr sa trofej presunula na Mierové námestie, kde sa konal 
slávnostný program za účasti tisícov fanúšikov z celého Slovenska. Veľkolepé oslavy ukončila 
recepcia na Trenčianskom hrade. 

Po roku sa Stanley Cup do Trenčína vrátil do tretice. Tentokrát si ho so sebou priniesol ro-
bustný obranca a kapitán Bostonu Bruins Zdeno Chára. Ten napriek úspešnej kariére nemal 
hokejové začiatky vôbec jednoduché. Ako spomína, „hokeju som sa začal venovať v Dukle 
Trenčín, kde som hrával stredného útočníka za „béčko“ dorastu. V „áčku“ som toho veľa ne-
nahral. Potom ma premiestnili do obrany a už to bolo lepšie. Pri mojej výške bolo všetko 
problematické, napríklad chrániče mi boli malé a na nekrytých miestach to po úderoch po-
riadne bolelo. Ešte aj korčule mi boli malé a tak som v nich neraz mal zohnuté prsty a na hrub-
šiu ponožku nebolo pomyslenie...“ Z Trenčína sa Zdeno sťahoval na rok do Sparty Praha, kde 
si ho všimli zahraniční skauti a odtiaľ putoval do Ameriky. Tam po roku strávenom v juniorke 
začal obliekať dres tímu NHL New York Islanders. Po troch sezónach už ako opora Islanders 
odišiel do kanadskej Ottawy, kde sa z neho stal jeden z najlepších obrancov sveta. Od sezóny 
2007 – 08 pôsobí ako kapitán Bostonu Bruins, s ktorými sa mu v roku 2011 podarilo vyhrať 
ligu a získať Stanley Cup. S reprezentáciou si zahral na svetovom pohári a dvoch olympijských 
hrách. Zdeno rovnako pôsobil aj na ôsmich majstrovstvách sveta, kde sa mu v  roku 2000 
a v roku 2012 ako kapitánovi reprezentácie podarilo získať strieborné medaily. Oslavy Stanley 
Cupu v roku 2011 sa už tradične konali na Mierovom námestí v sprievode tisícov fanúšikov. 
Tí netrpezlivo čakali na svojho hrdinu, ktorý za obrovských ovácií zdvihol trofej nad hlavu. 
Neskôr ukázal, že má nielen hokejový, ale aj hudobný talent. Posadil sa totiž za bicie a spolu 
s jedným členom skupiny Komajota ukázal, že okrem hokejovej palice mu nie sú cudzie ani 
tie menšie. Po odovzdávaní tričiek šťastným fanúšikom prišla na rad autogramiáda. Zdeno sa 
podobne ako jeho predchodcovia zastavil s trofejou aj na zimnom štadióne, kde sa fotil s mlá-
dežníckymi tímami Dukly. Neskôr sa oslavy presunuli na Trenčiansky hrad, kde sa konala 
súkromná recepcia. 

Kto sledoval fi nále play-off  NHL 2013, tak vedel, že Stanley Cup sa po ročnej prestávke opäť 
ukáže v Trenčíne. Vo fi nále sa totiž proti sebe predstavil Boston Bruins so Zdenom Chárom 
a Chicago Blackhawks s Michalom Handzušom a Mariánom Hossom. Z dvoch Trenčanov 
sa napokon z víťazstva po sérií 4 : 2 tešil Hossa a tak po druhýkrát vo svojej kariére zdvihol 
nad hlavu slávnu trofej. Tentokrát to Stanley Cup s delegáciou nemal do Trenčína ďaleko. 
Predtým bol totiž v Banskej Bystrici, kde si ho užíval Michal Handzuš. Do Trenčína sa presu-
nul netradične helikoptérou, ktorá pristála neďaleko domu Mariánových rodičov. Podobne, 
ako pri prvom víťazstve, si Marián pochutnal na pirohoch priamo zo slávnej trofeje.  Hlavné 
oslavy sa tentokrát konali na zimnom štadióne, kde si ho po príhovore a poďakovaní Mariána 
mohli užiť všetci fanúšikovia. Po ofi ciálnych oslavách sa pohár tradične presunul na Tren-
čiansky hrad, tam si ho víťaz užil spoločne s rodinou a priateľmi. 
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    Keď v roku 2014 vyhralo play-off  NHL Los Angeles Kings, nikoho neprekvapilo, že 
trofej sa po roku opäť predstaví v Trenčíne. Tentokrát sa z neho tešil ďalší trenčiansky od-
chovanec Marián Gáborík. Výrazný talent Mariána sa začal prejavovať už od žiackych ka-
tegórií. Nebolo teda prekvapením, že debutoval v A mužstve Dukly vo veku len 16 rokov. Po 
dvoch kompletných sezónach za seniorov Dukly sa ako najvyššie draft ovaný Slovák v his-
tórii  z 3. miesta upísal Minnesote Wild. Ako jeden z mála európskych hráčov neputoval na 
farmu, ale rovno do prvého tímu, kde sa ihneď uchytil. V Minnesote zažil osem úspešných 
sezón, o čom svedčí aj fakt, že je do dnešnej doby najlepším strelcom v histórii tohto tímu. 
Po odchode z Minnesoty vystriedal v priebehu 4 sezón 3 tímy. Svoje miesto si cez New York 
Rangers, cez Columbus Blue Jackets našiel v Los Angeles Kings, s ktorým sa v roku 2014 
dočkal vytúženého úspechu v podobe výhry Stanley Cupu. Marián reprezentoval Sloven-
sko na štyroch majstrovstvách sveta, dvoch olympiádach a jednom svetovom pohári. Ani 
Marián Gáborík neporušil tradíciu a z trofeje si vychutnal svoj obľúbený pokrm. Tentokrát 
však išlo o „tatarák“. Po domácej oslave sa Marián presunul na svoju bývalú 7. Základnú 
školu na Sihoti, ktorá vychovala mnoho reprezentantov. Tu sa mohla verejnosť so Stanley 
Cupom odfotiť a získať podpis víťaza. Marián využil vhodný termín Stanley Cupu v Tren-
číne a zavítal s ním na najväčší slovenský festival Pohoda, ktorý sa každoročne koná na 
trenčianskom letisku a každoročne prijme 30-tisíc návštevníkov. Tí sa tentokrát  mohli po-
kochať Stanley Cupom. Ten krúžil počas dňa spolu s Mariánom po celom areáli na veľkom 
hasičskom aute. Po návšteve Pohody nasledovala tradičná party na Trenčianskom hrade, 
ktorý bol pri tejto príležitosti nasvietený do farieb Los Angeles Kings. 

    V lete 2015 sa Trenčín tešil z tejto trofeje tretíkrát po sebe, celkom šiestykrát v prie-
behu ôsmich rokov. Víťazom sa po tretíkrát stal Marián Hossa a tentoraz si pre fanúšikov 
vymyslel naozaj niečo špeciálne. Išlo o tzv. road show, pri ktorej sa Marián spolu s mode-
rátormi akcie vozil po celom Trenčíne na otvorenej plošine. Jeho cesta začínala na sídlisku 
Juh, pokračovala smerom do centra mesta a skončila pri Zimnom štadióne Pavla Demitru 
na Sihoti. Celú cestu Stanley Cup sprevádzalo množstvo fanúšikov, na konečnej stanici pri 
„zimáku“ sa počty dali odhadovať na tisíce. Bola to naozaj vydarená akcia, ktorú si mohlo 
užiť celé mesto. Budúci držitelia Stanley Cupu v Trenčíne budú musieť vymyslieť naozaj 
niečo originálne, aby dokázali prekonať show a záujem, ktorý táto udalosť pritiahla. Po 
okružnej jazde Trenčínom sa oslavy opäť presunuli na hrad, ktorý bol tentokrát obvešaný 
vlajkami Chicaga Black Hawks. 

 Moje spomienky na oslavy Stanley Cupu: V Hall of Fame (Sieň slávy hokeja) v Toronte 
som bol už trikrát a vždy som sa tam rád vrátil. Vždy som hrdý, keď vidím, že jeho históriu 
významne písali aj naši slovenskí hokejisti a ešte viac, že medzi nimi boli aj Trenčania. Pre-
cestoval som toho dosť a vždy si tak poviem, že to naše malé Slovensko aj veľkou zásluhou 
našich športovcov, a najmä hokejistov,  dokáže vo svete veľa ľudí odlíšiť od Czechoslovakia 
alebo častokrát Slovenia, čo sa bežne stáva. Naši chalani doviezli do Trenčína Stanley Cup 
už šesťkrát. Vďaka pozvaniu Tomáša Kopeckého, Maja Hossu, Zdena Cháru a Maja Gábo-
ríka, ktorých poznám ešte z čias, keď sa v Trenčíne preháňali v mládežníckych kategóriách 
som mal tú česť zúčastniť sa všetkých úžasných osláv a vychutnať si tú radosť spolu s nimi. 
Pri všetkých oslavách som si pripomínal: ,,Chalani z malého Trenčína sa presadili vo svete 
a tak výrazne“. Niekedy si ľudia v Trenčíne a na Slovensku ani neuvedomujú, akú obrovskú 
reklamu robia títo chlapci celému Slovensku. Takže chalani,  hlavne za tých, čo si to plne 
uvedomujeme, ,,Veľké ďakujem!“ 
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2008 – Autor knihy medzi T. Kopeckým a J. Hudlerom

2011 – Zdeno Chára, držiteľ Stanley Cupu

2008 – Tomáš Kopecký, prvý držiteľ Stanley Cupu

2010 – Kopecký a Hossa

2011 – Zdeno Chára s rodinou

2008

2010

2011



564

90 rokov trenčianskeho hokeja

2013 – Marián Hossa, držiteľ Stanley Cupu

2014 – Marián Gáborík, držiteľ Stanley Cupu, na Pohode

2013 – Finále Stanley Cupu, úspešnejší bol M. Hossa

2014

2013
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2015 – Spanilá jazda Mariána Hossu

Hviezdna trojica – Hossa, Gáborík, Chára v zápase hviezd NHL

2015 – Marián Hossa s cennou trofejou pred 
zimným štadiónom

2015 – Hrad vyzdobený vo farbách Chicago Black Hawks

2015
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Gagarinov pohár patrí tiež do trenčianskej histórie

Mesto Trenčín je v hokejových kruhoch známe ako tradičná letná zástavka najcennej-
šej hokejovej klubovej trofeje Stanley Cup. Vďaka úspešným odchovancom Dukly Tren-
čín však do Trenčína zavítala aj druhá významná klubová trofej Gagarinov pohár. Tá sa 
udeľuje od sezóny 2008 – 09 víťazovi nadnárodnej hokejovej súťaže KHL. Ide o hokejovú 
súťaž, v  ktorej pôsobia kluby z  viacerých krajín ako Rusko, Lotyšsko, Ukrajina, Fínsko, 
Kazachstan, Bielorusko a Chorvátsko. V KHL je od sezóny 2012 – 13 aj slovenský zástupca 
Slovan Bratislava. Samotná trofej nesie názov po slávnom kozmonautovi a prvom človeku 
vo vesmíre Jurijovi Gagarinovi. Podľa bývalého prezidenta KHL Alexandra Medvedeva bol 
pohár pomenovaný po Gagarinovi, pretože si ľudia môžu s týmto menom spojiť dosiahnu-
tie veľkých úspechov. 

Prvým Trenčanom, ktorý sa tešil zo zisku tejto prestížnej trofeje, bol obranca Tomáš 
Starosta. Jeho tím Salavat Julajev Ufa zdolal v sezóne 2010 – 11 vo fi nále play-off  Atlant 
Mytišči v pomere 4 : 1 na zápasy. Víťazstvo si vychutnával so slovami: „Je to skvelý pocit, 
dosiahol som najväčší úspech v  kariére“. Žiaľ, oslava za  fyzickej účasti Gagarinovho 
pohára sa v Trenčíne nekonala, nakoľko v tom čase ešte nebolo tradíciou doviezť pohár 
do  všetkých miest víťazov. Tomáš je úspešným odchovancom klubu Dukly Trenčín, 
za ktorý hrával od mládežníckych tímov až po  seniorské Áčko. Vo svojom materskom 
klube pôsobil do sezóny 2004 – 05, v ktorej prestúpil do ruského mužstva Neft ekhimik 
Nizhnekamsk. V tomto klube pôsobil 6 rokov a v roku 2010 prestúpil do už spomínané-
ho tímu Salavat Julajev Ufa. V súčasnosti háji farby slovenského zástupcu v KHL Slovan 
Bratislava. Tomáš má za sebou úspešnú reprezentačnú kariéru. Slovensko reprezentoval 
na štyroch majstrovstvách sveta a na zimných olympijských hrách 2014 v Soči. So sloven-
skou reprezentáciou zažil najväčší úspech na MS 2012 vo Fínsku, kde získal striebornú 
medailu. 

Ani nasledujúce sezóny neostali trenčianski hokejoví fanúšikovia bez Gagarinovho 
pohára. O úspech sa hneď o rok postaral ďalší trenčiansky odchovanec Dominik Graňák. 
Dominikovi sa podarilo túto trofej vyhrať dokonca dvakrát, a to v rokoch 2012 a 2013. Oba 
triumfy získal v drese ruského OHK Dynamo Moskva. Ako prvý Slovák mal aj možnosť 
priviezť pohár so sebou a podeliť sa s ním s fanúšikmi na ZŠ „Sedmička“, ktorá vychovala 
mnoho reprezentantov. „V Trenčíne už bol viackrát Stanley Cup, ktorý má v hokejovom 
svete najväčší cveng. Gagarinov pohár sa s ním nedá porovnať, no pre mňa má aj tak veľkú 
cenu,“ povedal s úsmevom hráč. Dominik pôsobil v mládežníckych tímoch Dukly Trenčín, 
no už v  juniorskom veku odišiel do Slavie Praha, za ktorú odohral 6 sezón. Neskôr hral 
najmä v najvyššej švédskej súťaži v tímoch Färjestad BK a Rögle BK. Zo Švédska zamieril 
do nadnárodnej súťaže KHL, v ktorej odohral za Dynamo Moskva 4 sezóny. V súčasnosti 
pôsobí opäť vo Švédsku v tíme Rögle BK. Dominik Graňák patrí medzi najvzornejších re-
prezentantov v slovenskej histórii. Zúčasnil sa celkom až na desiatich majstrovstvách sveta 
a nechýbal ani v nominácii na MS 2016 v Rusku. So slovenskou reprezentáciou získal ako 
asistent kapitána v roku 2012 striebornú medailu. 

Odchovanci trenčianskeho hokeja nemajú svoje zastúpenie len v  slovenskej reprezen-
tácii, ale aj v  tej českej. Mnohí trenčianski fanúšikovia hokeja nevedia, že úspešný český 
reprezentant a majster sveta z roku 2010 Marek Kvapil má korene z matkinej strany na Slo-
vensku. Tento rodák z  Ilavy pôsobil v mládežníckych tímoch Dukly Trenčín, odkiaľ na-
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smeroval svoju úspešnú kariéru do Slavie Praha. Marek je, rovnako ako Dominik Graňák, 
dvojnásobným víťazom Gagarinovho pohára v rokoch 2012 a 2013. 

