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Pár slov na úvod… 

„My sme tu doma!“ 

Tento fakt sa nám naposledy, v roku 2011, veľmi nepodarilo využiť, keďže sme 

v E-skupine, predstavujúcej osemfinále doposiaľ posledných na Slovensku 
usporiadaných MS v hokeji, dokázali zdolať iba Dánov (4:1) a zo šampionátu sme 

odišli „s dlhým nosom“. 

Odvtedy sa veľa piesku presypalo a veľa vody pretieklo, zo štyroch štvorčlenných 

skupín na MS sa stali dve osemčlenné, pri kormidle našej reprezentácie sa 
vystriedalo niekoľko viac či menej zvučných mien, a teraz pred družinou okolo 

trénera, Kanaďana Craiga Ramsayho, stojí ďalšia výzva v podobe domáceho 

šampionátu. V prípravných zápasoch ukázali skvelú formu, dravosť a chuť 
strieľať utešené góly mnohí nováčikovia v seniorskej reprezentácii, no mohli nás 

tešiť aj (najmä klubové) výkony skúsenejších hráčov, či už tu na Slovensku (napr. 
L. Nagy), alebo v zahraničí (Tatar, Halák, J. Hudáček a mnohí ďalší). 

No šampionát, ako dobre vieme, je na úplne inej úrovni. Obzvlášť, keď máme 
v skupine silných Kanaďanov, Fínov a Američanov, či nevyspytateľných Nemcov 

a Dánov. Okrem nich na nás čakajú ešte hráči z krajiny galského kohúta, teda 

Francúzi, a nováčik z Veľkej Británie, ktorý sa po dlhých rokoch vrátil do 
najlepšej šestnástky hokejových mužstiev sveta. 

Uvidíme teda, čo naši reprezentanti, hnaní, verme, že vypredanou, košickou 
Steel Arenou a maskotom tohtoročného šampionátu, medveďom Macejkom (na 

obrázku nižšie), dokážu v skupinovej fáze, a či ich budeme mať v rámci 

šampionátu možnosť vidieť aj v Bratislave (v rámci vyraďovacej fázy), alebo sa 
s ním rozlúčia už v Košiciach. 

Prajem vám príjemné čítanie a veľa do našej trikolóry 

odetej radosti z krásneho športu menom ľadový hokej!  

Matej Horváth 

Z obsahu 

vyberáme: 

Z histórie MS v hokeji 

Prehľad o MS 2019: kto, kde, 
kedy… 

ANKETA: Naše tipy na majstrov 

…a mnoho ďalšieho!  

Tento hokejový špeciál pre vás pripravili členovia športovej redakcie pod vedením M. Horvátha a J. Smrigu z III. G. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tomto dielku podieľali! 



HISTÓRIA  
Prvý šampionát sa konal už v roku 1920 ako súčasť hier VII. Olympiády v Antverpách. Od roku 1930 je 

turnaj nezávislý a koná sa každoročne okrem rokov 1940 až 1946, 1980, 1984 a 1988. Premiérový 

turnaj mal na dnešné pomery netypický 
formát. V prvom kole sa totižto hrali tri 
zápasy a postupovalo sa priamo do 

štvrťfinále. Česko – Slovensko vypadlo po 

prehre so Švajčiarskom v pomere 3:1. Do 

semifinále postúpilo práve Švajčiarsko, 
Rakúsko, Nemecko a Poľsko. 
Organizátorom v Chamonix od začiatku 
spôsobovalo vrásky na čele nadpriemerne 
teplé počasie, ortuť teplomerov sa často 
šplhala k desiatim stupňom (hralo sa vo 
februári). To viedlo k rozhodnutiu odohrať 
zápas o štvrté miesto medzi Rakúskom 
a Poľskom vo Viedni, zápas nakoniec 

doviedli do víťazného konca domáci. Celkový triumf a historicky prvý majstrovský titul ale získala 

Kanada. Bolo to prvý a zatiaľ aj posledný krát, čo sa šampionát odohral v troch krajinách, v Nemecku, 

Rakúsku a vo Francúzsku.  

 

Boj dvoch tímov 

Výsledok turnaja bol akousi predzvesťou začiatku dominancie „javorových listov“. V prvej polovici 20. 

storočia totižto Kanada nemala kvalitatívne porovnateľného protivníka, veď od roku 1920 až do roku 

1955 triumfovala celkovo šestnásťkrát. Toto obdobie je považované za začiatok kanadsko–sovietskej 

rivality, pretože na tróne ju vystriedali práve hokejisti ZSSR a od roku 1963 do 1972 vyhrali deväť 
titulov po sebe.  Ich neopakovateľnú sériu dokázali zastaviť až hráči z Československa. Avšak nie na 
dlho, pretože po ročnej pauze Sovieti ďalej ničili súperov a získali zlatý hetrik. Objektívne, bez 

akejkoľvek sympatie či antipatie, treba dodať, že Rusi v tej dobe uvádzali trend v modernom hokeji, 

a Kanada, ktorá bola ich jediným možným konkurentom, bola o 2 – 3 triedy za nimi. 

