
Hokej sa hrá ľahko - z tribúny...
Hokej je najrýchlejšia športová hra na svete a výrazne sa odlišuje od ostatných kolektívnych športov. 
Vyžaduje obrovský fyzický a psychický potenciál hrať ho sám o sebe, a nieto ešte na vrcholovej úrov-
ni. Na rozdiel od iných hier s dopredu nacvičenými signálmi a akciami, v hokeji dochádza k neustálej 
konfrontácii hráčov (tzv. osobné súboje) a k nekonečným možnostiam riešenia vzniknutých herných 
situácií. V hokeji často využívame angl. výraz „read and react“ – „čítaj a reaguj“ práve v komunikácii 
s hráčmi, ktorí musia neustále vyhodnocovať situáciu okolo seba a adekvátne na ňu reagovať. Po-
čas korčuľovania na ľade nemá hráč čas poradiť sa s trénerom, alebo zobrať si „oddychový čas“ 
a analyzovať vzniknutú hernú situáciu. Hra sa postupne vyvíja, neustále dochádza k pohybu hráčov 
v jednotlivých tretinách ihriska.
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Štúdia IIHF aj o efektívnosti a časovaní ciest mladých 
európskych hráčov do zámorského hokeja
Cieľom štúdie je ukázať všetkým zainteresovaným stranám, ktorá cesta k tomu ako stať 
sa úspešným hráčom NHL – založená na faktoch a číslach - je pre európskych hokejistov 
najefektívnejšia a akými fázami vývoja musí hráč prejsť dovtedy, než bude pripravený vstú-
piť do NHL.

V štúdii rozdeľujeme hráčov do piatich kategórií ohodnotením známkou od 5 po 1:
5 - superstar, víťaz jednej z trofejí v NHL, účastník All Stars zápasu (Forsberg, Jágr, Lindström),
4 - hviezda, hráč prvej formácie (Koivu, Ohlund, Marián Hossa),
3 - spoľahlivý hráč, hráva pravidelne každý zápas (Zedník, Sturm, Holmström),
2 - priemerný hráč, často nenasadzovaný do zápasu a často vyškrtávaný zo zostavy A-družstva 

(Peter Buzek, Denis Shvidki, Branislav Mezei),
1 - podpriemerný hráč, hráč bez impaktu (Jakub Cutta, Joakim Lindstrom, Zdeněk Blatný).

Hlavný výskum zo 621 európskych hráčov ukazuje nasledovné:
• 62,5 % (388 hráčov) patrí do skupiny podpriemerných a priemerných hráčov (ohodnotených 

známkou 1, 2, 3-),
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Rodičia a diváci, ktorí sedia na vyvýšenej tribúne, nerozumejú prečo „malý Janko“ nezdvihol puk ponad 
padajúceho brankára a nerozhodol zápas? Alebo prečo hráč s pukom neprihral spoluhráčovi, ktorý bol 
v lepšej pozícii na strelenie gólu? Alebo prečo ten „hlúpy“ tréner vybral na oslabenie „zlých“ hráčov? 
Hokejová hra je skutočne tým viac odlišná, čim ste k nej bližšie. Hore na tribúne vyzerá dianie na ľado-
vej ploche úplne jednoduché, na prvý pohľad zreteľné a jasné. Pohľad hráča z lavičky je však odlišný 
od toho, ktorý majú rodičia na tribúne a pohľad hráča na ľade je ešte rozdielnejší. Hráči na ľade nevi-
dia to, čo vidia rodičia z tribúny. Vo väčšine prípadov majú menší, zúžený uhol pohľadu (často nevidia 
postavenie ostatných hráčov) a konajú pod tlakom súpera (napr. napadajúci protihráč) a vývojom 
samotnej hry (oslabenie, predĺženie a pod.). Ako samotná hra na ľade pokračuje, hráči sú viac a viac 
unavení (fyzická a psychická únava). Toto všetko sa odzrkadľuje na tom, ako hráči vnímajú dej hry. 
Preto, to čo vidia rodičia a diváci na tribúne, nie je vždy to, čo vidia hráči na ľadovej ploche. 
Rodičia a fanúšikovia by preto mali pochopiť, že to čo sa práve odohráva na ľadovej ploche je výni-
močná kombinácia fyzického a psychického úsilia hráčov podriadená tímovému cieľu (vyhrať zápas). 
Preto je potrebné chváliť čiastkové úspechy a ignorovať drobné neúspechy. 
Slovenský zväz ľadového hokeja pripravil komplexný materiál, ktorý má predovšetkým rodičom ná-
dejných hokejistov priniesť informácie a poznatky, ktoré spracovali hokejoví odborníci na oboch stra-
nách Atlantiku. Či už to je obsiahla štúdia vypracovaná Medzinárodnou hokejovou federáciou (IIHF), 
metodické poznatky európskych a severoamerických hokejových odborníkov v práci s mládežou 
a prirodzene analýza SZĽH o práci s hokejovou mládežou na Slovensku. A to všetko so zaujímavými 
štatistikami, protichodnými, často až nepravdivými tvrdeniami a množstvom čísel, a tie neklamú.
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Jeden z najrešpektovanejších európskych skautov povedal v interview pre túto štúdiu: „Podľa môjho 
názoru najlepšie európske hokejové ligy v posledných rokoch stratili na svojej kvalite. Niet po-
chybnosti, že je to zapríčinené odlivom talentovaných hráčov do Severnej Ameriky, kde už ďalej 
hokejovo nerastú a stávajú sa z nich hráči nižších súťaží (CHL, AHL, WHL). Ďalším problémom 
je, že mladé talenty v Európe majú neustále menej a menej hokejových vzorov v európskych 
súťažiach. Som presvedčený, že toto plytvanie hráčmi negatívne ovplyvní kvalitu európskych 
hráčov, ktorí budú do NHL draftovaní v budúcnosti.“
 