Ďalším a zároveň aj prvým držiteľom bol Roman Kukumberg, bývalý hráč Dukly Tren-
čín, ktorý bol jednou z kľúčových osobností pri získaní titulu majstra SR v  sezóne 2003 
– 2004.

D. Graňák s T. Starostom – víťazi Gagarinovho pohára

Dominik Graňák – dvojnásobný 
víťaz Gagarinovho pohára

Marek Kvapil – odchovanec Dukly Trenčín, dvojnásobný víťaz Gagarinovho 
pohára

Champions
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Sieň slávy slovenského ľadového hokeja

Po najväčšom úspechu slovenského hokeja v máji 2002 v podobe zisku titulu majstrov 
sveta sa slovenský hokej dočkal ďalšej významnej udalosti. 30. novembra 2002 sa za prítom-
nosti viac ako 400 hostí ofi ciálne otvorila Sieň slávy slovenského hokeja. Na tomto projekte 
okrem sponzorov, ktorí pomáhali fi nancovaniu projektu, mal najväčší vklad vtedajší marke-
tingový manažér SZĽH Štefan Nižňanský. Pri historickej premiére bolo zaradených do tejto 
siene 10 hokejistov, ktorí už boli členmi Siene slávy IIHF. Expozícia Siene slávy nabrala pu-
tovný charakter a od septembra 2005 do apríla 2006 bola fanúšikom dostupná na Bojnickom 
zámku. Po Bojniciach sa expozícia presunula do Žiliny a Liptovského Mikuláša. V súčasnos-
ti má expozícia svoje stále miesto na zrekonštruovanom štadióne Ondreja Nepelu v Brati-
slave. Do hokejovej Siene slávy sa dostali aj hokejisti a tréneri, ktorí pôsobili v Trenčíne. 

Miroslav Červenka: Architekt slovenského hokeja
(21. 12. 1922 Trenčín – 27. 1. 1996 Bratislava): všestranný 

športovec, vynikajúci športový funkcionár. Vynikal v  at-
letike, plávaní, volejbale, stolnom tenise, ale do športovej 
histórie sa zapísal najmä svojimi aktivitami v hokeji. Dres 
rodného Trenčína obliekal vo vojnových rokoch ako stre-
doškolák, rýchlosťou a priebojnosťou patril k oporám tímu. 
Po vojne hral za VŠ Bratislava. Výraznejšie ako športovec 
sa však presadil ako funkcionár a zaradil sa medzi osob-
nosti, ktoré významným spôsobom ovplyvňovali vývoj 
hokeja i športu vôbec. Pracoval v mládežníckom hnutí, na 
stavbe Trate mládeže i  ako vedúci telovýchovného odde-
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lenia SÚV a ÚV ČSM. Podieľal sa na zjednotení čs. telovýchovy a pracoval v novovznik-
nutých orgánoch. V roku 1959 sa stal predsedom Sekcie ľadového hokeja pri SÚV ČSZTV, 
podpredsedom sekcie pri ÚV ČSZTV a bol zvolený aj za člena predsedníctva SÚV ČSZTV. 
Pracoval vtedy ako tajomník predsedníctva Slovenskej akadémie vied. Na čele slovenského 
hokeja stál do roku 1973. Vysokým pracovným nasadením a tvorivým prístupom ovplyv-
ňoval vývoj vo všetkých oblastiach, najmä však pri práci s mládežou, výstavbe zimných 
štadiónov, ale našiel si čas aj na spracovanie rámcovej histórie hokeja na Slovensku. Bohaté 
skúsenosti zúročil v rokoch 1970 – 1982 vo funkcii podpredsedu SÚV ČSZTV. Bol ocene-
ný najvyššími telovýchovnými vyznamenaniami – Medailou Dr. Miroslava Tyrša (1977) 
a Medailou J. F. Chaloupeckého (1982). V roku 2003 bol uvedený do Siene slávy slovenského 
hokeja in memoriam.

V  roku 2005 sa veľkej pocty dostalo trénerskej 
legende, ktorá sa priamo zaslúžila o mnohé úspechy 
trenčianskeho hokeja, Jaroslavovi Walterovi.  Ako 
hráč dosiahol najväčšie úspechy na majstrovstvách 
sveta 1963 a 1964, kedy získal s československou re-
prezentáciou bronzové medaily. Do Dukly Trenčín 
prišiel už ako tréner v sezóne 1974 – 75. V sezóne 
1976 – 77 dosiahol s Trenčínom veľký úspech, keď 
si po víťazstve v SNHL a kvalifi kácií s Opavou vy-
slúžila Dukla postup do najvyššej československej 
súťaže. Svoje prvé pôsobenie v Trenčíne ukončil po 
sezóne 1977 – 78. Po angažmáne v Dukle trénoval 
v Nemecku a v bratislavskom Slovane. Do Trenčína 
sa vrátil v sezóne 1987 – 88. V nasledujúcom roční-
ku dokázal pre Trenčín vybojovať historickú strie-
bornú medailu. Svoj tretí návrat do Dukly v sezóne 
1996 – 97 oslávil nečakaným majstrovským titulom. 
Svoje pôsobenie v Dukle zavŕšil o sezónu neskôr. Pri 
reprezentácii zastával post asistenta trénera Ivana 

Hlinku v rokoch 1991 – 92. V roku 1993 pôsobil pri českej reprezentácii. Dukla Trenčín si ho 
v roku 2013 uctila vyvesením vlajky s jeho menom a podobizňou pod strechu Zimného šta-
dióna Pavla Demitru. Táto pocta trénerskú legendu doslova uchvátila: „Trošku ma to vzalo. 
Dojalo ma to. Asi ste videli, že tam boli aj nejaké 
slzy. Ja sa ale za to nehanbím.“ O kariére v Trenčíne 
povedal: „Pre mňa to boli v Trenčíne najlepšie roky 
mojej kariéry. Vďaka tým ľuďom, ktorí tu boli u nás 
na stredisku – veliteľ podplukovník Bella, Dušan 
Čikel, Dian, generál Kodaj. To boli zlaté časy, mali 
sme tu najlepšie podmienky. Keď som si vymyslel 
sústredenie v Tatrách šesťkrát za rok, tak som ho 
mal“ – spomínal s úsmevom tréner Walter. O  pol 
roka neskôr, v júni  2014, vo veku 75 rokov zomrel.

Jaroslav Walter preberá pamätný dres od J. Daňa
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   V  roku 2011 si svoje miesto v Sieni slávy vy-
slúžil obranca a  neskorší prezident Dukly Trenčín 
Róbert Švehla. Tejto pocty sa mu dostalo už ako 
42-ročnému, čo sa ešte doposiaľ nikomu nepoda-
rilo. „Naozaj ma to príjemne prekvapilo a túto in-
formáciu som sa dozvedel na dovolenke s rodinou 
a priznám sa, že ma to riadne zaskočilo. Také niečo 
som totiž vôbec nečakal“, uviedol bývalý obranca. 
Do Trenčína prišiel v sezóne 1989 – 90. Počas troj-
ročného pôsobenia v Dukle získal v roku 1992 zlatú 
medailu za majstrovský titul v československej lige. 
Po pôsobení v Dukle odišiel na tri roky do Švédska, 
odkiaľ putoval do NHL. Vo svojej prvej kompletnej 
sezóne v NHL dokázal nazbierať na obrancu skve-
lých 57 bodov. V NHL odohral deväť sezón, počas 
ktorých obliekal dres tímov Florida Panthers a To-
ronto Maple Leafs. V sezóne 1991 – 92 hral za čes-
koslovenskú reprezentáciu na svetovom šampionáte 
a olympijských hrách, kde získal bronz. Za sloven-
skú reprezentáciu hral na olympiádach v rokoch 1994 a 1998. Zúčastnil sa troch majstrov-
stiev sveta a v roku 2003 získal s národným tímom bronzovú medailu. Po ukončení ak-
tívnej kariéry pôsobil v štruktúrach klubu vo viacerých vedúcich funkciách. V súčasnosti 
pracuje ako generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie.

O rok neskôr sa do elitnej spoločnosti dostal in 
memoriam aj bývalý hráč Trenčína Pavol Demit-
ra. Ten do Dukly prestúpil pred sezónou 1992 – 93 
z neďalekej Dubnice. Pri podpisovaní prestupových 
papierov mal iba 18 rokov. Dukla zaňho zaplatila 
300 000 korún. Hneď v premiérovej sezóne sa mu 
začalo dariť a  tréner Hossa ho zaradil do prvého 
útoku k  Jánošovi a  Pálff ymu. Po úspešnej sezóne 
v Trenčíne sa dostal na draft , kde ho napriek pred-
pokladanému výberu v prvom alebo druhom kole 
draft ovali až tesne pred koncom. Skaut Ottawy 
v poslednom 9. kole nemohol uveriť, že talentova-
ný Demitra je stále voľný a okamžite po ňom siahol. 
Skauti sa neskôr zhodli, že niekde sa jednoducho 
„stala chyba“ a  na Demitru zabudli. Talentovaný 
útočník si zahral v prvom tíme hneď vo svojej pre-
miérovej sezóne. V pozitívnom zmysle slova sa mu 
stal osudným prestup do St. Louis Blues pred roč-
níkom 1997 – 98. Až v tomto tíme dokázal naplno 
prejaviť svoj talent a presadiť sa. Počas výluky NHL 
v  sezóne 2004 – 05 odohral celý ročník za Duklu 
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Trenčín. Počas ročníka dokázal nazbierať 99 bodov, 
čo bol nový rekord extraligy. Po návrate do NHL 
odohral ešte päť sezón za tímy Los Angeles, Min-
nesota Wild a Vancouver Canucks. Neskôr odohral 
sezónu v  ruskej KHL za tím Lokomotiv Yaroslavl. 
Za slovenskú reprezentáciu hral na troch zimných 
olympiádach, pričom tá posledná vo Vancouveri sa 
mu mimoriadne vydarila. S  10 bodmi sa stal naj-
produktívnejším hráčom turnaja a  dostal sa aj do 
All-Star tímu. S  národným tímom absolvoval aj 
šesť svetových šampionátov, kde v roku 2003 získal 
bronzovú medailu. Šok spôsobila v septembri 2011 
správa, že spolu s takmer celým tímom Lokomotivu 
Yaroslavl zahynul pri leteckom nešťastí počas cesty 
na ligový zápas. V priebehu sezóny 2011 – 12 Dukla 
Trenčín vyradila jeho číslo 38 z užívania a pomeno-
vala zimný štadión po tomto slávnom hokejistovi.  

 

 Zatiaľ posledné členstvo v  hokejovej Sieni slávy získal v roku 2014 bývalý útočník Tren-
čína  Zdeno Cíger. „Zaskočilo ma to, je to veľký vekový nepomer. Ostatní laureáti sú oveľa 
starší, akurát Robo Švehla je môj ročník. Ale som veľmi milo prekvapený a teším sa. Takúto 
poctu by chcel každý“, uviedol martinský rodák. Zdeno prišiel do Trenčína v sezóne 1987 
– 88. O rok neskôr bol členom trenčianskeho strieborného tímu. Do zámoria odišiel po 
troch sezónach strávených v Dukle. V NHL pôsobil 4 sezóny v tímoch New Jersey Devils 
a Edmonton Oilers. V priebehu ročníka 1994 – 95 NHL nečakane opustil a sezónu dohral 
v Dukle. Po jej skončení sa na jeden rok do Edmontonu vrátil. Neskôr strávil 5 sezón v Slo-
vane Bratislava a po nich nasledovala jeho posledná sezóna v NHL. V ročníku 2001 – 02 si 
zahral za New York Rangers 
a  Tampu Bay Lightning. Po 
návrate zo zámoria odohral 
ešte štyri sezóny v Bratislave. 
Cíger sa predstavil na dvoch 
šampionátoch v  českoslo-
venskom drese. Za slovenskú 
reprezentáciu si zahral na 
olympiáde 1998 v  Nagane. 
Okrem toho odohral za ná-
rodný tím šesť svetových 
šampionátov, na ktorých 
získal v roku 2003 bronzovú 
medailu. Po skončení hoke-
jovej kariéry pokračoval ako 
tréner. V  súčasnosti trénuje 
slovenskú hokejovú repre-
zentáciu. 
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Ďalšie osobnosti a juniorské talenty

Trenčiansky hokej historicky disponoval obrovským množstvom osobností, ako odcho-
vancov, tak aj hráčov z iných oddielov, ktorí dočasne pôsobili v Trenčíne. V tejto kapitole 
sa zmienim o hráčoch, ktorí veľmi úspešne reprezentovali trenčianske farby, ale aj o  ta-
lentovaných hokejistoch, ktorí po  juniorskom veku prestúpili do  špičkových európskych 
a severoamerických mužstiev. 

Ivan Grandtner, alebo ,,Ďobo“ pôsobil v Dukle v sezónach 1973 – 74 a 1974 – 75. Prezýv-
ka ,,Ďobo“ vznikla vraj preto, lebo spoluhráči si všimli na ňom, že jedol malé sústa veľkou 
rýchlosťou. Jeho hra mi pripomínala mladého Réwaya, hlava hore a nečakané prihrávky, 
keď hľadel úplne inde ako nahrával. Hrával s drevenými hokejkami Vítěz ako jeden z mála 
bez zahnutia, takže mal omnoho razantnejšiu streľbu backhendom, brankári nevedeli, kde 
bude strela letieť. Ivan bol 
obrovský talent, ktorý, žiaľ, 
nedokázal úplne využiť. 
V  Poprade už ako šesťnásť-
ročný nastúpil za  mužstvo 
seniorov, tak si ho vyhliad-
li v  Slovane. Dostal sa aj 
do  československej repre-
zentácie, kde hrával s  veľ-
kými osobnosťami Vencom 
Nedomanským a  Josefom 
Černým. Neskôr pôsobil 
ako tréner mládeže v  Tren-
číne. Následne sa presťa-
hoval do  Bratislavy, kde 
zomrel v júli 1999.

Oto Haščák debutoval v  spoločnej československej lige v  utorok 27. septembra 1983 
v  5. kole v  zápase proti Litvínovu. Ako spomína: „Do  Trenčína som narukoval v  apríli 
roku 1983 a bol som jediný „záklaďák“. Ostatní hráči tam boli už šesť mesiacov a poviem 
vám, riadne mi dávali najavo, že som mladý „holub“. Mojimi „mazákmi“ boli vtedy na-
príklad Mojo Božík a Antonín Stavjaňa. Mám na tie časy pekné spomienky a myslím si, 
že mnohým mladým hráčom by čosi podobné pri formovaní ich charakteru vôbec neza-
škodilo.“ V Dukle hral do sezóny 1989 – 90. Po sezóne odišiel do zahraničia, kde hrával 
vo švédskej, nemeckej a českej lige. Do Trenčína sa vrátil v sezóne 1998 – 99. Po ukončení 
kariéry a ročnej prestávke sa však na trenčiansky ľad ešte vrátil a odohral dve ďalšie sezóny. 
Kariéru definitívne ukončil v  roku 2002. Za Duklu odohral celkovo 344 zápasov, v kto-
rých strelil 117 gólov a zaznamenal 292 bodov, čo ho radí v historickej produktivite Dukly 
na 5. miesto. Za československú reprezentáciu nastúpil na olympijských hrách v roku 1988 
a na dvoch bronzových majstrovstvách sveta. Po rozdelení federácie bol reprezentovať Slo-
vensko na dvoch olympijských hrách a na troch majstrovstvách sveta. Od roku 1999 praco-
val vo vedení Dukly Trenčín, neskôr ako skaut viacerých tímov NHL. 