 

Premiérové MS s účasťou hráčov z NHL 

Konali sa v roku 1976 v Katoviciach. Zúčastnilo sa ich 21 mužstiev, ktoré boli rozdelené do troch skupín 
podľa výkonnosti. Favorit bol viac menej jasný, boli to hráči vtedajšieho vládcu na hokejovom nebi, 
hráči sovietskeho Ruska, aj keď za čierneho koňa boli považovaní korčuliari USA, najmä vďaka prvej 

účasti hráčov z najslávnejšej súťaže na svete.  Základnú časť ovládli hráči ČSSR a Američania skončili 
na peknom 4. mieste. V rozhodujúcej fáze sa predsa len ukázal veľký problém hráčov spoza Atlantiku 

a to nedostatočná  adaptácia na európsky štýl hokeja, keďže celé ich mužstvo doteraz hralo iba 
americké súťaže. Vo finále skončili na poslednom 4. mieste a majstrami sveta sa trošku prekvapivo 
stali hráči ĆSSR pred ich veľkým rivalom z východu. 

 

 



Prvá medaila samostatného Slovenska prišla na prelome 
milénia 

Po rozdelení Česko–Slovenska boli naši západní susedia vnímaní hokejovým svetom ako tí lepší, 
vyspelejší, mali lepšiu infraštruktúru, skrátka všetko. Faktom je, že zatiaľ čo my sme sa do roku 1999 

neustále zachraňovali (a nie vždy úspešne) v A–kategórii, Česi dokázali vyhrať olympijský turnaj 

storočia v Nagane. Naproti tomu my sme nemali až do roku 2000 žiadny významný úspech. Prišiel ale 
máj, mesiac, ktorý spôsobil, 

že k oficiálnemu názvu 

republiky sme si istý čas 
s hrdosťou pripisovali 

dodatok „hokejová 

republika“. Prípravy boli 

v plnom prúde, očakávania 

pomaly stúpali. Los nám 

určil pomerne hrateľnú 
skupinu  s Fínskom, 

Talianskom a Rakúskom. Po 

tuhých a vyrovnaných 

bojoch sa prekvapenie  

nekonalo. Aj keď malé 
predsa len áno, keďže sme o bod predbehli hokejistov z krajiny tisícich jazier a skončili na prvom 

mieste základnej skupiny. Následná osemfinálová skupina bola veľmi vyrovnaná a rozhodovali naozaj 

malé detaily. V konkurencii hokejovej smotánky (ČR, Fínsko, Kanada, Nórsko, Taliansko) sme sa 

rozhodne nestratili a skončili tesne štvrtí. Týmto výsledkom sme sa kvalifikovali do bojov o celkové 

prvenstvo. V takto pokročilej fáze turnaja už niet ľahkého súpera, a tak sme sa museli pripraviť na 
celkom inú úroveň bojov. Ako štvrtý tím sme si zmerali sily s jasným favoritom, s víťazom A-skupiny, 

s USA. Prekvapivo, ale celkom zaslúžene, sme vyhrali, a hrdým Američanom, ktorí už pred zápasom 
deklarovali, že si idú po jasnú výhru, zabezpečili letenky domov. Náš sen pokračoval aj v semifinále, 

kde sme narazili na nám už dobre známych Fínov a po 

prekvapujúcej remíze v skupine 2:2 sme podali ešte 
lepší výkon a vyhrali 3:1. Toto víťazstvo znamenalo 
jediné. Znamenalo, že Petrohrad videl mimoriadne 
atraktívne finále, pretože sa v ňom proti sebe postavili 
hráči, ktorí v juniorkách obliekali rovnaký dres a až do 
rozdelenia republík sa spoločne ťahali na vytúžený 
vrchol každého hokejistu, do A-mužstva. Od prvej 

minúty to bol nesmierne vybičovaný zápas, v ktorom si 

hráči absolútne nič nedarovali. Avšak Česi ukázali 
svoju väčšiu psychickú odolnosť, kvalitu a skúsenosti 
z ťažkých zápasov a po dvoch rokoch opäť vystúpili na 
hokejový piedestál.  

 

Po Petrohrade prišiel mierny, ale možno potrebný pád, keď sme v Nemecku skončili na 7. mieste. 

Samozrejme, pre náš hokej to bol obrovský úspech, ale, ako sa hovorí, s jedlom rastie chuť, a 

preto všetci od funkcionárov až po predavačov lístkov akoby zabudli, že náš hokej je stále vo fáze 
budovania a ešte sa nemôžeme rovnať s hokejovými veľmocami. Na hráčov bol zvonku vyvíjaný 
enormný tlak a bolo vidieť, že celý turnaj mali akési ťažké nohy.  

 



 

Vstup medzi elitu 

Eufória opadla, väčšina fanúšikov očakávala podobné umiestnenie ako pred rokom, no to, čo prišlo, 

nečakal azda ani ten najväčší optimista. 