Ďalej je dôležité povedať, že:
• hokejovo zručný a dobre pripravený hráč s potenciálom hrať v NHL i potrebnou motiváciou, sa 

do NHL dostane bez ohľadu na to, akú cestu si vyberie, 
• hráč bez potenciálu pre NHL alebo bez potrebnej motivácie sa buď do NHL nedostane, alebo sa 

stane podpriemerným hráčom, bez ohľadu na to, akú cestu si vyberie.

Historické pozadie hokejových krajín tzv. Veľkej päťky – Top Five (Česko, Fínsko, Rusko, Slovensko 
a Švédsko), ktoré poslali v poslednej dobe do NHL obrovské množstvo hráčov. Od polovice 90-tych 
rokov majú tieto krajiny zastúpenie v NHL v dvojciferných číslach. Hráči z ďalších štátov (Nemecko, 
Švajčiarsko, Rakúsko, Bielorusko, Kazachstan, Litva, Ukrajina, Nórsko atď.) sa pohybujú v jednocifer-
ných hodnotách. Od roku 1995 tvoria európski hokejisti 25 až 30 % z celkového počtu hráčov v NHL. 
Vyvrcholením bola sezóna 2001-2002, kedy Európania tvorili 1/3 z celkového počtu všetkých hráčov. 

7

szlh_pravda_a_myty_NHL_A5.indd 7 6/23/11 1:37:53 PM

• 133 hráčov z tohto počtu neodohralo v NHL jediný zápas, 
• 286 hráčov (46,1 %) sa k 25. 09. 2006 vrátilo späť do Európy bez odohratia 400 zápasov 

v NHL,
• 88 % hráčov s dlhším zotrvaním (100 a viac zápasov) na farmách klubov NHL patrí do skupiny 

podpriemerných a priemerných hráčov (ohodnotených známkou 1, 2, 3-),
• 86,9 % hráčov s viac ako jedným rokom odohratým v kanadskej juniorskej lige (CHL) patrí do sku-

piny podpriemerných a priemerných hráčov (ohodnotených známkou 1, 2, 3-)

Dôležité pre lepšie poznanie zákulisia zámorského hokeja: je veľký rozdiel medzi hokejovým 
SKAUTOM a hokejovým AGENTOM. Je nemálo ľudí aj v hokejovej komunite, ktorí nevedia presne 
defi novať rozdiel medzi skautom a agentom.