Ján Pardavý je jednoznačný kráľ historických tabuliek Dukly Trenčín. Hráč, ktorý 
za Duklu odohral najviac zápasov, strelil najviac gólov, dosiahol najviac bodov. V konkrét-

Majstrovstvá sveta Viedeň – zľava Nedomanský, Grandtner
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nych číslach ide o 606 odohratých zápasov, 233 strelených gólov a 515 nazbieraných bodov. 
Ján Pardavý odohral svoj prvý zápas za A tím Dukly v sezóne 1990 – 91. Na svoje začiatky 
spomína: „Keď ma zavolali na tréning seniorov Dukly spolu s Hlinkom alebo Kusovským, 
boli sme šťastní ako blchy. Vtedy nechcel hneď každý hrať v Amerike a zarábať milióny.“ 
Za Trenčín hral deväť sezón, v ktorých stihol s Duklou získať titul majstrov Československa 
a 3 tituly majstra Slovenska. „Najkrajšie spomienky mám na zisk federálneho titulu. Ale 
aj oslavy triumfu v slovenskej extralige boli pekné,“ spomína na úspechy v drese Trenčína 
„Parďák“. Od sezóny 1999 – 2000 pôsobil dva roky v českom Vsetíne, kde sa rovnako tešil 
z majstrovského titulu. Po ďalších troch rokoch v zahraničí sa v sezóne 2004 – 05 vrátil 
do Dukly, kde odohral pamätnú „lockoutovú“ sezónu. Po nasledujúcej sezóne vo švédskom 
MoDo sa opäť vrátil na Slovensko. Sezóny 2006 – 2007 a 2007 – 2008 pôsobil ako kapi-
tán Dukly, počas ktorých stihol získať ďalšie striebro. Následne hral dve sezóny v Banskej 
Bystrici, odkiaľ sa na tri roky vrátil opäť do Trenčína. V tomto období si pripísal s Duklou  
3. miesto. Od sezóny 2013 – 2014 pôsobil tri sezóny vo francúzskom Strasbourgu. Po sezóne 
2015 – 2016 ukončil hokejovú kariéru. Za národný tím si zahral na dvoch olympiádach 
a piatich majstrovstvách sveta. V roku 2000 získal so slovenskou reprezentáciou striebornú 
medailu. 

 Meno Viliam Ružička je už mnoho rokov pevne spojené s Duklou Trenčín. V Tren-
číne začínal ako útočník v sezóne 1979 – 1980. V Dukle odohral celkovo osem sezón, počas 
ktorých zaznamenal 144 bodov, z toho 71 gólov. Po ukončení pôsobenia v Dukle odohral 
rok vo Vítkoviciach a neskôr v Spišskej Novej Vsi. V sezóne 1996 – 1997 sa do Trenčína 
vrátil ako funkcionár. O  rok neskôr sa po  odvolaní hlavného trénera Jaroslava Waltera 
dostal ako asistent trénera Miroslava Miklošoviča na lavičku Dukly. Od sezóny 2013 – 2014 
pôsobí v Dukle ako prezident klubu. 

Eduard Hartmann patrí medzi najväčšie brankárske osobnosti, ktoré sa predstavi-
li v bránke Dukly. Rodák zo Skalice hrával za Trenčín už v mládežníckych tímoch. Jeho 
prvý zápas za A tím Dukly odohral v sezóne 1983 – 1984. V Dukle pôsobil okrem sezóny 
1991 – 1992, ktorú odchytal v Komete Brno, až do sezóny 1994 – 1995. S Trenčínom získal 
titul majstrov Slovenska v sezóne 1992 – 1993 a 1993 – 1994. Po ročnej prestávke zavinenej 
zranením odchytal dve sezóny v Spišskej Novej Vsi. Zúčastnil sa bronzových majstrovstiev 
sveta 1990 ešte v drese Československa. Po rozdelení federácie bol jednotkou na prvých slo-
venských olympijských hrách 1994 v Lillehammeri. Ako spomína: „Bol to nádherný turnaj. 
Chceli sme ukázať, že na to máme, aj keď sme neboli skúseným tímom. Celé to prostredie, 
stretávanie sa s tými všetkými športovcami v nás zanechalo hlboký dojem. Tým, že sme 
strašne chceli, sme dokázali remizovať so Švédmi, poraziť Kanadu. Nešťastný štvrťfiná-
lový zápas s Ruskom bol sklamaním, ale tá olympiáda naplnila všetky naše očakávania. 
Rád na  to spomínam, pretože to bol vrchol mojej kariéry.“ V  rovnakej sezóne pomohol 
Slovensku k postupu do B kategórie majstrovstiev sveta. MS sa ešte zúčastnil v roku 1997. 
Po skončení aktívnej kariéry pôsobí v štruktúrach Dukly Trenčín. 

Medzi najväčšie osobnosti obranných radov Dukly patrí bezpochyby Ernest Bokroš. 
Ten prišiel do  Dukly v  sezóne 1979 – 1980 a  medzi opory trenčianskej defenzívy patril 
(s výnimkou sezóny 1990 – 1991, kedy pôsobil v Nemecku), až do  ročníka 1991 – 1992, 
kde s Duklou vyhral titul majstra Československa. Počas tejto doby sa dokázal dostať aj 
do československej reprezentácie, v ktorej odohral 20 zápasov a strelil 2 góly. Po ukončení 
pôsobenia v Dukle odohral jednu sezónu vo fínskej lige a ukončil aktívnu hráčsku kariéru. 
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Neskôr  prešiel na trénerskú dráhu, v ktorej bol rovnako úspešný. Začal pri dorastencoch 
Dukly Trenčín, odkiaľ v sezóne 1995 – 1996 zasadol na lavičku A tímu ako asistent trénera 
Potscha, kde s tímom získal striebornú medailu. Ako hlavný tréner dokázal dvakrát vyhrať 
titul majstra Slovenska. V sezóne 1998 – 1999 ako tréner Slovana Bratislava a v sezóne 2000 
– 2001 na lavičke Zvolena. Zlatú medailu dokázal získať aj v českej extralige v sezóne 2003 
– 2004 ako hlavný tréner Zlína. Bol pri najväčších úspechoch slovenskej reprezentácie. Ako 
asistent trénera získal na majstrovstvách sveta 2000 striebro a v roku 2002 zlato. Medzi jeho 
ďalšie trénerské úspechy patrí zisk bronzovej medaily na  juniorskom šampionáte v  roku 
2015. V súčasnosti pôsobí ako hlavný tréner juniorskej reprezentácie a asistent trénera pri 
seniorskej reprezentácii Slovenska. 

Branislav Jánoš patrí bezpochyby medzi najvýznamnejších hráčov, ktorí obliekali dres 
Dukly. S 207 gólmi je druhým najlepším strelcom histórie Dukly. Rovnaká pozícia mu patrí 
aj v celkovej produktivite, keď v 405 zápasoch dokázal zaznamenať 443 bodov. Tento odcho-
vanec trenčianskeho hokeja debutoval za A tím Dukly v sezóne 1989 – 1990. Za Duklu hral 
do sezóny 1996 – 1997. Za ten čas stihol s vojakmi vyhrať československú ligu a stať sa 3x 
majstrom Slovenska. Po odchode z Dukly strávil päť sezón v českej extralige, v drese Zlína 
a Třinca. Po návrate na Slovensko hrával za Zvolen, Slovan Bratislava, s ktorým v roku 2005 
vyhral titul, Žilinu a Banskú Bystricu. V sezóne 2009 – 10 sa vrátil do Dukly, kde pôsobil 
dve sezóny ako asistent kapitána. Neskôr sa slovenským divákom ešte predstavil v drese 
Piešťan a Prievidze. V sezóne 2014 – 15 ukončil hokejovú kariéru. Za národný tím odohral 
stretnutia na dvoch olympiádach a piatich majstrovstvách sveta. Bol pri postupe slovenskej 
reprezentácie z C kategórie až do elitného „áčka“. V sezónach 2013 – 14 a 2014 – 15 pôsobil 
ako asistent trénera pri seniorskom tíme Dukly. 

Nitriansky rodák Jozef Daňo prišiel do Dukly Trenčín v poslednej československej ligo-
vej sezóne 1992 – 1993. V nej sa vďaka rozdeleniu federácie tešil z titulu majstrov Slovenska. 
Oslavy si zopakoval aj o rok neskôr, keď bol členom majstrovského tímu v prvej sloven-
skej extraligovej sezóne. V Trenčíne odohral ďalšie dve sezóny a neskôr prestúpil do čes-
kého Třinca, v ktorom odohral šesť sezón. Ročník 2000 – 2001 odohral v ruskom tíme Ak 
Bars Kazan. Svoju kariéru neskôr nasmeroval do rakúskej ligy, kde odohral celkovo sedem 
sezón. Jozef Daňo stál pri zrode slovenskej reprezentácie. Hral na olympiádach v rokoch 
1994 a 1998. Bol členom kádra národného tímu na majstrovstvách sveta 1994 až 1999. 

Tibor Melichárek sa radí k významným osobnostiam Dukly ako hráč, ktorý odohral 
za Trenčín druhý najväčší počet zápasov. Za 10 sezón stihol v Dukle odohrať 590 zápasov, 
streliť 177 gólov a nazbierať 333 kanadských bodov. V historických tabuľkách produktivity 
a strelcov Dukly je na 3. mieste. Tento topoľčiansky rodák prišiel do Trenčína zo Slovana 
Bratislava v sezóne 2001 – 2002. Za Duklu odohral šesť vydarených sezón, medzi ktorými 
stihol s Trenčínom vyhrať titul, čo mu vynieslo miesto v reprezentačnom výbere Slovenska. 
Neskôr odišiel na tri roky do Čiech, kde hrával za Třinec, Spartu Praha a České Budějovice. 
Po návrate na Slovensko odohral ďalšie 2 roky v Dukle, odkiaľ neskôr odišiel do Piešťan. 
Od sezóny 2014 – 2015 však opäť pôsobil dve sezóny v Dukle Trenčín. Za národný tím hral 
na dvoch majstrovstvách sveta. 

Iba dvaja hráči v histórii Dukly odohrali za Trenčín viac ako obranca Stanislav Medřík. 
Do Trenčína prišiel z rodnej Nitry. „Ešte počas môjho pôsobenia v družstve starších žiakov 
Nitry si ma vyhliadol známy trenčiansky hokejový odborník Ladislav Štefaničák. V tom 
období trénoval mladší dorast Dukly a akosi som mu padol do oka. Ako 13-ročný som sa 
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sťahoval do Trenčína“, spomína na svoje začiatky pod hradom Matúša Čáka. Svoj prvý zápas 
za A tím Dukly odohral v sezóne 1983 – 1984 proti Prešovu. Od svojho debutu za seniorov 
odohral v  Dukle, s  výnimkou jednej sezóny v  Rakúsku, 12 ročníkov. V  sezóne 1995/96 
odišiel na tri roky do zahraničia, kde pôsobil v Zlíne a nemeckom Braunlageri. V roku 1998 
sa na jednu sezónu vrátil opäť do Dukly. Kariéru ukončil po sezóne 2001 – 2002 v Dubnici. 
Počas svojej kariéry stihol odohrať za Duklu 480 zápasov s bilanciou 170 bodov. Za česko-
slovenskú reprezentáciu nastúpil na majstrovstvách sveta 1991, za národný tím Slovenska 
na olympiáde v Lillehammeri 1994 a rovnako bol aj pri postupe slovenskej reprezentácie 
z C kategórie medzi elitnú skupinu. Na šampionátoch sa predstavil v rokoch 1994 až 1997. 
Po skončení kariéry trénoval mládežnícke tímy Dukly.

Richard Lintner začínal v juniorke Dukly Trenčín a v A tíme debutoval v sezóne 1995 – 
1996. O rok neskôr odišiel ako nádejný ofenzívny obranca na hosťovanie do Spišskej Novej 
Vsi a bol draftovaný tímom NHL Phoenix Coyotes. Po úspešnej sezóne, v ktorej stihol odo-
hrať juniorský šampionát, odišiel za more, kde pôsobil dva roky vo farmárskych celkoch. 
Svoj prvý zápas v NHL odohral v sezóne 1999 – 2000 za Nashville Predators. V NHL si 
okrem Nashvillu zahral za Pittsburgh Penguins a New York Rangers. Od sezóny 2003 – 
2004 pôsobil v  Európe, kde striedal najmä švajčiarsku ligu so škandinávskymi celkami. 
Od  roku 2007 sa pravidelne na  začiatku sezóny rozohrával vo svojom materskom klube 
Dukla Trenčín, kde v roku 2015 ukončil aktívnu hráčsku kariéru. Za slovenskú reprezentá-
ciu hral na ZOH v Salt Lake City a šiestich majstrovstvách sveta. Pre slovenských fanúšikov 
ostane navždy nezabudnuteľný jeho rozhodujúci nájazd v semifinále MS 2002 proti Švédom, 
ktorým rozhodol o postupe slovenskej reprezentácie do finále, v ktorom sme získali histo-
rické zlaté medaily. Richard v súčasnosti pôsobí vo funkcii riaditeľa slovenskej extraligy. 

Ďalším vynikajúcim ofenzívnym obrancom z liahne Dukly je Andrej Meszároš. Ten rov-
nako prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami v Dukle a svoj debut za A tím Trenčína 
odohral v sezóne 2002 – 2003. Vo svojej druhej seniorskej sezóne sa mu podarilo už ako pl-
nohodnotnému členovi extraligovej Dukly vyhrať titul majstra Slovenska. Po titule s Duklou 
odišiel do zámorskej juniorky, kde sa po roku strávenom v tíme Vancouver Giants presunul 
do prvého tímu Ottawy Senators. Tam sa hneď v prvom roku dokázal perfektne aklimati-
zovať a  vo svojej premiérovej sezóne nazbieral na  obrancu skvelých 39 bodov v  základnej 
časti. V NHL odohral celkovo desať sezón, v ktorých si obliekol dres tímov Tampa Bay Light-
ning, Philadelphia Flyers, Boston Bruins a Buffalo Sabres. V súčasnosti pôsobí v ruskej KHL. 
Za slovenskú reprezentáciu hral na štyroch majstrovstvách sveta a troch olympijských hrách. 