MS 2002 sa konali v švédskych mestách Karlstad, Göteborg a Jönköping. Skupinu sme mali opäť 
celkom priaznivú. V posledných rokoch sme mali akési šťastie na Fínov, ale zvyšní dvaja súperi 
(Ukrajina, Poľsko) boli jasnými outsidermi. Cestu za nápravou renomé sme odštartovali dvomi 
víťazstvami, proti Ukrajine 5:4 a proti Poľsku 7:0. Prehrali sme až proti „Suomi“ v poslednom 
skupinovom zápase, keď už nám v podstate o nič nešlo, 
pretože istotu minimálne druhej priečky sme už mali. 
V osemfinálovej skupine sme v relatívne krátkom 
časovom slede do tretice nastúpili proti Fínom, a aby 
toho nebolo málo, ešte aj proti ich odvekým rivalom - 
proti hokejistom Švédska, ďalej proti hráčom Ruska, 
Rakúska a Ukrajiny. „Zborná“ nevedela v skupine nájsť 
formu a bojom o záchranu sa vyhla iba vďaka lepšiemu 
skóre. Naopak, naši chlapci ani raz neprehrali a skončili 
3., čím sa vyhli nepríjemnému štvrťfinálovému súboju 
s Českom. Na ceste do vysnívaného finále sme postupne 
porazili Kanadu 3:2 a Švédsko 3:2 po samostatných 
nájazdoch. Po tomto dvojzápase sa začalo nahlas hovoriť, že táto generácia môže dosiahnuť niečo 
veľké. Finálového súpera sme ale nemohli dostať horšieho, pretože sme nastúpili proti tímu, ktorý 
prežil klinickú smrť a bol odhodlaný si opäť spraviť chuť – proti Rusom. 

 

Ako malá krajina zo srdca Európy zdolala východného 
obra 

Púť finále sme odštartovali ako z ríše 
snov. Už po 22 sekundách po 
Stümpelovej spätnej prihrávke 

pohotovo vystrelil Višňovský a puk aj 

s prispením šťasteny skončil za 
chrbtom Sokolova – 1:0. Po  
Ljašenkovom faule sme hrali úvodnú 
presilovku, ktorú sme hneď aj využili, 
Šatan si nakorčuľoval za bránku a puk 

ideálne naservíroval do medzikružia 
nestráženému Bondrovi, ktorý 
nezaváhal, vymietol pavučiny v pravom 

hornom rohu a Slovensko si druhý krát zakričalo GÓL – 2:0. Za tohto stavu museli hrať už aj Rusi, 
ktorí nás pár minút doslova škvarili v našom obrannom pásme, my sme to bohužiaľ nezvládli 
a inkasovali sme po dosť nešťastnom momente, keď po nevydarenej strele Zatonského sa odrazený puk 

dostal k Sušinskému a ten pohodlne do prázdnej brány znížil na 1:2. Po tomto góle sme sa našťastie 
z tejto malej chvíľkovej letargie zobudili a vďaka Šatanovej prízemnej strele sme opäť odskočili 
súperovi na rozdiel dvoch gólov – 3:1. Následne sa hra opäť prelievala zo strany na stranu a skórovať 
mohol hocikto. Na našu smolu sa to podarilo súperovi. V 43. minúte Lašák vyrazil strelu Kovalenka 
priamo na hokejku Karpova a ten krásnou zadovkou vyzval na gól Afinogenova, ktorý nezaváhal – 3:2. 

Vyrovnanie prišlo pri signalizovanom vylúčení z hokejky muža zápasu Sušinského, ktorý tak vsietil už 
svoj druhý gól v stretnutí – 3:3. My sme sa ale nezlomili a 100 sekúnd pred koncom riadnej hracej 

doby sa Bondra vydal do úniku s Pálffym a z ľavého kruhu vsietil dnes už legendárny gól.  Tento zásah 



znamenal, že Slovensko porazilo hokejistov Ruskej federácie  po urputnom boji 4:3 a vstúpilo tak do 

úzkeho spoločenstva krajín, ktoré získali pohár pre svetových šampiónov. 

 

 

Cesta za obhajobou 

O obhajobu senzačného triumfu sme sa snažili  u švédskych susedov vo Fínsku. Šampionát sa konal 
v troch mestách, v Helsinkách,  Tampere a v Turku. Ako v posledných rokoch bývalo zvykom, opäť sme 
mali prijateľnú skupinu iba s jedným maličkým rozdielom - bez domácich. Čiže iný cieľ, ako skončiť 
prví, sme si v konkurencií Nemecka, Ukrajiny a Japonska dať ani nemohli. Po výsledkoch 3:1, 9:3 
a 10:1 (v poradí) sme prvotný cieľ zvládli. V osemfinálovej skupine sme si zmerali sily s hráčmi s levom 

na hrudi, s Fínmi, Nemcami, Rakúšanmi a Ukrajincami. Do štvrťfinále sme vstupovali z najvýhodnejšej 
možnej pozície, čo znamenalo zápas proti Švajčiarsku. Žiadne prekvapenie sa nekonalo a po výsledku 

3:1 sme boli už iba krôčik od ďalšej  medaily. V semifinále sme s tromi korunkami prehrali pomerne 

vysoko 1:4 a museli sme sa uspokojiť len s bojom o bronz. Ten priniesol odvetu za finále z Petrohradu, 

ktorú sme zvládli a po výsledku 4:2 sme doplnili medailovú kolekciu o posledný chýbajúci kúsok. 