Skaut – pracuje výhradne pre klub NHL v oblasti sledovania talentovaných hráčov a jeho snahou 
je byť čo najobjektívnejší pri hodnotení hráčovho potenciálu. K tomu má vytvorený systém, ktorý je 
prepojený na cetrálny „scouting system“, v ktorom sa sústreďujú informácie o hráčovi z viacerých 
zdrojov a oblastí. Aj podľa vyjadrenia skautov NHL nie je pravda, že hráči pôsobiaci v juniorských 
družstvách v Amerike sú viac sledovaní a tým pádom majú väčšiu šancu na NHL – skauting je celo-
svetový.
Agent – je obchodník, príp. právnik, ktorý zastupuje záujmy hráčov v rôznych oblastiach. Jeho 
hlavným cieľom je fi nančný zisk - osobný, resp. agentúry, ktorú prezentuje.
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„Pozorovaním úrovne osvojených herných činností priemerných hráčov v Severnej Amerike mô-
žeme jednoducho povedať, že netrénujeme dostatočne“, hovorí skúsený kanadský odborník 
a tréner George Kingston, ktorý pôsobil v Európe aj ako reprezentačný kormidelník. „My (Kana-
da a USA – pozn.) produkujeme dobrých hráčov na zápasy, ale s nedostatočnými základnými 
hernými zručnosťami. Tréningový program v Európe je omnoho efektívnejší, pretože majú lepší 
pomer tréning – zápas.“ Kingston ďalej tvrdí, že hráči pod 10 rokov potrebujú 5 tréningov na jeden 
zápas. Nad 10 rokov 2-3 tréningy na jeden zápas. V Kanade a USA majú mladí hráči často pomer 
tréning – zápas 1:1. 
„Naša štúdia okrem iného podporuje teóriu, že herná činnosť, technická zručnosť sa zdokona-
ľuje neustálym opakovaním v premenlivých podmienkach v tréningu. Preto musíme podporovať 
organizácie a mládežnícke programy, aby trénovali viac a hrali menej. To čo potrebujeme, je viac 
herne zručných a ofenzívne kreatívnych hráčov v Severnej Amerike“ uzatvára Kingston.
Tiež zdôrazňuje, že európske tímy trénujú viac ako hrajú. Keď európsky hráč podpíše s tímom NHL 
kontrakt a nie je považovaný za hráča pripraveného do NHL, pošlú ho do nižšej ligy (AHL), kde odo-
hrá za sezónu 80 stretnutí v základnej časti, čo je len o 2 menej ako v NHL.
Európsky talentovaný hráč, ktorý sa rozhodne odísť do kanadskej juniorskej ligy (CHL) odohrá 68 
– 72 stretnutí s dlhým a náročným cestovaním. V európskych najlepších profesionálnych ligách sa 
odohrá 44 – 60 stretnutí s kratším cestovaním ako v Severnej Amerike. A v európskych juniorských 
súťažiach hráči odohrajú 35 až 40 stretnutí v základnej časti takmer s minimálnym cestovaním v po-
rovnaní s CHL alebo WHL.

9

szlh_pravda_a_myty_NHL_A5.indd 9 6/23/11 1:37:55 PM

Ďalej štúdia hovorí, že hráč, ktorý odohral v kanadskej juniorskej lige (CHL) minimálne 
jednu sezónu, má menšiu než 10-percentnú šancu skončiť v skupine 3, ktorú tvoria pod-
priemerní hráči.

Jeden z európskych skautov, ktorý sa podieľa na výbere talentov pre NHL s viac ako 20-ročnými 
skúsenosťami, v interview pre túto štúdiu povedal: „Príliš veľa Európanov, odchádza priskoro. Už 
som videl dosť hráčov (Ž. Pálffy, A. Meszároš), ktorí nepodpísali zmluvu s klubom NHL a zostali 
hrať pár rokov doma v Európe. Hrali na jedných až dvoch majstrovstvách sveta a odišli až keď 
na to boli pripravení. Moja rada je: ak nie si istý, ostaň doma“.

Modelový vzor pre hráčov, ktorí sa výrazne presadili v NHL, je nasledovný:
1. Štyri až päť sezón odohraných vo materskom klube v Európe ešte pred podpisom zmluvy 

s klubom NHL,
2. skúsenosti z medzinárodných podujatí (MS, ZOH a pod.) počas týchto 4 až 5 rokov,
3. takmer žiadne skúsenosti z nižších severoamerických líg pred príchodom do NHL,
4. okamžité presadenie sa v NHL.

Priemerná dĺžka aktívnej kariéry v NHL hráčov známkovaných 3+ a vyššie bola 12,8 roka.
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Prečo AHL a CHL nie sú ideálnou možnosťou 
pre talentovaného hráča z Európy?
Jednou z často kladených otázok je: „Prečo sa mladí hráči z Európy nezlepšia v AHL alebo CHL, 
keď americkí áno?“
Tak, ako konštatuje George Kingston vo svojej štúdii, jediná cesta ako sa zdokonaliť v herných čin-
nostiach je tréning (opakovanie) a tento proces je najviac efektívny, ak je regulovaný v rámci vhod-
ného pomeru tréning - zápas. Výhodou, ktorú majú európske ligy, je menej zápasov, menej 
cestovania (okrem Ruska) a viac času na tréning. Najtalentovanejší európski hráči môžu odísť 
do NHL a okamžite sa presadiť. Pochopiteľne nie každý hráč môže byť ohodnotený známkou 5 ale-
bo 4, väčšina hráčov spadá do kategórie 3. Rozdiel medzi hráčom ohodnoteným 3 a 4,5 je úroveň 
talentu a osvojených herných zručností. Európan vo veku 21 rokov, draftovaný klubom NHL (stále 
hrá v Európe), ktorý je ohodnotený 2+ alebo 3 v terminológii NHL, sa môže tréningom vypracovať 
až na 3+ alebo 4. 