V majstrovskej sezóne 2003 – 2004 debutoval za Duklu ďalší svetový obranca Andrej 
Sekera. Ten hrával pred svojím debutom v Buffale Sabres dva roky v juniorskej súťaži OHL 
za tím Owen Sound Attack. Za Buffalo odohral sedem sezón, počas ktorých sa vypracoval 
na rešpektovaného obrancu NHL. Neskôr odohral dva nekompletné ročníky za Carolinu 
Hurricanes a v sezóne 2014 – 2015 prestúpil do Los Angeles Kings. Minulú sezónu odohral 
za kanadský tím Edmonton Oilers. Za slovenskú reprezentáciu hral doteraz na dvoch olym-
pijských hrách a šiestich majstrovstvách sveta. V roku 2012 získal s reprezentáciou striebro 
a na posledných MS 2016 v Rusku viedol národný tím ako kapitán. 

Jednou z najvýznamnejších osobností obranných radov Dukly bol jednoznačne Ľubo-
mír Sekeráš. Tento odchovanec Dukly odohral svoje prvé stretnutia za seniorský tím ešte 
vo federálnej lige v sezóne 1987 – 1988. V Trenčíne pôsobil nepretržite osem sezón, v kto-
rých stihol vyhrať federálny a dva slovenské tituly. Neskôr hral päť rokov v českom Třinci. 
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V roku 2000 ho 32-ročného draftovala ako najstaršieho Slováka Minnesota Wild, za ktorú 
odohral takmer tri sezóny. V NHL si zahral ešte v drese Dallasu Stars. Od roku 2003 pôso-
bil v Európe. Profesionálnu kariéru ukončil po sezóne 2010 – 2011 v Dukle Trenčín. Sekeráš 
patrí do dnešného dňa k hokejistom s najviac štartmi za slovenskú reprezentáciu. Celkovo 
ich odohral 152. Hral na dvoch olympijských hrách a ôsmich majstrovstvách sveta. V roku 
2000 získal ako asistent kapitána s národným tímom striebornú medailu. 

Ďalším slávnym odchovancom, ktorý debutoval v  Dukle ešte za  federálnych čias, je 
Róbert Petrovický. Ten odohral svoje prvé zápasy za „mužov“ Dukly v sezóne 1990 – 1991. 
O rok neskôr sa pri federálnom titule Dukly stal členom elitnej formácie Pálffy – Petrovic-
ký – Jánoš, ktorá naháňala strach celej československej lige. Od sezóny 1992 – 1993 pôsobil 
v  zámorí, kde hrával až do  roku 2001. V  NHL odohral dokopy 210 zápasov. Po  návrate 
do Európy hrával najmä vo Švajčiarsku a v Čechách. Po návrate na slovenský ľad odohral tri 
sezóny za Duklu, kde ako kapitán po ročníku 2015 – 2016 ukončil aktívnu kariéru. Za slo-
venskú reprezentáciu hral na  troch olympijských hrách a  štyroch majstrovstvách sveta. 
V roku 2002 bol s reprezentáciou pri zisku titulu majstrov sveta. 

Úspešnú kariéru má za sebou aj jeho brat Ronald Petrovický, ktorý bol členom A tímu 
Dukly v sezóne 1993 – 1994. Okrem troch európskych sezón odohral Ronald celú svoju pro-
fesionálnu kariéru v zámorí. V NHL si zahral za tímy Calgary Flames, New York Rangers, 
Atlanta Trashers a Pittsburgh Penguins. V NHL odohral 345 zápasov. Slovensko reprezen-
toval na olympiáde v Turíne 2006 a na majstrovstvách sveta 2004. 

Medzi slávnych odchovancov Dukly môžeme určite zaradiť aj Marcela Hossu, ktorý 
hrával v trenčianskych mládežníckych tímoch do sezóny 1997 – 1998. Z juniorky Dukly 
putoval rovno do kanadskej juniorskej ligy WHL. Po dvoch rokoch v  tejto súťaži sa mu 
podarilo prebojovať do prvého tímu Montréal Canadiens. V zámorí pôsobil 6 sezón, počas 
ktorých si zahral aj za New York Rangers a Phoenix Coyotes. Po návrate do Európy v sezóne 
2008 – 2009 pôsobil prevažne v ruskej súťaži KHL. Najlepšie sezóny zažil v tíme Dinamo 
Riga, kde sa stal aj najlepším strelcom celej ligy. V  súčasnosti pôsobí v  českej extralige. 
Za reprezentáciu si zahral na troch olympiádach a šiestich majstrovstvách sveta. S národ-
ným tímom získal v roku 2012 striebornú medailu. 

Branko Radivojevič debutoval za seniorský tím Dukly ešte v dorasteneckom veku v roč-
níku 1997 – 1998. Podobne, ako viacerých hokejistov ho ešte v  juniorskom veku zlákalo 
zámorie a v nasledujúcej sezóne odišiel do juniorskej ligy OHL. Po troch sezónach v tíme 
Belleville Bulls sa dočkal debutu za Phoenix Coyotes. V NHL odohral šesť sezón, počas 
ktorých si pripísal 430 štartov za tímy Philadelphia Flyers a Minnesota Wild. Po návrate 
do Európy hrával predovšetkým v KHL. V sezóne 2015 – 2016 získal titul v českej extralige 
s tímom Liberca. S reprezentáciou si zahral na dvoch olympiádach a šiestich majstrovstvách 
sveta. V roku 2012 priviedol reprezentáciu ako asistent kapitána ku strieborným medailám. 

Tomáš Tatar sa v trenčianskej juniorke objavil v sezóne 2007 – 2008. Tento odchovanec dub-
nického hokeja sa po sezóne v Dukle upísal na rok Zvolenu, odkiaľ neskôr smeroval na farmu 
Detroitu Grand Rapids Griffins. Na svoju šancu v prvom tíme nemusel čakať dlho, podarilo 
sa mu to hneď v nasledujúcom ročníku. Stálym členom Detroitu je od sezóny 2013 – 2014, kde 
v súčasnosti hráva s ďalším slovenským hokejistom Tomášom Jurčom. Počas svojej doterajšej 
kariéry stihol reprezentovať Slovensko na olympiáde 2014 v Soči a na štyroch majstrovstvách 
sveta. V roku 2012 získal so slovenskou reprezentáciou strieborné medaily. 

Medzi najväčšie talenty Dukly mimo „zlatej generácie“ patrí Marko Daňo. Za  A  tím 
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Dukly debutoval už vo svojich 16 rokoch v sezóne 2010 – 2011. V nasledujúcej sezóne opäť 
hral v A tíme Dukly a v projekte Orange „20“, ktorý zastrešuje mladé talenty hrajúce v ex-
tralige. Neskôr prestúpil do Slovana Bratislava, kde odohral necelé dva roky v ruskej KHL. 
Po odchode do zámoria dostal v sezóne 2014 – 2015 šancu v prvom tíme Columbus Blue 
Jackets. V ročníku 2015 – 2016 hral v NHL za Chicago Black Hawks a Winnipeg Jets. Na-
priek mladému veku už stihol hrať za národný tím na troch seniorských šampionátoch. 

Rastislav Pavlikovský je odchovanec trenčianskeho hokeja, ktorý debutoval za A  tím 
Dukly v sezóne 1993 – 1994. V Dukle hral do sezóny 1997 – 1998, kedy odišiel skúsiť šťastie 
do zámoria. V USA vydržal tri sezóny, počas ktorých sa mu nepodarilo presadiť v NHL. 
Po návrate do Európy si urobil dobré meno predovšetkým vo švédskej a švajčiarskej lige. 
Počas svojej poslednej sezóny 2013 – 2014 odohral začiatok ročníka v  domácej Dukle. 
Za reprezentáciu hral na olympiáde v Salt Lake City 2002. V tom istom roku sa mu podarilo 
s národným tímom vyhrať titul majstra sveta. 

Medzi veľké talenty juniorského hokeja patril aj Milan Bartovič. Milan bol súčasťou 
silných trenčianskych juniorských ročníkov 1997 – 1998 a 1998 – 1999, v ktorých si zahral 
s hráčmi ako Kopecký, Starosta, Marcel Hossa alebo Radivojevič. Už v dorasteneckom veku 
dokázal mať v juniorke priemer takmer dva body na zápas. Od sezóny 1999 – 2000 pôsobil 
sedem sezón v zámorí, počas ktorých stihol odohrať 50 zápasov v NHL za  tímy Buffalo 
Sabres a Chicago Black Hawks. Po návrate zo zámoria bol dlhoročným ťahúňom českého 
tímu Liberec. V súčasnosti pôsobí v ruskej KHL v tíme Slovan Bratislava. S reprezentáciou 
si zahral na olympiáde v Soči 2014 a piatich majstrovstvách sveta. V roku 2012 vyhral s ná-
rodným tímom striebornú medailu. 

Ďalší talentovaný junior, ktorý spravil Dukle dobré meno vo svete, je Tomáš Záborský. 
Ten hrával v juniorke Dukly do sezóny 2005 – 2006, po ktorej odišiel do zámoria. Tam odo-
hral 3 sezóny, počas ktorých sa nedokázal presadiť do tímu NHL. Po návrate do Európy pôso-
bil väčšinou v škandinávskych ligách, kde sa vypracoval medzi najlepších strelcov tamojších 
súťaží. Za reprezentáciu si zahral na olympiáde v Soči 2014 a majstrovstvách sveta 2013. 

Zľava Sekera, Tatar, Kopecký, Hossa, Višňovský

Stanislav Bíroš Viktor Maťovčík
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V priebehu 54 sezón v rokoch 1962 – 1963 do 2015 – 2016 sa v mužstve Dukly Trenčín 
vystriedalo 35 trénerov. Duklu Trenčín ,,priviedol“ do Trenčína z Opavy Dušan Šenk, kto-
rého po príchode vystriedala dvojica Lumír Čiháček a  Zdeněk Chaloupka. Tí viedli Duklu 
7 sezón. V sezóne 1970 – 1971 nastúpil Ervín Macoszek, spolu so Zdeněkom Chaloupkom 
a S. Motlom. Ervín Macoszek trénoval Duklu aj ďalšie tri sezóny. Prelomovým sa stal prí-
chod trénera Jaroslava Waltera v roku 1974 (viac o trénerovi Walterovi v kapitole Trenčania 
v Sieni slávy slovenského hokeja), ktorému prvý rok asistoval Ervin Macoszek a ďalšie roky 
Kamil Svojše. Po odchode Jaroslava Waltera prišla ďalšia osobnosť českoslovenkého hokeja 
– Rudolf Potsch. Následne nastúpil na post hlavného trénera Július Černický s asistentom 
Braňom Šajbanom, ktorý ho neskôr vystriedal na pozícii hlavného trénera a vybral si za 
asistenta svojho kolegu z juniorských reprezentácií Josefa Bruka. V sezóne 1987 – 1988 sa 
konal ,,comeback“ trénera Waltera. Za asistenta si zvolil Ondreja Výboha, s ktorým sa mu 
hneď v nasledujúcej sezóne podarilo dosiahnuť historický úspech Dukly – postup do fi nále 
s Pardubicami, z ktorého žiaľ vyšli úspešne Pardubice. V sezóne 1989 – 1990 sa objavila 
ďalšia úspešná trénerska osobnosť - Július Šupler, ktorý spolu s Ferom Hossom viedli Duklu 
3 úspešné sezóny s vyvrcholením vo vytúženom vítazstve vo fi nále s Plzňou v sezóne 1991 
– 1992. V sezóne 1992 – 1993 prevzal taktovku trénerskej jednotky Fero Hossa s asistentom 
Rudom Uličným a nasledovali ďalšie 3 úspešné sezóny. V sezóne 1995 – 1996 sa chopil tré-
nerskeho vedenia opäť Rudolf Potsch a za asistenta si vyhliadol dlhoročnú oporu trenčian-
skej obrany Ernesta Bokroša. V ďalšej sezóne 1996 - 1997 sa stretli na trenčianskej strie-
dačke dve veľké autority - Jaroslav Walter a Rudolf Potsch, čo sa prejavilo aj na konečnom 
výsledku, keď Dukla opäť získala titul majstra SR. V ďalších sezónach pokračovali dvojice 
Jaroslav Walter – Miro Miklošovič, Ján Fajth - Miroslav Miklošovič, Šupler – Gregor, Šupler 
– Boldiš, Šupler – Hiadlovský. V priebehu sezóny 2002 - 03 došlo k striedaniu hlavného 
trénera Júliusa Šuplera za Dušana Gregora, počas celej sezóny mu asistoval Vlado Hiad-
lovský. V   sezóne 2003 - 04 tvorili trénersku dvojicu Dušan Gregor a  Julo Penzéš, ktorí 
dosiahli ďalší úspech v podobe titulu majstra SR. V sezóne NHL ,,lockoutu“ 2004, keď sa 
v Dukle zišla úderná trojka Hossa – Demitra – Gáborík nastúpila trénerska dvojica Róbert 
Spišák – Julo Penzéš. V priebehu tejto sezóny prevzal trénerske žezlo Vlado Hiadlovský 
s Robom Švehlom. Avšak ani táto zmena nepriniesla očakávaný titul. V ďalšej sezóne viedla 
Duklu dvojica odchovancov trenčianskeho hokeja: Milan Hovorka – Juraj Boldiš. V sezóne 
2006 – 2007 prichádza na post trénerskej jednotky legenda čs. hokeja a bývalý hráč Dukly 
Trenčín – Antonín Stavjaňa spolu s Julom Penzéšom, ktorí tvorili dvojicu aj nasledujúcu 
sezónu. Sezónu 2008 – 2009 zahájil nový tandem Penzéš - Jakubík, avšak v  jej priebehu 
došlo k zmene a na trenčiansku lavičku zasadol Fero Hossa spolu s Robom Švehlom. Fero 
Hossa spolu s Jozefom Daňom otváral aj ďalšiu sezónu, avšak počas nej na post trénerskej 
jednotky nastúpil Vladimír Kýhos. V sezóne 2010 – 2011 viedla Duklu dvojica dubnických 
odchovancov – Dušan Gregor a Juraj Jakubík, ktorí zahajovali aj ďalšiu sezónu. Neskôr však 
boli zamenení dvojicou Róbert Kaláber a Jozef Daňo, ktorí pokračovali aj v nasledujúcej 
sezóne s úspechom v podobe bronzovej  medaily. V ďalšej sezóne nastal zvrat len na poste 
asistenta, keď prišiel Roman Chatrnúch, ale počas sezóny sa uskutočnila zmena trénerskej 
dvojice, a  to po nástupe Milana Staša. Po prvýkrát sa  v  trénerskej pozícii objavil Braňo 
Jánoš. V sezóne 2014 – 2015 pôsobil na poste trénerskej jednotky Roman Stantien, ktorý 
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prišiel s asistentskými skúsenosťami z KHL v Slovane Bratislava. V pozícii asistenta pokra-
čoval aj naďalej Braňo Jánoš. V sezóne 2015 – 2016 došlo k experimentu, keď trénerskú dvo-
jicu tvorili Ján Kobezda a Marcel Hanzal, s rovnocenným postavením bez defi nície hlavné-
ho trénera a asistenta. Ján Kobezda zároveň zastával aj pozíciu generálneho manažéra. I keď 
sa táto kniha uzatvára kapitolou o hokejovej sezóne 2015 – 2016, je možné predstaviť už aj 
novú dvojicu budúcich trénerov – členov federálneho majstrovského titulu zo sezóny 1991 – 
1992 – Miloša Holáňa a Roba Petrovického. Robo Petrovický svoju hráčsku kariéru ukončil 
a bude pokračovať v trénerskej, veríme, že rovnako úspešnej. Však na trénerskú radu môže 
kedykoľvek zájsť k svojmu svokrovi Vladimírovi Vůjtekovi.