 

Bude úspešná stávka na českú trénerskú školu? 

Od posledného výraznejšieho úspechu nášho hokeja na medzinárodnej scéne uplynulo už 9 rokov. 
Posledným mužom, ktorý dokázal získať cenný kov z Majstrovstiev sveta, bol legendárny František 
Hossa. Od jeho odchodu náš hokej mierne stagnoval a zmeniť to nedokázali ani muži ako Július Šupler 
alebo Glen Hanlon. Od Hanlona sme si naozaj veľa sľubovali a bolo vidieť, že hráči na domácom 
šampionáte veľmi chceli, avšak rozlúčku s medailou sme našej „38-čke“ nedopriali. A tak generálny 

manažér Oto Sýkora podpísal Vladimíra Vůjtka, ktorý mal jednoznačnú úlohu - po turbulentnom 

období stabilizovať mužstvo a pripraviť ho pre jeho slovenského nasledovníka.  

 



 

Nový formát 

Po dlhých rokoch sa zmenil systém turnaja, ktorý mal priniesť viac zápasov a jednoduchší predaj 

vstupeniek v play–off súbojoch. Hlavná zmena ale spočívala v tom, že doterajšie rozdelenie (4 skupiny, 

každá so 4 účastníkmi) bolo nahradené novým, kde 16 mužstiev bolo rozdelených do 2 skupín. Taktiež 
odpadla divácky neatraktívna skupina o udržanie sa, po novom automaticky zostupovali poslední dvaja 

účastníci z oboch skupín. 

 

Skupina ideálna na nabratie sebavedomia 

Ak nepočítame Kanadu, Fínsko a USA, tak lepšiu skupinu sme si ani nemohli priať, pretože druhé 
kvarteto doplnili Francúzi, Bielorusi, Švajčiari a hokejisti z Kazachstanu. Po úvodných dvoch 

zaváhaniach (s Kanadou prehra 3:2, s Fínmi 1:0), prišla séria piatich víťazstiev v rade (s USA 4:2, 

s Kazachstanom zhodne 4:2, s Bieloruskom 5:1, so Švajčiarskom 1:0 a s Francúzskom 5:4). A tak sme 

s pomerne komfortným náskokom šiestich bodov finišovali pred prekvapením turnaja z Francúzska na 

štvrtom mieste.  

 

Boje o medailu 

Hneď úvodný zápas vo štvrťfinále nám priniesol možnosť odplaty za prehru v skupine. Nastúpili sme 

totiž proti odhodlaným Kanaďanom, ktorí chceli po 3 rokoch ukončiť čakanie na titul. Musíme dodať, 
že v tomto zápase sme podali jeden z najlepších výkonov a v podstate sme eliminovali ich ofenzívnu 

silu na čele s Ryanom Getzlafom. Bol to zápas ako sa na play–off patrí, s množstvom gólov, ostrých 
zákrokov a sporných situácií. Po 60 minútach sme súpera tesne, ale zaslúžene, zdolali 4:3 a mohli sme 

sa tešiť na Čechov. Pravdepodobne by nikto nemohol namietať, ak by som napísal, že pred súbojom 

s Kanadou boli Česi jasnými favoritmi, všetko sa ale diametrálne otočilo práve po predchádzajúcom 
súboji, ktorý ukázal, že sa opäť môžeme rovnať s hocikým. Hráči sa v tomto zápase viezli na vlne 

eufórie, súpera okrem jedného gólu k ničomu nepustili a po víťazstve 3:1 bolo jasné, že sa domov 
naprázdno nevrátia. 

 

Keď sa zraky celého národa upierajú na sever 

Takmer na deň presne po 10 rokoch sme znova v boji o vládcu na hokejovej mape vyzvali Rusov. Zápas 

o zlato sme odštartovali najlepšie ako sa dalo. Už po 66 sekundách vypálil od modrej Chára a jeho 

strela skončila za Varlamovovým chrbtom – 1:0. Po inkasovanom góle sa zobudili aj Rusi, v 5. minúte 

minul Tereščenkov teč Lacovu bránku len o centimetre. O 5 minút neskôr Baranka výborne zastúpil 

Laca a puk zastavil tesne pred bránkovou čiarou. O chvíľu však 
bolo vyrovnané. Ovečkin našiel voľného Siomina a ten nemal 

problém upratať puk do siete – 1:1. Na začiatku druhej tretiny si 
oba tímy vypracovali dobré príležitosti, skóre sa však nemenilo. 
V 27. minúte sa udiala podobná akcia ako tá, ktorá viedla 

k nášmu úvodnému gólu. Od modrej čiary vyslal projektil 
Perežogin, ktorý obetavými zákrokmi nedokázali obrancovia 



zastaviť, a tak sme boli svedkami dokonalého obratu z 0:1 na 2:1. Rusi počas celého zápasu hrali 
výborne v defenzíve, nepúšťali nás k častým streleckým pokusom a vytláčali nás k mantinelom. 