Calle Johansson je jedným zo šiestich Európanov, ktorí odohrali v NHL 17 sezón a viac ako 
1000 stretnutí. Po skončení aktívnej činnosti sa stal skautom a teraz pôsobí ako tréner v rodnom 
Švédsku. „Tých pár rokov, čo som ostal vo švédskej lige mi veľmi pomohlo“ povedal Calle a do-
dáva: „Po príchode do Buffala som mal veľkú sebadôveru a hlavne skúsenosti. To bol základ, 
na ktorom som mohol stavať. Opakujem to neustále dookola, keď príde na túto tému: hráč, ktorý 
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Výskum IIHF realizovala na piatich draftoch CHL v od roku 1997 do roku 2002. V tomto 
období bolo spolu draftovaných 394 Európanov do 58 klubov. 

Z celkového počtu 394 hráčov sa 55 nedostavilo, takže zostalo 339 hráčov, ktorí hrali v CHL. 
Z tohto počtu 269 hráčov (79,4 %) nikdy neodohralo jediné stretnutie v NHL a 262 hráčov sa 
vrátilo späť do Európy, veľa z nich skončilo s aktívnou kariérou, resp. hráva v nižších ligách alebo 
rekreačný hokej.

Čísla teda nepodporujú tvrdenie, že odchod do CHL pripraví európskeho hráča pre NHL 
lepšie. Ak porovnávame európskych hráčov z CHL a hráčov, ktorí prichádzajú do NHL priamo 
z európskych klubov, kvalita druhej skupiny je omnoho vyššia. Napriek tomu manažéri CHL 
a hráčski agenti prezentujú nádejným talentovaným hokejistom a ich rodičom, že odchod do CHL 
je nevyhnutným krokom k úspešnej kariére v NHL. Alternatíva „vyhrať sa“ resp. dozrieť v niektorom 
z európskych klubov je z ich strany absolútne potláčaná do pozadia.

Keď Alexander Ovečkin štartoval na svojich prvých MS 20 v kanadskom Halifaxe (v decembri 2002) 
na tlačovej konferencii sa ho jeden z novinárov opýtal, či uvažoval nad tým, že by ďalšiu sezónu 
(2003 – 04) hral v tíme CHL. Ovečkin (17), ktorý v tom čase druhý rok pôsobil v profesionálnom 
klube Dynamo Moskva v najvyššej ruskej lige, bol očividne zaskočený touto otázkou. Bez dlhšieho 
vysvetľovania povedal „no“. Čo jeho odpoveď v sebe zahrňovala, bolo - Prečo by mal on, vo veku 
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nazbiera dostatok skúseností a hokejovo dozreje v Európe, nepotrebuje žiadnu „aklimatizáciu“ 
v nižších súťažiach v Severnej Amerike. A ak náhodou nie je ešte pripravený na NHL, mal by ostať 
doma a zdokonaľovať sa až kým pripravený bude. Som si viac než istý, že keby som bol odišiel 
skôr, boli by ma poslali do AHL, moja hokejová kariéra by sa pohla úplne iným smerom. 
Preto stále radím klubom NHL, aby „neverbovali“ európskych hráčov do AHL, ale aj napriek tomu 
to stále mnohí robia. Ubližuje to všetkým stranám: európsky klub stráca hokejistu vo vývoji a ďalší 
hráč je tlačený, aby ho v zostave nahradil. Hráč naplno nerozvinie svoj potenciál v AHL a zaberie 
miesto v klube AHL nejakému inému talentovanému hráčovi z Kanady alebo Ameriky.“

Klišé o CHL, ktoré nemožno podložiť faktami 
Ďalším mýtom o odchode Európanov do CHL, ktorý môžeme vyvrátiť, je údajná „príťažlivosť CHL so 
svojimi 68 – 72 zápasmi a namáhavým cestovaním (hlavne vo WHL - Western Hockey League), 
ktoré hráčov lepšie pripravia na NHL“...

Je to jedná z teórií často používaných tímami, ktoré draftujú do CHL alebo agentmi, ktorí odporúčajú 
hráčom, aby odišli za more. Keď sa na to však pozrieme zblízka vidíme, že ide len mýtus a tvrde-
nie obrátené hore nohami, najmä čo sa týka hokejistov pochádzajúcich z európskeho kontinentu. 
Prečo by CHL mala byť teraz považovaná za lepšiu možnosť pripraviť európskych hráčov 
kvalitnejšie pre NHL, ako európsky systém, ktorý vyprodukoval niektorých najlepších hráčov 
NHL a vrcholnú zámorskú profi ligu až 30 percentami hráčov za posledných 5 – 6 rokov? 
Ako sme predtým spomínali, negatívny efekt na európsky systém má hlavne neprimeraný odliv pro-
fesionálnych hráčov do NHL a nižších zámorských súťaží. Únik hráčov z Európy v juniorskom veku 
má podobný dopad na juniorský systém rozvoja hokeja a to najmä v európskych krajinách „veľkej 
päťky“, najmä v Českej republike a na Slovensku.