 Lumír Čiháček – narodil sa 19. 8. 1925 v Náchode, zomrel 19. 9. 1989 v Trenčíne.
V telovýchove pracoval od roku 1948. Hokej hral aktívne za Křídla vlasti Olomouc, Lo-

komotívu Spišská Nová Ves a TTS (Jednotu) Trenčín. Absolvent Inštitútu telesnej výchovy 
a športu v Prahe, tréner  I. triedy  a nositeľ titulu „Vzorný tréner“ viedol postupne hokejové 
mužstvá TTS (Jednota) Trenčín (1958 – 1962) a Duklu Trenčín (1963 – 1969).

Takto spomínal na trenčiansku Duklu Lumír Čiháček: „Viedol som mužstvo v období, 
keď podmienky pre jeho prípravu boli rýdzo amatérske. Hráči si museli plniť vojenské po-
vinnosti bez akýchkoľvek úľav, rovnako ako ja služobné a až potom prišiel na rad hokej. 
Materiálne zabezpečenie mužstva bolo veľmi slabé, no pritom nemôžem nespomenúť zá-
služnú činnosť hospodára A. Siváka, ktorý zháňal hokejky po celej republike. Tréningy 
sme mávali v čase od 10.00 do 11.30 predpoludním. Súťažné zápasy sa hrávali systémom 
streda  –  sobota, čo vlastne pripravilo hráčov aj o posledné osobné voľno. Domáce zápasy 
sme hrávali na otvorenom štadióne, nezriedka aj za 20-stupňového mrazu alebo sneho-
vej chumelice, ktorej nádielku z ľadu odstraňovali cez prestávku obetavci z radov divákov.  
Zápasy sa vtedy preťahovali aj na štyri hodiny a hráči sa potom museli v kasárňach zaobísť 
aj bez večere.  Cestovanie za súpermi bolo mimoriadne náročné, veď napríklad do Popradu 
sme niekedy cestovali aj 9 hodín. Za takýchto podmienok patril hráčom obdiv, že dokázali 
hrať hokej s nadšením a vybojovali viacero úspechov. My tréneri sme mali vždy problémy 
s vhodným doplňovaním hráčskeho kádra, výber brancov zohľadňoval poradie vojenských 
tímov podľa ich výkonnosti.  Zvyčajne po Jihlave nasledovali Litoměřice, ktoré boli po roku 
1964 na druhom mieste vystriedané Košicami a ďalším v rade sme bývali my. Väčšinou 
k nám prichádzali nádejní dorasteneckí reprezentanti či poprední hráči z oblastných súťaží, 
na vyhľadávaní ktorých sa podieľal hlavne môj asistent Zdeněk Chaloupka. Do najlepšej 
šestky hráčov, ktorí za môjho pôsobenia obliekali dres Dukly, by som zaradil brankára 
B. Pavlíka, obrancov Rychtára a J. Svobodu, útočníkov  V. Vůjteka, J. Kostku a Otteho. 
Postup do I. hokejovej ligy bol v danom období nad sily hráčskeho kádra Dukly, osobitne 
s prihliadnutím k priveľmi rozdielnym podmienkam, ktoré boli neporovnateľne lepšie u 
našich kvalifi kačných súperov”.

 Ervín Macoszek – narodil sa 27. 6. 1929 v Mostoch u Jablůnkova, zomrel 28. 7. 1993 
v Trenčíne.

Aktívne hral hokej za TJ Vítkovice a TTS (Jednotu) Trenčín. Po ťažkom zranení kolena 
sa stal trénerom (I. trieda) a na tomto poste pôsobil pri mužstvách Jednota Trenčín (1965 – 
1969), Dukla Trenčín (1969 – 1975), Spartak SMZ Dubnica (1975 – 1980), LB (ZTK) Zvolen 
(1980 – 1981 a 1986 – 1988),  ZŤS Martin (1981 – 1985), Plastika Nitra (1985 – 1986), Gu-
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márne Púchov (1988 – 1990), Chirana Piešťany (1990 – 1991) a na záver opäť v Dubnici 
(1991 – 1993).                                    

   „Trénerský post som v Dukle prevzal v čase zrodu Armádneho strediska, napriek tomu 
boli vtedajšie podmienky na prípravu mužstva s dneškom neporovnateľné. Hráči boli uby-
tovaní v kasárňach a prednostne plnili vojenské povinnosti, ku ktorým sa často pripájali 
ďalšie úlohy (brigády) nesúvisiace priamo so športovou činnosťou.  Realizačný tím si tiež 
ešte len zvykal na nové podmienky v rámci Armádneho strediska a nedokázal v krátkom 
čase vytvoriť podmienky zodpovedajúce postaveniu hokeja v AS Dukla, pričom koreňom 
problémov  bol predovšetkým nedostavaný a nezakrytý zimný štadión. Novoprichádzajúci 
hokejisti boli z  materských oddielov poväčšine zvyknutí na kryté haly a s  novými pod-
mienkami, osobitne nekvalitným ľadom, sa len ťažko vyrovnávali. Viazla aj organizácia 
tréningov, ktorých jednotlivé fázy  sme absolvovali aj o 6.00 ráno alebo o 21.00 večer. Za 
kvalitnou predsezónnou prípravou sme preto často cestovali, aj na Moravu. Podľa postave-
nia Dukly Trenčín v celoštátnej hokejovej hierarchii a s prihliadnutím na funkciu a význam 
AS Dukla sme mali mať pri výbere brancov druhú pozíciu za Jihlavou. Tento stav sa nám 
však prakticky nikdy nepodarilo dosiahnuť, lebo celý rad hráčov bol rozdeľovaný neofi ciál-
ne, pričom niektorí kvalitní hráči, poznajúc nekvalitné podmienky na prípravu v Trenčíne, 
sa sami snažili dostať do iných vojenských mužstiev.  Pre SNHL bola v období 70. rokov 
chrakteristická tvrdosť, s  ktorou sa naši mladí hráči ťažšie vyrovnávali, čo poznačilo aj 
výkonnosť mužstva.  K postupu do I. ligy sme mali najbližšie v roku 1971, keď sme takmer 
do posledného zápasu bojovali plece pri pleci s Gottwaldovom.  V nasledujúcich rokoch 
poklesla kvalita výberu brancov  a navyše nám  pribudli silní súperi v podobe  L. Mikuláša a 
Zvolena.  Z najväčších hráčskych osobností počas môjho pôsobenia pri Dukle by som chcel 
spomenúť J. Svobodu, Hanačíka, Zajíčka, Hlaváčka, Šašeka, Holáňa, Čapeka i Bieleho. Na 
prácu s Duklou spomínam rád, častá obmena kádra kládla na prácu trénera vysoké nároky, 
no tým bola zaujímavejšia, stále motivujúca“.

Dodo Tanoczky spomína na spoluprácu s E. Macoszekom: „S Ervinom som tvoril via-
cero rokov trénerskú dvojicu. Mám na neho krásne spomienky, niektoré aj úsmevné. Jeden 
z bývalých hráčov Dukly, keď sme trénovali v Dubnici podával slabší výkon a Ervin na neho 
vyštartoval: ,,Ty, ty, ty, ču...ku jeden prvoligovej“. Ervin, keď bol v  strese, tak opakovane 
používal „ty, ty, ty“, aj preto ho hráči neskôr prezývali Tyntyn“.                                                                                                        

   A ja musím dodať, že tým, že spolu trávili tak veľa času, aj Dodo začal časom trošku 
,,tyntynovať“.

Július Šupler patrí k trénerom, ktorí v Dukle zanechali najvýraznejšiu stopu. Jeho tré-
nerská kariéra začala v domácom Poprade, kde sa vypracoval od trénera prípravky až po 
hlavného kouča A tímu. Po úspešnom pôsobení v Poprade viedol dva roky Liptovský Mi-
kuláš. Do Dukly prišiel v 1989 – 1990 a trénoval tu tri úspešné sezóny. Za tie roky dokázal 
s Duklou získať bronz, striebro a v sezóne 1991 – 1992 aj titul majstra Československa. Po 
úspešnom angažmáne v Trenčíne odišiel do Košíc. Ako jeden z mála európskych trénerov sa 
presadil aj v zámorí, kde dokonca získal prestížnu juniorskú trofej Memorial Cup. Do Tren-
čína sa vrátil v rokoch 1999 – 2000 a pôsobil tu necelé tri sezóny. Za ten čas stihol s Duklou 
vyhrať ďalšie striebro a bronz. Po odchode z Dukly trénoval jednu sezónu Slovan Bratislava. 
Veľmi dobré meno si vytvoril v Rige, ktorú úspešne trénoval niekoľko rokov. Okrem Rigy sa 
v ruskej KHL postavil na lavičku Donbasu Donetsk a slávneho CSKA Moskva. Július Šupler 
bol v roku 1993 vymenovaný ako prvý tréner slovenskej hokejovej reprezentácie.  Národný 
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tím vytiahol v období 1993 – 1996 z C kategórie až do elitnej skupiny. Okrem majstrovstiev 
sveta trénoval Slovensko aj na olympiáde v Lillehammeri. K reprezentácii sa ešte raz vrátil 
v rokoch 2007 a 2008.  

Július Šupler takto spomínal na trenčiansku trénerskú skúsenosť: „Ponuka trénovať 
trenčiansku Duklu bola pre mňa ohromnou poctou, považoval som to za ocenenie mojej 
dovtedajšej práce. Cítil som však zároveň aj ohromnú zodpovednosť, ktorá ma zaväzovala 
nesklamať dôveru funkcionárov Dukly. Základ našich úspechov bol v perfektnej spoluprá-
ci s mojím asistentom F. Hossom a v myšlienkovom spriaznení s hráčmi typu Haščáka či 
Cígera. Snažím sa vždy za športom vidieť človeka, vždy som však tvrdo nástojil pri presvied-
čaní hráčov, že len tvrdý tréning môže priniesť vrcholný výkon a s ním spojené dobré vý-
sledky. Pre túto trénerskú fi lozofi u boli v Trenčíne ideálne podmienky, pretože hráči neboli 
okrem základných vojenských povinností ničím rozptyľovaní a mohli sa stopercentne veno-
vať hokeju. Najťažšou pre mňa bola vôbec prvá štvrtina sezóny 1989 – 1990, keď to mužstvu 
nešlo tak, ako sme si my tréneri predstavovali a museli sme sa všetci obrniť nesmiernou tr-
pezlivosťou. Cestu za medailami nám vždy križovali „chemici“ z Litvínova. Neprešli sme cez 
nich len jediný raz v roku 1991, keď sa nám so skvelým kádrom nepodarilo dotiahnuť do ví-
ťazného konca dva výborne rozohraté zápasy v Litvínove. Zisk majstrovského titulu priniesol 
nezabudnuteľný zážitok nielen nám, priamo zainteresovaným, ale verím, že celému širokému 
okoliu, celému Slovensku. Ten pocit šťastia, keď máte majstrovský pohár v rukách, sa dá len 
ťažko opísať. Pritom na ceste za zlatom muselo mužstvo prekonať niekoľko úskalí, z ktorých 
za najväčšie považujem piaty zápas v sérii proti Kladnu.  Vtedy skutočne išlo o všetko, chlapci 
nás však nesklamali a zabrali naplno.  Vybrať tých najlepších zo záplavy šikovných hráčov, 
ktorí v Dukle prešli mojimi rukami, je sizyfovská robota, nevďačná, pretože nechcem nikomu 
ukrivdiť.  Pokúsim sa však byť trochu obsažnejší, a preto radšej vymenujem dve šestky. Do 
tej prvej zaraďujem ako brankára Hiadlovského, pred neho Švehlu s Holáňom a útočný troj-
záprah Cíger – Haščák – Kolník. V druhej, na poste gólmana, bude Hartmann, obrancovia 
Sekeráš a Medřík a mladý útok Pálff y – Petrovický – Jánoš“ .

Čiháček L. s  pánom Matejkom pred odovzdávaním 
ocenení na dorasteneckom turnaji

Chaloupka, Macoszek

TRÉNERI
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Josef Bruk

Kamil Svojše

František Hossa, Július Šupler

Braňo Šajban, Július Černický, Jozef TanoczkyOndrejVýboh

Ján Faith

Jaroslav Walter

Rudolf Potsch Rudolf Uličný Ernest Bokroš

Vladimír Hiadlovský Milan HovorkaMiroslav Miklošovič
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Dušan Gregor

Vladimír Kýhos

Róbert Spišák

Antonín Stavjaňa

Roman Chatrnúch

Július Penzéš

Jozef Daňo

Branislav Jánoš Róbert Švehla Marcel Hanzal, Ján Kobezda

Róbert Kaláber

Juraj Jakubík

Roman Stantien Milan Staš
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Realizačný tím seniorov Dukly Trenčín

V každom športovom mužstve tvorí nezastupiteľnú úlohu tzv. realizačný tím, v sloven-
ských podmienkach užší a všestrannejší. Ľudia, ktorí zabezpečujú chod mužstva, starajú sa 
o hráčov, lekári, maséri, kustódi. Z tých, ktorí pôsobili pri našom mužstve, rád spomeniem 
aspoň niektorých. Dlhé roky sa staral o zdravie duklákov MUDr. Liška, neskôr sa pripojila 
mladšia generácia MUDr. Hunák, MUDr. Pastva, MUDr. Ridoško, MUDr. Kostka, MUDr. 
Kohútka, MUDr. Adamovič, MUDr. Borbély, MUDr. Rejda, MUDr. Lučán  a ďalší.

Ďalšiu dôležitú pozíciu v Dukle tvoria maséri. Legendou Dukly, ale aj reprezentácie SR, 
je určite  Miško Malina. V minulosti bol masérom Dukly Miloš Kyselica, ktorý však musel 
ukončiť činnosť vďaka jedinečnej a milej rodinnej udalosti (narodili sa im štvorčatá). Určite 
si Trenčania spomínajú aj na masérske pevné ruky Zdena Cháru (otca slovenskej hokejovej 
legendy) či Vila Šišovského.

A na záver nemožno nespomenúť bývalého brankára a jednu z dvojičiek Haščákovcov – 
Jožka, ktorý dlhé roky zabezpečuje činnosť kustóda mužstva.