Vyzeralo to ako keby mal každý ruský hráč minimálne troje pľúca, pretože všetci bez výnimky išli ako 
jeden tím aj dopredu, ale, čo je pre úspech dôležitejšie, aj dozadu. V 34. minúte pri rozohrávke 

z vlastného pásma chyboval Vydarený a súper už v protiútoku dvoch na jedného nemal problém 

„vymiešať“ nášho gólmana – 3:1. Neubehlo ani 120 sekúnd a prišla ďalšia chyba, po ktorej si Siomin 

vychutnal Laca a zvýšil už na priepastných 4:1. Rusi na začiatku poslednej časti trošku zvoľnili, ale opäť 
sme im pomohli vlastnou chybou. Po opätovnom nedorozumení vo vlastnom pásme prihral Hudáček 
puk priamo Ovečkinovi, ktorý založil oku lahodiacu akciu a Dacjuk piatykrát zarmútil Slovensko -5:1. 

Následne padli ešte padli dva góly a zápas skončil našou prehrou v pomere 6:2. 

 

 

Posledné roky priniesli úpadok 

Po veľmi cennom striebre z helsinskej Hartwall Areeny nastalo, podobne, ako po predošlom bronze 
z roku 2003 (zhodou okolností, vybojovali sme si ho na tom istom štadióne, ako spomínané striebro), 
„ticho po pěšině“, úroveň našich výkonov sa rapídne znížila (ba dokonca sme len „o vlások“ unikli 

zostupu), no s príchodom trénera Ramsayho sa po akejsi „stúpajúcej sínusoide“ (viď napr. vlaňajšia 
prehra s Rusmi 0:4, no na druhej strane s odstupom pár dní vybojovaný bod so zlatými Švédmi) vydala 
opäť o čosi vyššie. Nuž teda dúfajme, že domáce prostredie (a početné posily zo zámoria) nám tento 
rok pomôžu vystupňovať naše výkony na najvyššiu možnú úroveň! 

 

Nuž, a po historickom okienku sa pozrime na nadchádzajúce MS! 
  



 

 

 

  

SKUPINA B 
Zimný štadión Ondreja Nepelu, 

Bratislava 

SKUPINA A 
Steel Arena, Košice 



SKUPINA A – zápasy 

 



SKUPINA B - zápasy 

 



KTO JE KTO? 

Skupina A 

 

 

  

Prebudí v nich zmena prostredia stratenú silu? 

Kanaďania sú každoročne ašpirantmi na titul (ostatne, v tíme majú 

jedného z najlepších hokejistov sveta, Connora McDavida, a mnoho 
ďalších skvelých hráčov), no sú to práve oni, komu Švédi predvlani 
v parížskom finále MS „vyfúkli“ šancu na zlatý hetrik. Tú istú šancu 
majú teraz Švédi, ktorí vyhrali dva turnaje, uskutočnené v „západných“ 
krajinách – ten v Paríži (a Kolíne nad Rýnom), ale aj o rok v 
dánskej Kodani (a Herningu), kedy, prekvapivo, len so šťastím porazili 
v predĺžení (ešte v skupinovej fáze) našich chlapcov. Podarí sa 

Kanaďanom po návrate majstrovstiev sveta späť do východnej polovice 

Európy oplatiť „trom korunkám“ finálovú prehru z Paríža, alebo sa 
budú znovu len bezmocne prizerať ich spanilej jazde? Nuž, uvidíme! 

 

Krajina tisícich jazier rýchlikov 

Ak si myslíte, že vo Fínsku sa ničím iným než rýchlovlakom 
neodveziete, nie je to tak. „Rýchlikmi“ sú v tomto prípade 

myslení rýchli korčuliari, ktorí sú pre Fínsko typickí, a (aj) 
kvôli ktorým sú v hokejovom svete obávanými protivníkmi. No 

partia okolo Aha, Granlunda či Rantanena v posledných 

rokoch tiež tak trochu stráca dych, od striebra z Moskvy spred 

troch rokov skončili na svetovom šampionáte raz štvrtí, raz 
piati, a na olympijskom turnaji v juhokórejskom Pjongčangu 
vlani skončili dokonca až na šiestom mieste. Avšak pred 
ôsmimi rokmi sa v Bratislave stali majstrami sveta – podarí sa 

im to zas? 

Snaha o napravenie renomé 

Aj Američanom, podobne, ako ich rivalom z Kanady, narobili 

vrásky na čelách famózni Švédi, ktorí ich vo vlaňajšom semifinále 
nepustili prakticky k ničomu, a teda sa Američania porúčali do 
zápasu o bronz (ktorý napokon vyhrali) „s dlhým nosom“ a 
s hanebným „kanárom“ 0:6. Americká reprezentácia teda 
prichádza do Košíc s jasným cieľom – dostať sa zo skupiny (čo by 
pre tím takej kvality, akú Američania majú, nemal byť problém) a 
v Bratislave sa porátať s „tromi korunkami“. A, samozrejme, 
neodísť zo Slovenska naprázdno. 



 

 

  

Prekvapia, alebo sklamú? 