Od roku 2000 bolo draftovaných do NHL nasledovné množstvo hráčov z Čiech a zo Sloven-
ska - 2000: 25, 2001: 26, 2002: 18, 2003: 18, 2004: 21, 2005: 14, 2006: 11.

Jedenásť je najnižší počet hráčov draftovaných z tohto regiónu od roku 1989. Od skoku v roku 
2004 sa počet atraktívnych hráčov z Českej republiky a zo Slovenska z roka na rok neustále 
znižuje. 

Člen IIHF a hokejovej siene slávy Murray Costello, jeden z iniciátorov Kanadského programu 
rozvoja v 80-tych rokoch, hovorí: „Cieľom musí byť udržať rozvoj hráčov pre hokej na obidvoch 
stranách Atlantiku tým, že udržíme mladých hráčov vo vlastných federáciách a ligách až dovte-
dy, kým nebudú pripravení pre NHL.“

„Keď hráš v Amerike, budeš na očiach skautov oveľa častejšie a máš väčšiu šancu na podpis 
zmluvy“. Toto tvrdenie sa vôbec nezakladá na pravde. V skutočnosti drvivá väčšina z takmer 
1000 európskych hráčov v NHL bola vybraná a draftovaná priamo z Európy. 
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Z panelového vystúpenia Jána Filca na World Hockey Summit v Toronte (august 2010): 
Napriek predloženým údajom musíme súhlasiť aj s niektorými protichodnými tvrdeniami. V NHL 
naozaj existuje silná skupina európskych hráčov, ktorí odohrali v CHL aspoň jednu sezónu pred 
tým, než vstúpili do NHL. Po príklady nemusíme ísť ďaleko: Slováci Zdeno Chára a Marián Hossa 
sú dobrým príkladom reprezentujúcim túto malú skupinu. Na druhej strane je obrovská skupina 
top hráčov NHL ako Peter Bondra, Miroslav Šatan, Ľubomír Višňovský, Žigmund Pálffy či Michal 
Handzuš, ktorí nikdy nehrali juniorský hokej v Severnej Amerike a vstúpili do NHL priamo zo slo-
venskej ligy a reprezentačného tímu.

Rovnako ako v každom dlhodobom funkčnom kvalitnom systéme (vrátane NHL) sú tieto vý-
nimky motivačnými prvkami, ktoré potvrdzujú štandardné pravidlá. Tieto výnimky môžu ľah-
ko prehliadnuť tí, ktorí nechcú vidieť ich výnimočnosť.

Strety záujmov medzi ‚niektorými agentmi‘ a národnými federáciami
(v podstate je to program bez riešenia /východiska/)

• Hlavným dlhodobým cieľom federácie je rozvoj najlepších hráčov pre jej národný tím.
• Hlavným dlhodobým cieľom dobre pracujúce agentúry je mať najlepších hráčov pre profesionál-

ny hokejový trh. Oba ciele sú dosť podobné, ale...

Pre ‚niektorých agentov‘ je najpodstatnejšie - za účelom rýchleho zisku - podpísanie čo najväčšie-
ho počtu veľmi mladých klientov a čo najskôr, ako to len bude možné, ich dodanie prípadnému 
záujemcovi (hlavne v Kanade), bez ohľadu na to či klub a hráč spolu ladia, alebo sa splnia hráčove 
budúce záujmy.

Tu je potrebné poukázať na fi nancie, ktoré sú dôležitou súčasťou tohto problému: Ide o pro-
tiklad vo fi nancovaní rozvoja mladého hráča v Severnej Amerike a Európe. Vývoj hokejistu od žiackej 
po juniorskú kategóriu v Severnej Amerike má základ predovšetkým v rodinných zdrojoch, preto 
rozhodnutie o jeho budúcnosti patrí rodičom a hráč je vlastne „rodinným produktom.”
Vývoj hráča v týchto vekových kategóriách v Európe kryje štát, mesto, národná federácia, klub a ro-
dičia. Práva tak patria čiastkovo tým, ktorí boli zapojení do procesu a hráč je tak prezentovaný národ-
nou federáciou, klubom a rodičmi ako „spoločenský produkt.”

Koordinácia činnosti národných federácií a agentúr, pri rešpektovaní spoločných cieľov (roz-
voj hráčov do najvyššej kvality), je potrebný dnes viac ako včera a zajtra viac ako dnes...