MUDr. Liška s Bohušom Salajkom

Masér Miško Malina Jožko Haščák – dlhoročný kustód Dukly Trenčín

MUDr. Jaroslav Ridoško
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Rozhodcovská komunita

Aj keď rozhodcovské remeslo určite nie je vďačné a  stále je divákmi, funkcionármi 
a  hráčmi podrobované kritike, v  Trenčíne postupne vyrastali, najmä z  bývalých hráčov, 
kvalitní rozhodcovia. Z toho staršieho obdobia nemožno nespomenúť všestranných hráčov, 
trénerov, funkcionárov a rozhodcov Štefana Šoltyho a Mikuláša Medzihradského a Lumíra 
Čiháčka. Ďalšiu generáciu predstavoval Bohuš Batelka, Milan Trefný, Bartolomej Kadlec,  
Jozef Gallo, ale aj dlhoročný šéf trenčianskych rozhodcov Miroslav Gröger. K ďalšej generá-
cii patrili Paľo Prno, Vlado Holomek, Rudo Jučiak, Ivan Kain, Jano Mikušík, Miloš Bakoš, 
neskôr Jano Tománek, Tibor Migaš, Marián Hlavěnka, a ďalší. K novšej generácii patria 
Lokšík, Bundil, Hatala a ďalší. V minulosti tvorili neoddeliteľnú súčasť majstrovských zá-
pasov aj tzv. bránkoví rozhodcovia.

Vľavo Mikušík, vpravo Jurčiak V pozadí rozhodca Gröger
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Ženský ľadový hokej

Ženský hokej mal v Trenčíne krátke trvanie. Žiaľ, ekonomická situácia v regióne a prob-
lémy s  fi nancovaním mládežníckych a  seniorského mužstva neumožňovali dlhodobo 
udržať chod mužstva. Monika Szikhartová spomína na obdobie fungovania ženského tímu: 
Dalo by sa povedať, že k hokeju ma priviedol Vladimír Růžička. Keď prišiel hrávať do Dukly 
Trenčín, tak som sa ako mladé 14-ročné dievča chodila na neho pozerať a vlastne som sa 
tak nejak stále motala po zimáku. Tréner Matoušek ma v tom čase prehováral, že keď si tu 
stále na zimáku, tak poď na ľad. A tak som išla, ale najskôr v ,,kraskách“. Neskôr sa stále 
viac a viac hovorilo o ženskom hokeji a tak ma oslovili, že či by som neskúsila dať dokopy 
tím. Keďže nebol internet ani mobily, tak som najskôr oslovila svoje kamarátky a s ich po-
mocou sme sa pokúsili urobiť nábor dievčat. Kým bol prihlásený dostatočný počet dievčat, 
tak sme urobili 5 roznosov ručne písaných lístočkov, ktoré sme lepili po domoch v Trenčíne. 
Výber sa nám veľmi rýchlo zužoval, keďže sme boli neplnoleté a mnohí rodičia s tou myš-
lienkou nesúhlasili, aj keď vtedy to bol taký boom a vznikli viaceré ženské hokejové kluby 
na Slovensku. My sme boli, myslím, druhý alebo tretí klub, ktorý ofi ciálne požiadal zväz 
o registráciu. Klubovú podporu sme mali. K založeniu klubu nám veľmi pomohli J. Božoň 
a tréneri M. Čecho a P. Šimkovič. Podporovali nás aj manažéri M. Mjartan, J. Laifer, I. Pio-
varči, ale keď sme chceli dostať k dispozícii ľad zadarmo, tak s tým museli všetci súhlasiť. 
A tak som dostala menný zoznam trénerov Dukly a musela som ich všetkých obehať, aby 
mi to podpísali. Trvalo mi to asi týždeň, ale podarilo sa. A tak nám vtedy Dukla zabezpečila 
ľad. Trénovali sme dva až trikrát do týždňa o desiatej večer, takže domov sme chodievali 
okolo polnoci.

Dresy nám zabezpečila spoločnosť TH, Trenčianska vináreň, tí nám tiež dali nejaké pe-
niaze a veľmi nám pomohla spoločnosť Q-EX reprezentovaná Milošom Stuchlíkom. Hokej-
ky nám zabezpečil bývalý zápasník Kajo Novák, ktorý ich vozil na kamióne z Ruska.

Letnú prípravu sme absolvovali s trénermi Matouškom a Čechom, ale potom na ľade si 
nás prebral pán Žuff a. Prvý tréning bol veľmi komický, keďže sme po prvýkrát v živote stáli 
na tzv. kanadách. Výstižnejšie bude, ak poviem, že sme sa pokúšali na nich stáť a  tréner 
po nás v jednom kuse kričal. Neskôr si pamätám, že sme hodiny a hodiny nič iné nerobili, 
len „miešali“. Venovali sa nám aj páni Madaj, Malacha a Lehotský, s ktorým sme sa učili 
prekladať a korčuľovať dozadu. P. Madaj nás dokonca brával trénovať na ľad aj s chalanmi. 
Samozrejme, nemohol nás zobrať všetky, tak sme sa vždy 2 – 3 vystriedali. V. Hiadlovský 
a I. Benko sa zasa venovali našej brankárskej jednotke Janke a aj vďaka nim bola taká dobrá. 
V Dukle sme mali k dispozícii telocvičňu a všetko a dokonca sa nám venovali cyklisti, vzpie-
rači aj zápasníci a chodili nás podporiť aj na zápasy. Hrávali sme zápasy hlavne s Dubnicou, 
Piešťanmi a Topoľčanmi a dosť sme sa bili. Pamätám si, že raz sa zápas v Piešťanoch ukončil 
už v druhej tretine kvôli tomu, že sme sa pobili. Dokonca sme neprestali ani na chodbách 
a  tak skúsili vypnúť elektrinu, pretože nás nevedeli zastaviť. Aj tréner Madaj hovoril, že 
nás bolo ťažké ukočírovať. Občas bol problém zohnať rozhodcov na  naše zápasy, keďže 
tvrdili, že sme nekontrolovateľné. Ostatné tímy nás volali „modelečky“, pretože sme boli 
také menšie baby a ostatné tímy mali veľké a vysoké dievčatá, ktoré nám pred zápasom ho-
vorili, že nás ľahko zrušia. Behom pár mesiacov vzniklo na Slovensku viacero klubov a tým 
pádom aj myšlienka prvých majstrovstiev Slovenska v ľadovom hokeji ženských družstiev. 
Mali sme ísť na turnaj do Popradu. Bolo to dosť zložité, pretože nám vtedy neodsúhlasili 
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autobus, keďže sme väčšinou prehrávali a bili sa. Bolo to veľmi demotivujúce, keďže nám 
nikto neveril a mysleli si, že si tam urobíme len hanbu, tak nech tam radšej ani nejdeme. 
Nakoniec sa rodičia vyskladali na autobus a my sme ten turnaj vyhrali. Pamätám si, že nám 
vtedy veľmi fandil Július Šupler, ktorého dcéra hrávala za Poprad. On nám potom po výhre 
doniesol basu šampanského. O rok už bol aj autobus na majstrovstvá, ale v roku 1992 sme 
ešte do Topoľčian išli autami, ktoré zobrali rodičia. S fi nanciami to bolo dosť ťažké, všetko 
to bolo na rodičoch, prípadne sme sa snažili brigádovať, aby sme mali peniaze a mohli hrať 
hokej. Hrali sme so srdcom, inak sa to nedalo. V roku 1994 už neboli peniaze a aj športový 
klub Dukla Trenčín prešiel reorganizáciou a tak sa aj náš tím rozpadol. Niektoré išli hrávať 
do Dubnice alebo Topoľčian, ale väčšina skončila. Ja som ešte 3 roky hrávala v Piešťanoch 
a odohrala som aj pár zápasov v Nitre. Chcela by som poďakovať všetkým zainteresovaným, 
že sme mohli prežiť prekrásne chvíle v ,,dukláckej rodine“. Najväčšie ďakujem patrí Paľkovi 
Madajovi, že to s nami vydržal a veril nám. 

Ženský tím tvorili: Marta Bieliková, Katarína Capáková, Gabriela Cristea, Elena Čer-
veňanová, Viera Čmelková, Zuzana Helešová, Katarína Hozmanová, Ľubica Chochlíková, 
Jana Kobzíková, Vladislava Kobzíková, Denisa Kohútová, Jana Koišová, Mária Lehotská, 
Denisa Madajová, Žaneta Malachová, Michaela Ondrášková, Maja Palatinusová, Elena Pe-
cíková, Jana Pobočíková, Nina Prekopová, Jarmila Prnová, Monika Szikhartová, Marcela 
Štefanovičová, Monika Vengrínová, Sylvia Žáčková a Zuzana Žeravíková.

V sezóne 2007 – 08 bol ďalší pokus o znovuzrodenie ženského hokeja v Trenčíne, ale aj 
ten nebol veľmi úspešný. Založil sa klub HK Medúzy a aj som bola oslovená, aby som po-
mohla ako s fungovaním a tak, ale bolo to veľmi ťažké im poradiť. V tej dobe nebola podpo-
ra klubu a dievčatá trénovali na štadióne M. Gáboríka a čo viem, tak nie veľmi často, keďže 
si museli ľad prenajímať. V takých podmienkach sa nedalo konkurovať ostatným klubom, 
ktoré mali lepšie zázemie. Ťažko niekoho presvedčiť, aby fi nancoval ženský hokejový klub, 
keď vtedy neboli peniaze ani na mládež.
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Novinári a fotografi  

Keď som sa rozhodol napísať knihu o histórii trenčianskeho hokeja, samozrejme som 
zvažoval, z  akých zdrojov budem čerpať. Uvedomoval som si, že bez regionálnych den-
níkov a bez spolupráce s  fotografmi zďaleka kniha nemôže spĺňať parametre, ktoré som 
si predsavzal. Tak sme sa v spolupráci s Trenčianskym múzeom a Verejnou knižnicou M. 
Rešetku pustili k zdokumentovaniu všetkých článkov z bývalých regionálnych novín Tren-
čan a Trenčiansky obzor od roku 1925 a taktiež všetkých článkov, ktoré boli publikované 
od  roku 1960 v  Trenčianskych novinách. V  minulosti k  veľmi silným časopisom patrili 
Štart a Hlas ľudu, avšak k týmto médiám som sa dostal obmedzene. Určite patrí veľká vďaka 
pánom Lovásovi, Serišovi, Ďurinovi, Ábelovi, Rybníčkovi, Kuželovi, Nižňanskému, Zele-
nayovi a ďalším, ktorí dlhé roky dokumentovali dianie v trenčianskom hokeji. Vďaka nim  
sme sa dostali k zaujímavým informáciám a fotografi ám, ktoré sme mohli následne zužit-
kovať v tejto knihe.

Gabo Zelenay v družnom rozhovore s Dušanom ČikelomMiloslav Ábel – legenda fotografov v Trenčíne
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Novinár Seriš s Mirom Šatanom

Komentátori počas televízneho prenosu

Tlačová konferencia Dukly Trenčín

Stano Sivák, kronika trenčianskeho 
športu, s Tiborom Vítekom
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Ľadári a strojníci – dôležitá súčasť trenčianskeho hokeja

Historicky mali v trenčianskom hokeji pevné a nadštandardné miesto ľadári a strojníci. 
Stálicou tohto remesla bol nepochybne Tibor Vítek, ale aj Paľo Opatovský, Peter Mrázik, 
Laco Drobný a ďalší. Tvorili neoddeliteľnú súčasť atmosféry trenčianskeho hokeja. Do ,,Hil-
tonu“, ako sa nazývala miestnosť, kde ľadári odpočívali, chodili radi aj hráči seniorského 
mužstva, karty tam ,,mastievali“ také osobnosti ako Pavel Richter, Julo Penzéš a ďalší. Dô-
vodom na návštevu ,,Hiltonu“ bola aj zásoba mäsových výrobkov. V minulosti pre nádvorie 
pri štadióne boli známe ,,zabíjačky“ a, samozrejme, výrobky sa často vyskytovali v chlad-
ničke ,,Hiltonu“. Koniec koncov aj také hviezdy ako Vláďo Růžička, Zdeno Cíger, Franto 
Černý a ďalší aj vo svojich mediálnych vyjadreniach nešetrili chválou na vzťahy s týmito 
pánmi, ale aj na kvalitu ľadu na trenčianskom štadióne. Trenčianski ľadári boli známi aj 
inováciami. Ako prví zmenšili ľadovú plochu v súlade s NHL rozmermi, samozrejme, aj 
v súlade s vtedy povolenými rozmermi v našej republike. Ľadová plocha v Trenčíne bola 
uznávaná súpermi aj vďaka ďalšiemu zlepšováku, a to špeciálnej orezávačke na úpravu ľadu 
v tesnej blízkosti mantinelu. Aj v sezóne 1988 – 1989 sa stali ľadári stredobodom pozor-
nosti v rámci osláv historického úspechu Dukly vo federálnej lige (2. miesto), keď prvýkrát 
dosiahla lepšie umiestnenie ako legendárna Dukla Jihlava. Pôvodná stávka s Vláďom Rů-
žičkom znela, že rolba pôjde až na hrad v prípade víťazstva vo fi nále. Nakoniec myšlienka 
oslavy s rolbou bola realizovaná aj za ,,len“ druhé miesto. Z technických dôvodov (rolba by 
sa „nevyšplhala“ na hrad) nakoniec rolba bola stredobodom pozornosti neopakovateľných 
osláv len na námestí v Trenčíne. V minulosti bol známy aj tzv. ,,žltý ľad“ trenčianskej ľado-
vej plochy a mnohé iné experimenty. Čo k tomu dodať, trenčianski ľadári a strojníci vždy 
tvorili niečo naviac, aj preto mali možno iné postavenie ako na druhých štadiónoch a ich 
vzťahy s hráčmi, trénermi a funkcionármi boli nadštandardné.

Vláďo Růžička, Mišo Malina a Ernest Bokroš s ľadármi
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Mládežnícky ľadový hokej

Vo viacerých kapitolách sa detailnejšie zmieňujem o mnohých úspechoch trenčianskych 
mládežníckych mužstiev. Určite najúspešnejším obdobím bolo obdobie od  roku 1983. 
Desať titulov majstra SR juniorov, päť titulov dorastencov a šesť titulov 9. HT to jasne 
potvrdzuje.

Za úspechmi trenčianskeho mládežníckeho hokeja určite stojí kvalitná práca trénerov, 
ktorí postupne vybudovali tak silnú pozíciu trenčianskeho mládežníckeho hokeja na Slo-
vensku.

Tréner J. Prekop so svojím zverencom F. Búrim

Karol Žuff a – dlhoročný mládežnícky tréner a funkcionár Tréner Bakoš pri odovzdávaní cien

Jozef Prekop pri odovzdávaní cien 

Paľo Bratranec s V. Ružičkom Jano Pardavý s dlhoročným trénerom Paľom Bratrancom
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Z turnaja v Rouen Tréner Jožko Hanták v pracovni

Tréneri Opatovský a Šinkovič Čacho, Bohunický, Šimkovič po zisku 
prvého titulu mladšieho dorastu

Trénerská trojica mládeže: Strmiska, 
Čecho a Matoušek

Musím začať trénermi, ktorí rozbiehali v ťažkých podmienkach mládežnícky hokej, ako 
Havjer, Grach, Šuba, Smilka, Řádek a ďalší.

Ďalšiu generáciu mládežníckych trénerov predstavovali Karol Žuff a, Milan Železník, 
Laco Štefaničák, Jozef Prekop, František Pjontek a Paľo Bratranec.