Nemci sú na tom v hokeji podobne, ako v poslednej 

dobe aj my (akurát, že o dosť lepšie) – buď ich výkony 
príjemne prekvapia, alebo sklamú. Dva príklady – 

z vlaňajšej  zimnej olympiády si odniesli striebro, no o 
tri mesiace na svetovom šampionáte v Dánsku vyhrali 

„až“ dva zápasy, z toho jeden po samostatných 

nájazdoch (ale zato proti Fínom), a druhý proti jasnému 

outsiderovi z Južnej Kórey –nebyť týchto dvoch zápasov 

(a účasti Kórejcov na šampionáte), akiste by mali čo 
robiť, aby sa udržali medzi elitou… Každopádne, podľa 
tejto „matematiky“ by na šampionáte v našej vlasti mali 

znovu zaskočiť svojimi výkonmi – nuž len dúfajme, že 
to nebude na úkor nášho mužstva! 

POMÔŽE NÁM VÝCHOD? 

Ako všetci dobre vieme, Slováci na poslednom domácom 
šampionáte v roku 2011 hrali v Bratislave. A ako sme už 
spomínali, pri rozlúčke Paľa Demitru s reprezentáciou tu 

nedopadli príliš slávne. No karta sa obrátila, mnohé tímy, 
ktoré pred ôsmimi rokmi hrali v Bratislave, si zahrajú 

v Košiciach (sú to Fíni, Dáni, Nemci a Slováci), a mnohí sa 
zas z Košíc presťahujú do Bratislavy (Švajčiari, Švédi, Nóri, 
Rakúšania). A nad „našimi“ visí otáznik – prinesie im 

„opačný pól“ ich rodnej krajiny to povestné šťastíčko, alebo 
sa omladený tím pod vedením Craiga Ramsayho bude 

znovu len prizerať postupu svojich (nielen) papierovo 

silnejších konkurentov? Na poslednú medailu (striebro 

spred siedmich rokov z Helsínk) sme čakali deväť rokov, 
tak čo takto ten „medailový interval“ ešte o dva roky 
skrátiť?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydrží ich vzostup aj na Slovensku? 

Dánsky hokej má v posledných rokoch stúpavú tendenciu 

(predvlani skončili na MS vo svojej skupine šiesti, vlani 
ešte o priečku stúpli), no žreb k nemu tento rok nebol 

príliš milosrdný – nadelil mu Američanov, bronzových 
medailistov z vlaňajška, Kanaďanov, Fínov, a ako 

čerešničku na torte ešte aj domácich Slovákov, ktorých 

bude hnať za víťazstvom nad tímom z vlasti Hansa 

Christiana Andersena „plný dom“. Podarí sa Dánom aj 
napriek týmto v ich neprospech hrajúcim okolnostiam 

pokračovať vo vzostupe, a teda zo štvrtej priečky A-

skupiny prekĺznuť do štvrťfinále? 

Silný outsider 

Francúzi síce na svetovom fóre zväčša veľa vody 
nenamútia, no stále dokážu svojich súperov 
potrápiť, a z elitnej šestnástky sa preč evidentne 
nechystajú. Takže si treba dať pozor, aby nás o 
body znamenajúce prípadný postup do štvrťfinále 
nepripravili práve zverenci trénera Hendersona! 

Nádejný „fackovací panák“ na spanilej jazde 

Briti, aj napriek ich majstrovskej minulosti, si od 

šampionátov elitnej TOP-divízie oddýchli zo všetkých 
„účastníkov zájazdu“ najdlhšie, ale vrátili sa do nich vo 

veľkom štýle, keď v posledných rokoch vyhrali svetový 

šampionát 1. B divízie (2017), následne aj 1. A divízie 
(2018), a to všetko s jedinou prehrou a skóre 48:20. 

Briti teda majú obrovskú šancu nenapodobniť  svojich 
predchodcov v pozícii neskúseného nováčika, hráčov 
Kórejskej republiky, a nevypadnúť späť do nižšej 
divízie. Podarí sa im nebodaj aj napodobniť svojich 
futbalových kolegov, reprezentáciu Anglicka, ktorú 

tréner Gareth Southgate vlani na MS v Rusku dotiahol 

až do zápasu o bronz? To asi nie, ale ako sa hovorí, 

nikdy nekrič „hop!“, kým si nepreskočil... 



Skupina B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honba za 3. korunkou 

Švédi sú nepochybne jedným z favoritov na zisk titulu 

u mnohých z nás. V ceste zo skupiny im však budú  stáť 
mnohé silné mužstvá, či už Švajčiari, ktorých spanilú 
jazdu vlaňajším šampionátom zastavili práve „tre kronor“ 
až vo finále, silní Rusi, alebo Česi, ktorí tiež vedia zaskočiť. 
A vo vyraďovacej fáze sa s nimi určite budú chcieť porátať 
aj Kanaďania, ktorých práve súčasní zverenci trénera 
Grönborga pripravili o zlatý hetrik. Nuž, uvidíme, či Švédi, 
„zlatá partia“ okolo Backlunda, Ekmana-Larssona či 
Klingberga, získajú tretiu majstrovskú „korunku“ v rade...  