Projekt HK VSR SR 20
Vzhľadom k špecifi kám jednotlivých členských krajín IIHF, možnostiam európskych a zámorských 
hokejových štátov, sa aj na Slovensku hľadali alternatívy, ktoré by ponúkli vytipovaným hráčom z do-
mácich mládežníckych súťaží tréningové a zápasové možnosti na úrovni seniorského hokeja. 
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sedemnásť rokov už druhú sezónu hráč v profesionálnom hokeji, kde môže trénovať a hrať proti 
kvalitným i skúseným seniorským hráčom v takej osvedčenej organizácii akou klub Dynamo Moskva 
nepochybne je, odísť do CHL a hrať juniorský hokej? V jeho prípade by to určite bolo nerozumné 
rozhodnutie, krok späť v jeho kariére. 

K. G. Stoppel, manažér juniorského programu v poprednom švédskom klube Djurgarden: 
„Odchod hráčov sa postupne stáva väčším a väčším problémom, ktorý ma kapacitu narušiť 
prirodzený vývoj v našom (švédskom – pozn.) systéme. Naše a iné európske kluby ukázali, že 
sme schopní vychovať hráčov, ktorí môžu priamo preraziť do NHL a stať sa hviezdami. A to 
nám vôbec nevadí. Ale čo nám vadí je, keď 17-ročný hráč s ročnou skúsenosťou z juniorskej 
ligy vo Švédsku, ktorý sa ešte musí veľa učiť, odíde od CHL vo viere, že je to rýchlejší spô-
sob ako sa dostať k zmluve s klubom NHL. Agenti hokejistov, ale tiež aj kluby CHL, ktoré ich 
draftujú, vsugerúvajú hráčom, že práve toto je tá správna cesta aj napriek tomu, že nemajú 
žiadne fakty, ktorými by to podložili. Dokazuje to aj netrpezlivosť dnešnej doby, keď všetko sa 
musí urobiť čo najrýchlejšie, bez potrebnej driny. Každý sa usiluje urýchliť tento proces. Odísť 
do CHL v 17-tich rokoch, keď si ešte súčasťou vlastného výchovného programu, ktorým si 
veľmi blízko sa dostať na súpisku A družstva špičkového európskeho klubu – nie je to krok 
dopredu. Je to krok vedľa!“

V niektorých z týchto prípadov nie je odchod do CHL krokom vedľa, ale dokonca krokom 
dozadu. Veľa hráčov sa potom vráti späť do Európy, bez ilúzií a s horšou výkonnosťou po jednom 
alebo viacerých rokoch strávených v CHL. Hráč, ktorý má 17 rokov a opustí svoj európsky klub, 
odíde aj zo školy (stredná škola) a zvyčajne nezmaturuje.

• Jeden rok v CHL, pred fi nálnym krokom do NHL môže byť považovaný za aklimatizáciu na novú 
kultúru, zdokonalenie sa v novom jazyku, nový spôsob života, zvyky a pod. To bol tiež dôvod pre-
čo slovenský nováčik Andrej Meszároš odohral sezónu 2004-05 v CHL, predtým ako podpísal 
zmluvu v sezóne 2005-06 s tímom NHL Ottawa Senators. Treba však súčasne pripomenúť, že 
talentovaný obranca pred odchodom do CHL, odohral dve sezóny vo veku 17-18 rokov v sloven-
skej Extralige v drese Dukly Trenčín. 

• Každá zúčastnená strana má svoje vlastné priority. Úlohou NHL je, aby 30 klubov malo na svojich 
súpiskách dokopy 970 hráčov. Skauti v Európe chcú mať uznanie svojich manažérov tým, že 
odporučia čo najviac potenciálnych talentov. Agenti žijú z nejakého percenta, zo zmluvy, ktorú 
ich hráč s klubom podpíše. Európske kluby zase chcú, aby hráči zotrvali v družstve čo najdlhšie, 
a aby vyhrali národný titul. A samotný hráč sa usiluje dosiahnuť svoj sen, hrať na čo najvyššej 
úrovni (NHL) a samozrejme zarobiť čo najviac dolárov.