Myslím, že čiastočne prelomovým obdobím v trénerskej práci bol príchod Braňa Šajbana 
z Banskej Bystrice, ktorý bol podporovaný Jozefom Tanoczkym. Šajban prichádzal z Ban-
skej Bystrice, ktorá v tom čase tvorila špičku mládežníckeho hokeja.

Ďalšiu, nazval by som ich treťou generáciou, predstavovali tréneri Jožko Hanták, Peter 
Bohunický, Jindro Novotný, Broňo Strmiska, Peter Matoušek, Milan Čecho, Vojto Laco, 
Palo Šinkovič, Paľo Opatovský, Miloš Bakoš, Paľo Madaj, Jano Mikušík, O. Drengubjak, 
Rado Bobček, Jaro Kohút, Ivan Benko, Tibor Migaš, Karol Trnka, Babulík, Ilavský a ďalší.

Pokračujúcu generáciu trénerov tvorili Braňo Okuliar, Juro Jakubík, Rasťo Valach, Edo 
Hartmann, Marcel Hanzal, Roman Stantien a ďalší.

Poslednú nastupujúcu generáciu tvoria tréneri Vilo Čacho, Robo Kompas, Patrik Zelenka, 
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Peter Kosa, Roman Chatrnúch, Martin Opatovský, Martin Petrík a ďalší.
Nemôžem nespomenúť Roba Švehlu, ktorý po ukončení hráčskej kariéry silno podporo-

val mládežnícke mužstvá a ich rozvoj, neskôr odovzdal štafetu Vilovi Čachovi.
Určite sa mi nepodarilo vymenovať všetkých trénerov, ktorí sa taktiež pričinili o úspešný 

rozvoj mládežníckeho ľadového hokeja v Trenčíne. Verím, že ilustračné fotografi e v tejto ka-
pitole, ale aj v kapitolách jednotlivých sezón všetkým zainteresovaným priblížia krásne a ne-
opakovateľné chvíle, ktoré prežili v mládežníckych kategóriách v spolupráci s trénermi a ve-
dúcimi mužstiev, ktorí obetovali množstvo voľného času pre rozvoj trenčianskeho hokeja.
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Takto rástla historicky 1. hokejová trieda od r. 1976

Stretávka 2011 Stretávka 2016

Hokejové triedy – Sedmička – základ úspechu trenčianskeho hokeja

Odborníci a priaznivci ľadového hokeja sa často pýtajú, čo stojí za úspechom mládež-
níckeho hokeja v Trenčíne. Myslím si, že veľkým prínosom pre tieto úspechy bol vznik 
hokejových tried na VII. ZDŠ v Trenčíne, odkiaľ postupne vyšlo mnoho vynikajúcich ho-
kejistov, pričom niektorí z nich sa zaradili do svetovej špičky. Žiaci 9. HT vybojovali 7 ti-
tulov majstrov SR. Učiteľskou a trénerskou legendou od vzniku hokejových tried v rokoch 
1978 – 1979 bol určite Paľo Bratranec, ktorý rozbiehal hokejové triedy s podporou vedenia 
a učiteľov VII. ZDŠ.

Problematika prepojenia škôl a  športu na  Slovensku prechádzala v  minulosti rôzny-
mi experimentami cez systém útvarov talentovanej mládeže až po sústredenie hokejistov 
do gymnázií. V Trenčíne bol, myslím, zvolený slušný kompromis. Talentovaní hráči ani 
nemali veľký záujem o všeobecné gymnáziá, ale skôr o odbornú strednú školu. Tak v Tren-
číne bol zvolený koncept sústredenia talentovaných hráčov najskôr na učilišti v leteckých 
opravovniach a neskôr ich zaradenie v rámci železničného učilišťa. 



601

Mládežnícky ľadový hokej

V strede Marián Hossa
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Bývalý hráč Jednoty Trenčín a tréner mládeže Jozef Prekop spomína: Zimný štadión 
bol do prevádzky uvedený v roku 1960. Už v roku 1963 sme boli v žiackej kategórii maj-
strami Slovenska. Súťaž vtedy organizoval Československý šport, pretože neexistovala taká 
organizovanosť hokeja ako teraz. Zimy boli dlhšie a bolo viac mrazu, ľad bol na každom 
dvore. Okrem toho boli zapálení tréneri – p. Havjer a p. Grach, ktorí venovali mládeži celý 
svoj voľný čas. Disciplinovanosť a zápal pre hru u nás boli nielen vyžadované, ale radi sme 
sa podriadili. Jednota, ako civilné družstvo, hrala vtedajšiu druhú ligu, takže jeden rok boli 
dve druholigové družstvá spolu s Duklou. 

Ďalší úspech sa podaril mojim mladším žiakom, keď na záverečnom turnaji v Poprade 
sme všetkých zdolali. Janko Božoň, ale aj Ihnačák ml. si na to určite dobre pamätajú. Vtedy 
už boli hokejové triedy, prvú som sledoval v Bratislave, kde som počas štúdia hrával (tzv. 
Kalinčiakova). Najťažšie obdobie boli roky 1975 – 1977, keď nebol v Trenčíne ľad. Vtedy sme 
boli len štyria tréneri. P. Žuff a a Pjontek trénovali dorast, ja a p. Štefaničák sme trénovali 
mladších a starších žiakov a prípravku. S prípravkou sme chodili v sobotu a  nedeľu do Dub-
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nice. Autobus bol preplnený. Po návrate sme naložili svoje mančaft y a  išli sme do Uher-
ského Brodu, kde sme mali povolené domovské ihrisko. Po zastrešení zimáku sa rozbehla 
komisia pre hokej pri Okresnom výbore ČSTV. Mal som funkciu predsedu trénersko-meto-
dickej komisie, za podpory JUDr. Leimbergera, Ing. Halusku a hlavne Mgr. Janka Žitňana 
sa nám podarilo presadiť na ONV zriadenie hokejových tried na VII. ZDŠ. 

Veľký problém bol s výberom do tried. Zo 40 chlapcov do triedy smelo 25. V súčasnos-
ti je hokej o  nábore a  je problém naplniť potrebný počet žiakov do  tried. Mužský hokej 
po umožnení odchodu kvalitných hráčov do zahraničia upadol. Stratil sa záujem o hokej 
u detí. A nie je to len vplyvom počítačov. Ak nie je široká základňa, nie je možné vychovať 
taký počet hráčov v najkvalitnejších súťažiach vo svete, ako to bolo doposiaľ. Veľkú zásluhu 
na rozvoji hokeja v Trenčíne mal Jardo Walter. Za veľkej pomoci gen. Kodaja a gen. Tvarož-
ku sa vytvorili podmienky na spravodlivejší výber hokejistov medzi Čechmi a Slovákmi 
a podarilo sa mu vybojovať prvú ligu. 

Moje spomienky v rokoch 1970 – 1980 strávené v mládežníckych mužstvách: Počas 
prázdnin sme chodievali na sústredenia, či už v stanových táboroch v Čachticiach, Patrov-
ci, Terchovej a iných krásnych miestach Slovenska, odkiaľ mám túto zbierku zaujímavých 
fotografi í. V rokoch, keď nebol krytý zimný štadión, sme chodievali na letné sústredenia 
do Žiliny, Topoľčian, Havířova a iných miest.

Mladší žiaci, 1976
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Prípravka, 1971

Patrovec, 1973 Žilina, 1973
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Univerzitný ľadový hokej  – EUHL

História sa nám vracia. Tak, ako v roku 1931 študenti stáli pri zrode organizovaného 
hokeja v Trenčíne, Trenčín bol miestom zrodu nového projektu   so študentami. Štvorica 
milovníkov tohto športu sa rozhodlia vytvoriť Európsku univerzitnú hokejovú asociáciu 
(EUHA). A  hoci ide o  nadnárodnú súťaž, založená bola v  roku 2012 práve pod hradom 
Matúša Čáka vďaka bývalym hráčom Dukly Trenčín. S myšlienkou založiť EUHL – Eu-
rópsku univerzitnú hokejovú ligu prišiel Jaroslav Straka, ktorý v spolupráci s Františkom 
Sádeckým, Petrom Špankovičom a Ľubomírom Sekerášom zmenili sen na realitu. Inšpi-
rácia prišla spoza oceánu, kde má univerzitný hokej viac ako storočnú tradíciu. Myšlien-
ka prepojiť vzdelanie s  ľadovým hokejom oslovila spomínaných zakladateľov natoľko, že 
do jej začiatkov investovali vlastné fi nančné prostriedky, kde hlavne Ľuboš Sekeráš prvú 
sezónu EUHL 2013/2014 zafi nancoval z vlastného vrecka a tak dali mladým hráčom ďalšiu 
možnosť v rámci hokejovej kariéry. V EUHL pôsobia výlučne hokejisti, ktorí sú študentmi 
vysokých škôl, univerzít a teda kladú dôraz aj na vzdelanie. V spomínanej lige má vzdelanie 
rovnakú váhu ako samotný hokej, jedna zložka tak nesmie ísť na úkor druhej. 

Úvodný ročník EUHL odštartoval v novembri 2013 v Zlíne medzi UTB Zlín a CityUni-
versity  Trenčín, z historicky prvého víťazstva sa tešili práve Trenčania, ktorých hlavným 
trénerom je bývalý hokejista Marián Smerčiak. Okrem týchto dvoch celkov fi gurova-
li v prvej sezóne ďalšie štyri tímy zo Slovenska a Česka. Cieľ zakladateľov ligy rozširovať 
sa a expandovať sa stal skutočnosťou, keď v druhej sezóne univerzitného hokeja v Európe 
bojovali o Sekeráš Trophy aj študenti z rakúskeho UHT Dukes Graz. Nasledujúci ročník 
bol posilnený celkom PPWSZ Podhale Nowy Targ a východnú divíziu EUHL tak uzavrelo 
Poľsko. Priestor pre univerzitný hokej nemá byť však smerovaný len do strednej Európy, 
cieľom je vytvoriť ďalšie tri divízie: severnú (Nórsko, Fínsko, Švédsko, Dánsko), západnú 
(Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Belgicko) a južnú (Švajčiarsko, Nemecko, Slovinsko). 

Vďaka spolupráci so zámorskou ACHA (American Collegiate Hockey Association) si 
európski hráči každý rok merajú sily so svojimi rovesníkmi z Ameriky, na prelome rokov 
2015/2016 sa postavili aj proti ruskému tímu Mati Aviators. Spolupráca so zahraničnými 
asociáciami či organizáciami nevedie len k samotným zápasom, ale cieľom je tiež poskytnúť 
hráčom možnosť výmenného študijného pobytu, vďaka ktorému by si mohli zahrať tiež 
v zahraničných univerzitných súťažiach. 

Trenčianske mužstvo Gladiators Trenčín si od samého začiatku vzal pod svoju taktovku 
Lukáš Frývaldský z Vysokej školy manažmentu v Trenčíne. Od druhého ročníka spadá tím 
už pod obe trenčianske vysoké školy – Vysokú školu manažmentu/City university of Seattle 
v Trenčíne a Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Práve Gladiátori sa 
stali vôbec prvým mužstvom v rámci EUHL, ktoré spolupracuje s extraligovým klubom, 
a síce s HK Dukla Trenčín. V lete 2015 mali spoločný tryout, od 3. sezóny majú Gladiátori 
dokonca aj vlastnú kabínu na ZŠ Pavla Demitru v Trenčíne, na ktorom hrajú všetky svoje 
domáce zápasy. V  tíme fi gurujú viaceré zvučné mená, ktoré pred niekoľkými rokmi ob-
liekali ešte dres práve Dukly Trenčín; Juraj Gašparovič, Ondrej Broska, Filip Buliš či Juraj 
Zemko. Na prestížnu Sekeráš Trophy sa im ale ešte nepodarilo siahnuť, dvakrát si vybojo-
vali 4. miesto a jedenkrát piate. 
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História amatérskeho ľadového hokeja v regióne

Od roku 1960 sa pravidelne hrávala okresná súťaž dospelých. Obdobie pred a po 2. sveto-
vej vojne bolo charakterizované rozvojom ľadového hokeja aj na vidieku. Často s minimál-
nym materiálnym zabezpečením, ale zato s obrovským zanietením sa rozvíjal ľadový hokej 
aj na vidieku ako na úrovni seniorov, tak aj na úrovni mládežníckych mužstiev. V mno-
hých obciach ako napr. v Čachticiach badať pokusy o vytvorenie ľadovej plochy, ale reálne 
pokusy o hru podľa pravidiel je vidieť až v 50-tych rokoch. Od roku 1960 sa hrávala pravi-
delne okresná súťaž dospelých. 

Mužstvá ako Čachtice, Vaďovce, Tatran Horné Srnie, Slovan Opatová nad Váhom, 
Slovan Kostolné a  Moravské Lieskové, Nemšová, Chocholná, Skalka nad Váhom, Dolné 
Srnie, Nové Mesto nad Váhom, Trenč. Teplice, Beckov, Ekonóm Trenčín, Vaďovce, Bánovce 
boli pravidelnými účastníkmi tejto súťaže. Tieto tímy sa v 60. rokoch združovali pod súťaž 
I. A triedy skupiny Trenčín. 

V roku 1971 sa víťazmi oblastného preboru stali hokejisti Čachtíc, súperom im boli Tr. 
Teplice, Nemšová, Slovan Opatová a  Moravské Lieskové. V  ďalších ročníkoch o  postup 
do vyššej súťaže bojovali spolu s Čachticami opäť tímy TJ Vaďovce, TJ Zemianske Lieskové, 
Skloobal Nemšová, Zornica Bánovce, Skala Nová Ves, Trenčianske Jastrabie, Krakovany. 
Veľký úspech zaznamenal v sezóne 1977 – 78 TJ Skloobal Nemšová, ktorý sa stal majstrom 
Západoslovenského kraja. Treba podotknúť, že väčšina zápasov okresnej ligy sa hrávala 
väčšinou na ZŠ v Trenčíne v ťažkých podmienkach, kde hráči často dohrávali svoje súboje 
až v nočných hodinách. Na konci 70. rokov sa uvažovalo o vytvorení novej skupiny okresnej 
ligy, tzv. novomestskej, ktorá by zastrešovala tímy ako Nové Mesto nad Váhom, Beckov, 
Horné Srnie. 

V roku 1980 sa pre zvyšujúci záujem a kvalitu hokeja rozdelila okresná liga na dve sku-
piny. Skupina „juh“ sa hrala na ZŠ v Novom Meste a  skupina „sever“ na ZŠ v Trenčíne. 
V prípade priaznivých podmienok však mali možnosť odohrať domáce zápasy na vlastnom, 
prírodnom ľade. Do skupiny sever patrili tímy Družstevník Opatová, Slovan Trenčianske 
Teplice, Inovec Trenčianske Jastrabie, Slovan Skalka nad Váhom. Do „novomestskej“ južnej 
skupiny patrili tímy Družstevník Chtelnica, Družstevník Dolné Srnie, Slovan Beckov, 
Družstevník Čachtice. V roku 1986 sa do okresnej súťaže vrátili aj Slávia Ekonóm Trenčín 
a Považan Nové Mesto, ktorý predtým pôsobil vo vyššej súťaži. V tomto období sa darilo 
čachtickému tímu, ktorý hrával krajskú ligu. 