„Zborná mašina“ pripravená na novú várku 
demolícií 

Rusi, zásobovaní kvalitnými hráčmi z domácej KHL (ktorej 

kvalita už stála krk viaceré tímy, najnovšie aj náš Slovan 
Bratislava, ktorý sa s najväčšou pravdepodobnosťou vráti 
do domácej Tipsport extraligy (informácia zo začiatku 
apríla, pozn. red.)) a niekoľkými hviezdami z NHL, 

v poslednej dekáde potvrdzujú svoju dominanciu vo svete 

hokeja, keď od roku 2009 odišli bez medaily len z troch 

šampionátov (aj na tých skončili dvakrát šiesti a raz si 
odniesli pomyselnú zemiakovú medailu za 4. miesto). 

Uchmatnú si ďalší cenný kov do svojej zbierky aj 
z Bratislavy? 

Vycerí lev spoza hraníc v Bratislave svoje 
tesáky? 

Česko – (aktuálne) najslabší člen „Veľkej šestky“ (do 
ktorej patrí spolu s Kanaďanmi, Švédmi, Rusmi, Fínmi 

a Američanmi), vyzbrojené hviezdami z NHL, sa na 

šampionát pripravuje vo veľkom štýle – veď posilové 
vlaky z Prahy na hokej do Bratislavy tentoraz 

nevypravia len štátne České dráhy, ale dokonca aj ich 
hlavný konkurent – RegioJet. Verme, že sa tieto vlaky 
(rovnako, ako naša štátna kasa výnosmi z turizmu) 

naplnia do posledného miesta, a že bratia Česi urobia 
na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu parádnu 

atmosféru, ženúcu hráčov s levom na hrudi za ďalšou 
medailou (poslednú získali, podobne ako my, v roku 

2012 v Helsinkách)! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

Dokážu svoju formu? 

Švajčiari (na obrázku jeden z ich „najplatnejších“ hráčov, Nino 
Niederreiter) vlani zaskočili celý (nielen) hokejový svet, keď predviedli 
spanilú jazdu celým šampionátom (zo skupiny prekĺzli zo štvrtého 

miesta (Slováci skončili o bod za nimi, môže ich mrzieť najmä 
vzájomný zápas, ktorý Švajčiari vyhrali 2:0), vo štvrťfinále vyradili 
Fínov, v semifinále Kanaďanov), keď ich až vo finále zastavil „kapitán 
Backlund a jeho piráti“, alias reprezentácia Švédska. Šancu potvrdiť 
svoju formu majú tento rok v Bratislave, no na zverencov trénera 

Fischera čakajú rôzne prekážky – zlatí Švédi, draví Lotyši, v prípadnom 
štvrťfinále možní súperi ako Kanaďania, Američania či Slováci, ktorí (v 
prípade postupu zo skupiny) majú Helvétom rozhodne čo oplácať. 
Podarí sa im všetky tieto prekážky zdolať a po vlaňajšom striebre 
siahnuť tento rok na najcennejší kov? Uvidíme! 

Najslabší zo severanov 

Nasadenie tímov do skupín nám tento rok 

prinesie ďalšie minimálne dve „severské derby“, 
keď v košickej A-skupine vyzvú Fíni Dánov, 

pričom v bratislavskej B-skupine si to rozdajú 

Švédi s Nórmi. Nóri sice zrejme potrápia Švédov 
o dosť menej ako Dáni Fínov, no ale kto vie – 

možno sa na Slovensku zrodia prekvapenia na 
úkor severských hokejových veľmocí… Za bude 
určite aj Mathis Olimb, Nór, ktorý je, možno 
trochu prekvapivo, najproduktívnejším hráčom 

za posledných 10 svetových šampionátov, 
v ktorých si pripísal 55 bodov. 

Draví, no nie príliš úspešní 

Lotyšsko, krajina hrajúca „ruský“ hokej, predvádza 
častokrát veľmi sympatické výkony (viď vlaňajšie 
napínavé štvrťfinále proti Švédom, momentka z kterého 

slúži ako ilustrácia lotyšského hokeja v tomto špeciálnom 
čísle Mokyho), no častokrát sa tieto výkony končia 
neúspechom (jeden z najväčších lotyšských úspechov za 
posledné roky je práve spomínané štvrťfinále). Podarí sa 
partii okolo trénera Hartleyho, kapitána Freibergsa a 

ďalších šikovných hráčov nakloniť si Šťastenu a dosiahnuť 
nejaký výraznější úspech pre svoju krajinu práve 
v Bratislave? 



   

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erste(n)? Nein! 