Zo všetkých vyššie uvedených faktov vyplýva skutočnosť, že nie je mysliteľné, aby o ďalších 
osudoch mladých adeptov vrcholového hokeja rozhodovali agenti, ktorí sú síce nevyhnut-
nou súčasťou profesionálneho hokeja dospelých, ale taktiež nežiadúcou súčasťou obchodu 
s mladým hokejovým potenciálom!
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Záver – Prečo sa neponáhľať na zámorský ľad? 
Mladí hokejoví adepti, ktorí máte za sebou stovky včasných ranných vstávaní aj so stovkami trénin-
gov, tí, ktorých talent a doterajšia vytrvalosť posunuli do kategórie nádejných čakateľov, rovnako aj 
rodičia, ktorí ste nešetrili trpezlivosťou, časom a najmä prostriedkami pri napredovaní vašej ratolesti 
za hokejovými snami: bude dobré mať na zreteli, že akákoľvek nedočkavosť či nátlak skautov, 
že „už nadišiel ten najvhodnejší čas odchodu za more“ - môže spôsobiť nenaplnenie vašich 
očakávaní, naopak dá priestor frustrácii, veľkému sklamaniu.
Po všetkom tom odriekaní, námahe, absolvovaní nespočetného množstva tréningov a nemalých vy-
naložených prostriedkoch, je logickou prioritou trpezlivosť a akceptovanie domácej ponuky, 
na dozrievanie talentu v podmienkach seniorskej extraligy. Už presadenie sa medzi skúsenými 
extraligistami samo o sebe zvyšuje cenu hráča, no predovšetkým komplexne rozvíja zručnosti ta-
lentovaného hokejistu, po akých agenti NHL doslova striehnu - teda palicovú techniku zapojenú 
do tímovej kombinačnej súčinnosti, kreativitu, originálne riešenia herných situácií s poho-
tovou koncovkou. To sú prvky, ktoré si zámorskí tréneri i funkcionári na európskych hoke-
jistoch najviac cenia. 

Rozhodujúce je: Byť na NHL pripravený čo najlepšie – herne, fyzicky i mentálne – na najtvrd-
šiu hokejovú konkurenciu na svete, ktorú svojimi nárokmi vytvárajú nekompromisné požiadavky 
najprestížnejšej hokejovej klubovej súťaže na svete - NHL Každý, aj ten najmenší nedostatok v hráč-

17

szlh_pravda_a_myty_NHL_A5.indd 17 6/23/11 1:38:04 PM

Z tohto dôvodu realizoval Slovenský zväz ľadového hokeja pilotný projekt „výcvikového strediska 
reprezentácie“ SR 20, ktorý sa za výraznej podpory fi rmy ORANGE Slovensko a.s. darí úspeš-
ne realizovať už štvrtý rok. Opodstatnenosť projektu je okrem pravidelného tréningového 
mikrocyklu aj v stabilnom zápasovom režime so seniorskými tímami Slovnaft Extraligy, 
v ktorej družstvo SR 20 odohrá časť súťaže, čím majú kandidáti na reprezentačný dres 
tejto vekovej kategórie garantovaný určitý počet náročných stretnutí pred majstrovstvami 
sveta hráčov do 20 rokov so seniorskými družstvami. Vybraní hráči sú uvoľňovaní z mater-
ských klubov do tohto výcvikového centra, kde majú zabezpečené štandardné podmienky – 
ubytovanie, stravu, vreckové, materiálové zabezpečenie, tréningy, regeneráciu, dopravu na a zo 
zápasov a pod.   

Reálnym výsledkom projektu „HK VSR 20“ pre hráčov do 20 rokov je uplatnenie hráčov 
z kádra HK VSR SR 20 v nasledovných seniorských súťažiach:

Prvý rok = 11 hráčov - Slovnaft Extraliga seniorov (Hudáček, Hiadlovský, Ďaloga, Beňa, Slo-
vák, Čaládi, Jurík, Češík, Ďuriš, Smotrila, Mikula); 4 hráči - 1. hokejová liga SR (Košecký, Kozák, 
Suja, Konečný); 1 hráč – AHL (Mikuš); 1 hráč - česká Extraliga (Zukal) a 1 hráč - česká 1. HL 
(Krajčík)
Druhý rok = 12 hráčov - Slovnaft Extraliga seniorov (Kotvan, Vizváry, Brejčák, Deyl, Štajnoch, 
Šiška, Mertel, Vartovník, Rusnák, Bezák, Tybor, Lisoň); 2 hráči - 1. hokejová liga SR (Pekár, Slá-
vik); 1 hráč - QJMHL (Hrivík); 2 hráči česká - 1. HL (Vyletelka, Mišura)
Tretí rok = 13 hráčov - Slovnaft Extraliga seniorov (Kristín, Halasz, Slimák, Devečka, Jankovič, 
Rais, Bakoš, L. Hudáček, Gašparovič, Grošaft, Mlynarovič, Sýkora, Uhnák); 1 hráč - česká 1. HL 
(Čiliak).

Hráči zaradení do projektu HK VSR 20 zároveň reprezentovali Slovensko na Majstrovstvách sveta 
do 20 rokov.