Na prelome 80. a 90. rokov začali mnohé celky pociťovať fi nančné a materiálne problé-
my. Kvôli problémom skončili tradičné mužstvá okresnej súťaže ako Nemšová, Trenčianske 
Jastrabie, Skalka nad Váhom, Opatová nad Váhom. V tomto období sa do okresnej súťaže 
prihlásili iba štyri tímy. Išlo o TJ Slovan Trenčianske Teplice, TJ Považan Nové Mesto, TJ 
Slávia Ekonóm Trenčín a TJ Družstevník Dolné Srnie. Dobrý hokej sa však naďalej hral 
v Čachticiach, ktoré hrali krajskú ligu. V priebehu 90. rokov sa do okresnej ligy vrátil tím 
Vlára Nemšová. Z vyššej ligy zostúpili nižšie Čachtice, za ktoré v tejto dobe často hrávali 
aj bývalí hokejisti Dukly Trenčín ako Hossa, Penzéš, Bokroš, Hiadlovský, Ružička a ďalší. 
Postupom času sa okresná liga sformovala na 5 tímov – Trenčianske Teplice, Ekonóm Tren-
čín, Čachtice, Nemšová a Nové Mesto nad Váhom. Na konci 90. rokov sa k týmto mužstvám 
pridal aj tím z Púchova, pod názvom Pivrnec Group Púchov. 
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Na prelome tisícročí sa liga premenovala na majstrovstvá Trenčianskeho kraja a do ligy 
pribudli nové tímy. Okrem tradičných účastníkov pribudli mužstvá Hermes Dubnica a Po-
važská Bystrica „B“. Postupne do ligy prichádzali tímy z Trenčína ako Orol Trenčín a ŠKP 
Trenčín. Tradičný klub Ekonóm zmenil meno na  Program Trenčín. V  ďalších sezónach 
sa do ligy prihlásili tímy z Nemšovej a Ilavy. V týchto ročníkoch sa darilo predovšetkým 
hráčom Trenčianskych Teplíc, ktorí sa stali niekoľkokrát majstrom tejto súťaže. V sezóne 
2009 – 10 sa začala paralelne s  majstrovstvami kraja hrávať aj Amatérska hokejová liga 
v Novom Meste nad Váhom. V sezóne 2012 – 2013 sa hral posledný ročník tejto súťaže, 
v  ktorom zvíťazil ŠKP Trenčín. Amatérska hokejová súťaž v  okolí Nového Mesta nad 
Váhom pokračuje dodnes. 

Moje spomienky na  ,,horskú“ ligu: Moju hráčsku kariéru som ukončil v  roku 1990 
v Považskej Bystrici a po 5-ročnej prestávke som sa vrátil do Trenčína. Samozrejme, hokej 
ma stále priťahoval a od roku 1996 som začal hrávať tzv. ,,horskú ligu“, ako sme ju nazývali. 
Hmm, prešiel som viacero mužstiev, mojím hlavným kritériom bol počet mojich kamarátov 
v mužstve. Bolo to vždy zaujímavé sprestrenie víkendu, aj keď bolo vidieť, že niektorí hráči 
to až moc prežívali. Pre bývalých hráčov to bol väčšinou relax, pre niektorých amatérskych 
hráčov často ,,súboj o život“. A z tohto dôvodu došlo k zmene konceptu ligy na tzv. bezkon-
taktný hokej, tak aby sa vyhli hráči zraneniam. Úprimná vďaka patrí organizátorom tejto 
súťaže P. Jurisovi, Žuff ovi a ďalším, žiaľ, v posledných rokoch v Trenčíne táto súťaž nepre-
bieha, udržala sa, žiaľ, len v regióne okolo Nového Mesta nad Váhom.
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Lučáno – talizman trenčianskych hokejistov

Tak, ako vo futbale v Trenčíne v minulosti bol legendárnou postavičkou Šándor Bumba-
la, v hokeji to bol Lučáno a s ním súviselo mnoho úsmevných historiek. Lučáno trávil veľa 
času na zimnom štadióne a často cestoval na zápasy s mužstvom seniorov, ale aj dorastu. 
Hovorilo sa, že jeho účasť na zápasoch prinášala šťastie.

Milan Čecho spomína na príhodu zo zápasu niekde mimo Trenčína: Chalani mu hovo-
ria: „Vyber si na večeru niečo, my ti to zaplatíme.“ Lučáno zobral jedálny lístok, otvoril ho, 
zakryl obsah (menu) a pozeral na ceny. Keď zbadal najvyššiu cenu, hovorí, ako ruskí turisti 
po revolúcii v 90-tych rokoch na zahraničných dovolenkách: ,,Toto chcem, keď už platýte, 
vy máte penáze, ja rozum.“ Raz išiel s hokejistami na zápas a chalani mu vravia, aby prišiel 
slušne oblečený. On na to: ,,Šak prídem v šatoch ako fotbalista.“

Veľmi stará, ale pravdivá historka ešte z čias otvoreného zimného štadióna sa traduje, 
keď Lučáno vybehol počas rozcvičky na ľad ako náhradný brankár. Keď mu tréneri po roz-
cvičke naznačili, že dosť bolo srandy, aby sa vyzliekol z  výstroja, Lučáno sa vehement-
ne domáhal svojho miesta na striedačke aj bez registračky a nechcel opustiť striedačku. Ja 
osobne si pamätám, keď Fero Hossa strieľal príklepy na rannom tréningu od modrej čiary, 
ale Lučáno bez korčúľ mal na sebe len lapačku, vyrážačku, hokejku a veľa, veľa odvahy... 
Na zimáku bol Lučáno pečený-varený, pamätám si, ako ho vzali za ramená policajti a ho-
voria mu: ,,Lučáno, ideš na vojnu!“ a ťahali ho smerom do mesta, Lučáno plakal, prosil ich, 
že sa chce ísť aspoň rozlúčiť s rodinou... Až pri autobusovej zastávke pri zimáku ho pustili 
a pochopil, že išlo len o žart. Lučánovi padol kameň zo srdca a po pár minútach hovorí: 
,,Ja som to vedel, že srandujete, ja to mám v papieroch, ja mám modrú knižku, mna by 
na vojnu nezobrali,“ ale tie jeho obavy a slzy boli skutočné. Ako dorastenci sme chodievali 

Lučáno sa v bránke cítil najlepšie ako v hokeji, tak aj vo futbale
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na dvojzápasy s jedným prespaním najmä na dlhšie trasy a v Poprade Lučáno s trénermi 
išiel do  baru. Tancovala tam nejaká fešanda, jeden z  trénerov pri pokuse o  tanec dostal 
košom a Lučáno v obleku pripominajúcom „talianskeho playboya“ hneď: ,,Stavme sa, že se 
mnou pojde!“ Aj sa tak stalo, Lučáno vyhral kartón šampanského. 

Lučáno nebol v mladosti zlý korčuliar, na verejnom korčuľovaní sa rád naháňal s dec-
kami, hrával v  tom čase populárnu ,,rohovku“, no, proste ,,dieťa ulice“. Pred pár rokmi 
prišiel na zimný štadión a kričí na Milana Čecha (tréner juniorov) a vojde s ním do kabíny 
juniorov. Zbadal chalanov, jeden z nich dosť ,,nabúchaný“ a Lučáno mu hovorí: ,,Ved ty nie 
si hokejista, ale kulturista!“ Po chvíli vybehne zo sprchy ďalší chalan, pravý opak – chudý, 
tenký a Lučáno na neho: ,,Počúvaj, šak ty vyzeráš jak rengenový snímek.“ 

Raz prišiel Lučáno na zimák a stretol Maja Hossu na chodbe s dvomi hokejkami v ruke 
a hovorí mu: ,,Čau, ty si Ferov syn, viem, ale si vyrástol. Na to mu Maroš hovorí, že rád 
ho vidí po dlhej dobe a pýta sa ho, kde bol, keď ho nebolo vidieť dlhšie. Lučáno reagoval: 
,,Aaaale, bol som v base“ a pokračuje: ,,Počúvaj, ,,Fero“, ty si bohatý, čo robíš z tolkými pe-
názmi? Na čo sú ti dve hokejky, daj mi aspoň jednu, podpíš mi ju, dám si ju na stenu. 

Vzácna hokejka bola aj s podpisom Maja Hossu, ale Lučáno ju nejakému susedovi predal 
za 20 ,,ERVO“, ako Lučáno nazýva euro. Keď som sa to dozvedel, strašne som mu vynadal, 
že darovanú hokejku a od Maja Hossu takto pustí. Medzitým sa to dozvedel aj Milan Čecho 
a keď Lučáno prišiel na zimák s Petrom Bohunickým, narafi čili na neho telefonát. Peter mu 
zavolal z vedľajšej kabíny a Milan Čecho reagoval (Lučáno vedľa neho stál): ,,Ahoj, Majo, no 
ako?..., áno, áno, ten blázon tú tvoju hokejku predal za 20 eur.“ Lučáno, keď začul debatu, sa 
zrazu vytratil z kabíny zahanbený, smutný a už ho nebolo...

Tých historiek bolo veľa, aj srandy, ktorú s ním zažili viacerí ľudia, ktorí sa točili okolo 
zimného štadióna. Lučáno zostarol, býva ,,až“ na Juhu, ďaleko od zimného štadióna a tak sa 
tam zastaví už len sporadicky a spomína s ľadármi: ,,De su tje časy?“

Lučáno na zájazde s mladším dorastom
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Bedrich Hoff städter

Slovenský maliar Bedrich Hoff städter sa narodil 15. novembra 1910 v Trenčíne. Za ne-
celých tridsať rokov tvorby sa venoval viacerým tematickým okruhom. Nejednoznačnosť 
až rozporuplnosť autorovho maliarskeho rukopisu a návraty k obľúbeným témam značne 
komplikujú datovanie jeho diel, avšak začiatok jeho tvorby je zachytený najstaršou za-
chovanou maľbou Panoráma Trenčína z roku 1926, kde už ako šestnásťročný presvedčil 
o svojom maliarskom nadaní. Najosobnejší a najvážnejší vklad do pokladnice slovenskej 
maľby sú diela so športovou tematikou z rokov 1942 – 1948. Zachytenie dramatického 
napätia športového zápolenia sa stalo žánrom, v ktorom nemal predchodcov a existuje 
len málo umelcov, ktorí dokážu maľovať tento komplikovaný žáner. Žiaľ, tragická auto-
nehoda v obci Demänová 10. augusta 1954 ukončila využitie jeho úžasného umeleckého 
talentu vo veku 44 rokov.



623

Obsah:

Príhovor autora knihy Miloša Radosu ......................................................................................... 2
Príhovor prezidenta HK Dukla Trenčín Viliama Ružičku  ....................................................... 4
Míľniky ľadového hokeja v Trenčíne............................................................................................. 5
Začiatky trenčianskeho ľadového hokeja do roku 1948  ............................................................ 6
Historické osobnosti   .................................................................................................................... 34
Trenčiansky ľadový hokej v období 1949 – 1962  ...................................................................... 42
Dukla Trenčín v sezónach 1962 – 1963 až 2015 – 2016  ........................................................... 62
Armáda v ľadovom hokeji s dôrazom na mesto Trenčín  ...................................................... 526
Top 25 Dukly Trenčín  ................................................................................................................  531
Z histórie trenčianskych  klzísk a zimných štadiónov  .......................................................... 532
Dukla Trenčín – základný pilier reprezentácie  ........................................................................... 548
Aj my sme Dukla!  ....................................................................................................................... 554
Trenčianski hokejoví fanúšikovia  ............................................................................................. 558
Stanley Cup pravidelným návštevníkom mesta Trenčín  ...................................................... 560
Gagarinov pohár patrí tiež do trenčianskej histórie  ............................................................. 566
Sieň slávy slovenského ľadového hokeja  .................................................................................. 568
Ďalšie osobnosti a juniorské talenty  ........................................................................................ 572
Tréneri seniorov Dukly Trenčín  ............................................................................................... 578
Realizačný tím Dukly Trenčín  .................................................................................................. 584
Rozhodcovská komunita  ............................................................................................................ 585
Ženský ľadový hokej  ................................................................................................................... 586
Novinári a fotografi   .................................................................................................................... 588
Ľadári a strojníci – dôležitá súčasť trenčianskeho ľadového hokeja .................................... 590
Mládežnícky ľadový hokej  ......................................................................................................... 596
Univerzitný ľadový hokej – EUHL  ..........................................................................................  608
História amatérskeho ľadového hokeja v regióne  ..................................................................  610
Lučáno – talizman trenčianskych hokejistov  .........................................................................  618
Literatúra a pramene  .................................................................................................................. 620
Obraz hokejistov trenčianskeho maliara B. Hoff städtera  ..................................................... 622



624

90 rokov trenčianskeho hokeja
Šampióni spod hradu

Autor: Miloš Radosa a kolektív
Grafi cký dizajn, DTP: Progress Promotion Bratislava, spol. s r. o.
Tlač i+i print, spol. s r. o.
Rok vydania: 2016

ISBN: 978-80-972373-3-2



Šam pióni 
     spod hradu

9
0

 r
ok

ov
 t

re
nč

ia
ns

ke
ho

 h
ok

ej
a 

   
  

M
ilo

š 
Ra

do
sa

 a
 k

ol
ek

tív
     

1931
TTS

od

1938
HG

od

1960
JEDNOTA

od

1962
DUKLA

od

1936
HC

od

rokov 
trenčianskeho

hokeja

ISBN: 978-80-972373-3-2

Miloš Radosa a kolektív

90TH_OBALKA_423 1x266.indd   2 14.07.16   17:00



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE <FFFE5B004F00640076006F007A0065006E0020006F00640020002700300033005F006E00610068006C00610064005F003100300030006400700069005100330027005D0020005B004F00640076006F007A0065006E0020006F00640020002700300031005F006F0073007600690074005F0033003000300064007000690027005D0020005B004F00640076006F007A0065006E0020006F006400200027005B00500044004600580031006100200032003000300031005D0027005D0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075007E0169006A007400650020006B0020007600790074007600E100590165006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074006F012000410064006F006200650020005000440046002C0020006B00740065007200E90020007300650020006200750064006F00750020006B006F006E00740072006F006C006F0076006100740020006E00650062006F0020006D0075007300ED0020007600790068006F0076006F0076006100740020007300740061006E006400610072006400750020005000440046002F0058002D00310061003A0032003000300031002C0020007300740061006E00640061007200640075002000490053004F002000700072006F0020007000590165006400E1007600E1006E00ED0020006700720061006600690063006B00E90068006F0020006F00620073006100680075002E0020002000440061006C006101ED00200069006E0066006F0072006D0061006300650020006F0020007600790074007600E100590165006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074006F01200050004400460020007600790068006F00760075006A00ED006300ED006300680020005000440046002F0058002D003100610020006E0061006A00640065007400650020007600200050005901ED00720075000D0163006500200075007E01690076006100740065006C00650020004100630072006F0062006100740075002E002000200056007900740076006F00590165006E00E900200064006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F007E016E00E90020006F007400650076005901ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200034002E0030002000610020006E006F0076001B016A006101ED00630068002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