Aj keď Rakúšania by si určite priali byť die 

Ersten, teda prví, vo svojej skupine, ich silnejší 
protihráči (ani sponzor s príznačným názvom, 
ktorý je materskou spoločnosťou Slovákmi 
hojne využívanej Slovenskej sporiteľne) im to 
pravdepodobne nedovolia. Aj keď stále sa môže 
stať, že sa Rakúšania „hecnú“ a dokážu 
napríklad niečo podobné, ako vlani ich susedia 
zo Švajčiarska. Pomáhať im v tom určite bude 

aj početná skupina fanúšikov, ktorá má 

Bratislavu toť za riekou Moravou, respektíve za 

„krásnym modrým Dunajom“… 

„Back to the kitchen!“ 

Nie, že by sme chceli Talianov dourážať na 
kosť, veď občas dokážu aj oni zahroziť 
päsťou hokejovému svetu (viď 
predvlaňajšia prehra až v predĺžení 
s našimi chlapcami, kedy sme sa dozvedeli 

aj to, čo sme vedieť nechceli, a síce, že sa 
Peťovi Čerešňákovi (autorovi víťaznej 
strely) „postavil“ (pre 
kontroverziechtivých jedincov, šlo o puk)), 
no sú mužstvom, ktoré zo všetkých 
účastníkov MS elitnej kategórie asi 
najčastejšie pendluje medzi TOP- a 1. 

divíziou, takže možno by sa naozaj radšej 
mali vrátiť za pece na pizzu a za hrnce 

s variacimi sa cestovinami, keďže tie naše 
oči (a chuťové poháriky) potešia určite o 
dosť viac, ako taliansky hokej… 



PLAY-OFF „PAVÚK“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostali ste sa až sem? Tak tohto špeciálneho Mokyho rozhodne nezatvárajte – 
máme tu pre vás ešte hokejový prieskum zo školských chodieb, a na záver aj 

prekvapenie pre hudobníkov! 

 



ANKETA – Naše tipy na majstrov sveta 

Zozbieral: Michal Žiak, 3. OA 

Blížia sa majstrovstvá sveta v hokeji, ktoré po ôsmich 

rokoch opäť budú u nás na Slovensku, v Bratislave a v 

Košiciach. Komu na nich budeš fandiť? 

 Komu budem fandiť? Tak jasné, že Slovensku. Iné tímy ma ani moc netrápia. (Boris, 1.OA) 

 NAŠIM! (Martina, 3.OA) 

 Slovákom. (Veronika, 3.OA) 

 Je tam veľa tímov, ale budem fandiť našim (Kubo, 4. OA) 

Nezávisle od toho, komu fandíš, kto sa podľa teba 

umiestni na medailových priečkach? 

 Slováci, Švédi, Kanada... (Veronika, 3. OA) 

 Kanaďania alebo Česi. (Martina, 3.OA) 

 Podľa mňa by to mohlo byť Česko, Kanada a Slovensko. Verím tomu lebo sa to hrá u nás, a 

vtedy sme viac povzbudzovaní. (Boris, 1. OA) 

 Uvidíme, ako budú hrať jednotlivé tímy. Aj keď som nevidel súpisky tímov, tak podľa mňa 

vyhrajú Fíni. Zároveň prajem Fínom, aby sa dostali do finále. (Kubo, 4. OA) 

A čo naši chlapci? Ako sa im podľa teba bude dariť? 

Prekvapia, alebo pohoria? 

 Našim už neverím (6 rokov som im verila, bola som verná fanúšička),  že to vyhrajú, ale bez 

Demitru (nech odpočíva v pokoji) to nie je ono. Niečo nám chýba... (Martina, 3. OA) 

 Neviem to posúdiť, ale mali by sme postúpiť do štvrťfinále. (Kubo, 4. OA) 

 Podľa mňa nás prekvapia. Ako som už spomínal v predchádzajúcej otázke, je to u nás, a sú viac 

povzbudzovaní. Nech získajú aspoň 3. miesto. (Boris, 1. OA) 

 Dúfam, že prekvapia... (Veronika, 3. OA) 

 

 

 

 

 



PREKVAPENIE PRE HUDOBNÍKOV 

Akordy a text k „hymne“ od Rada Moznicha - Nech Bože dá 

Refrén: 
 
C Nech Bože dá, F nech Bože dá  
veď G my na to má Ami me  
C Nech Bože dá, F nech Bože dá  
ten G víťazný gól  
C Nech Bože dá, F nech Bože dá  
veď G dobre to hrá Ami me  
F aby viac C na nás nik 
Gnezabudol  
 
1. sloha: 
Ami KoľkoF krát sám G si tam 
Cstál  
Ami koľko F rán tým sa G nešetrí C  
AmikoľkoFkrát si už Gprehrá Cval  
Ami býval F sám kdesi G v závetArí  
 
(Refrén) 
 
2. sloha: 
Toľko hviezd a náš dvojkríž 
Možno sláva, nikto netuší 

Trocha sĺz, ešte neveríš 
Ráno dvíha vietor do duší 
 
(Refrén) 
 
3. sloha: 
Aj keď sú už na kolenách 
Každý z nás je trochu dobitý 
To pre nás nič neznamená 
Pýchou nie sme nikdy opití 
 
(4x Refrén)  

https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/C/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/F/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/G/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/Ami/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/C/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/F/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/G/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/C/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/F/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/G/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/Ami/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/F/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/C/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/G/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/Ami/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/F/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/G/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/C/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/Ami/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/F/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/G/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/C/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/Ami/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/F/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/G/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/C/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/Ami/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/F/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/G/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/A/
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