Podobným spôsobom realizuje Slovenský zväz ľadového hokeja projekt strediska pre žen-
skú reprezentáciu združenú pod hlavičkou HC Slovan Bratislava – ženy, v ktorom za podob-
ných podmienok sú sústredené hráčky s akcentom na zabezpečenie kvalitného tréningového a rov-
nako aj zápasového režimu. Výsledky tohto projektu pre ženský hokej sa počas jeho trvania pretavili 
do postupu družstva žien do Top divízie majstrovstiev sveta žien (premiéru budú mať v roku 2011) 
a na Zimné olympijské hry vo Vancouveri 2010. Hráčky zaradené do projektu ženského hokeja sa 
presadili v kvalitných zahraničných súťažiach v USA, Švédsku, Fínsku, Švajčiarsku, Rusku (Tomčíko-
vá, Karafi átová, Matejová, Kapustová a pod.)

Vedenie slovenského hokeja si je plne vedomé, že projekt Výcvikového strediska reprezen-
tácie hráčov do 20 rokov je dočasným riešením a jeho pokračovanie je záležitosťou analýz 
dosiahnutých výsledkov a v neposlednom rade aj fi nančných možností, ktoré sú nevyhnut-
ným predpokladom pre fungovanie projektu a jeho úspešnosť. 

16

szlh_pravda_a_myty_NHL_A5.indd 16 6/23/11 1:38:03 PM



skej vyzretosti len predlžuje „aklimatizačné“ prechodné obdobie nášho mladého hokejistu v zámorí 
v podobe štartu v juniorských ligách, v tom najlepšom prípade v AHL (farmárske tímy), čo však nie 
je optimálna cesta do NHL. 

Ozajstné talenty sa nestratia, nemusia sa nezrelé „vytŕčať“ po zámorských „štáciach“. Po-
zorovatelia si ich nájdu aj u nás na Slovensku, či na turnajoch v Európe. Stačí pripomenúť, 
že na Memoriáli Ivana Hlinku v Piešťanoch 2010, najprestížnejším svetovom podujatí 18-roč-
ných hokejistov, ktoré organizujeme s českým partnerom, sa akreditovalo vyše 100 (slovom sto!) 
skautov pracujúcich pre zámorskú profi ligu ako aj štyria špičkoví funkcionári z klubov NHL. Ich 
prítomnosť u nás nie je náhodná či zdvorilostná, veď väčšina európskych hráčov bola priamo 
draftovaná po pozorovaniach na starom kontinente. To len umocňuje skutočnosť, že štruktúra 
hokeja Európy (pomer tréningu a zápasového zaťaženia) umožňuje optimálne dozrievanie 
hokejových talentov. 

Každý priskorý resp. predčasný odchod za more zvyšuje riziko, že ani ten najvýraznejší ta-
lent sa nepresadí, stratí sa na trhu presýtenom domácimi (zámorskými) hráčmi. Hoci čas 
odchodu za more nemožno generalizovať na každého jedného mladého hokejistu, pretože zná-
me „výnimka potvrdzuje pravidlo“, v drvivej väčšine však platí: Čím kvalitnejšie pripravený hokejista 
„z domu“, tým je jeho cesta do NHL kratšia a vyššia je aj jeho cena na hokejovom trhu. To je aj 
odpoveď na otázku v titulku tejto časti. Kľúčom je teda správne načasovanie odchodu!

P. S.: Pri stavaní cieľov pre bežný život, ale rovnako aj pre športovú kariéru, je základom správ-
ne určenie postupnosti krokov a predovšetkým priorít. Nezastupiteľnú úlohu v živote mladého 
hokejistu, máte v tomto smere vy - rodičia. Vyzbrojení životným skúsenosťami môžete svojimi 
názormi, radami usmerniť svoju ratolesť tak, aby namiesto rojčenia vo svojich hokejových túž-
bach o rýchlej kariére hviezdy NHL dal mládenec prednosť logickým a racionálnym krokom, 
overených radom príkladov. Nielen tých, čo sa jagajú na nebi profi hokeja, ale žiaľ aj množstva 
tých, čo sa ho ani len nedotkli. 
Vážení rodičia, ktorí v mnohých prípadoch robíte veľa pre náš hokej, nemusíme dozaista pri-
pomínať, že pre naplnenie hokejového sna treba veľa urobiť. Ani váš podiel nie je malý: na-
stavenie správneho denného režimu, zabezpečenie kvalitného stravovania v rámci zá-
sad a potrieb výživy športovca, vyvážené štrukturovanie voľného času ratolesti nielen 
s prehľadom o ňom, ale aj s priestorom pre potrebnú regeneráciu a oddych, pravidel-
né sledovanie školských výsledkov atď. Brána do elitnej spoločnosti najlepších hokejistov 
je otvorená len najvytrvalejším, najlepšie pripraveným. Kľúč od nej máte v rukách aj vy.
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