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Hokej formuje osobnosť mladých 
 

Trénerský mág Břetislav Guryča chystá výnimočný projekt 
 
Pred piatimi rokmi bola založená prvá bratislavská hokejová škola (HŠ Guryča), ktorej cieľom je 
príprava detí od 4- do 8 rokov na vstup a úspešné napredovanie v žiackych klubových družstvách. 
Zámery pri prvých krokoch hokejových nádejí sa kladú najmä na techniku korčuľovania, vedenie puku, 
nesmierne dôležité pestovanie periférneho videnia, prihrávky, streľbu a základné herné činnosti. 
Hlavnou zásadou je názornosť a individuálny prístup trénerov k mladým talentom. Hlavným garantom 
výchovy mladých talentov je skúsený dlhoročný tréner a niekdajší hráč Slovana Břetislav Guryča. 
 
V minulosti viedol B. Guryča tímy čs. 1. ligy - Slovan, Košice, Zvolen, koučoval aj reprezentačné 
výbery 17 a 18-ročných, úspešne pôsobil ako tréner v Rakúsku a Taliansku pri rôznych vekových 
kategóriách. Pomaly sa blíži koniec tohto hokejového "školského roka", aj preto sme sa spýtali 
"riaditeľa" HŠ Guryča, Břetislava Guryču, ktorého škola funguje na ľade ZŠ Vladimíra Dzurillu v 
Ružinove, čo sa práve deje v takomto zákulisí. 
 
* Ako by ste porovnali vaše hokejové začiatky a terajšími začiatočníkmi? 
 
- Sú jednoznačne diametrálne odlišné. Nemal som to šťastie, že by som ako decko býval s rodičmi 
neďaleko "zimáku", ako moji hokejoví súputníci Golonka, Fako, Zábojníkovci, Olša a ďalší. Ale rád 
som na ľad v električke cestoval. Riaditeľ štadióna Miško Polónyi nám dal permanentky, takže sme 
boli na ľade, kedy sa len dalo. Teraz sú práve problémy s ľadom, hodiny tréningu sa stále zdražujú. 
Máme niektorých chlapcov, ktorých rodičia na tréningy dovážajú dokonca aj z vidieka. Ale zasa po 
odbornej trénerskej stránke je to oveľa lepšie, snažíme sa mladým odovzdávať svoje skúsenosti 
skĺbené s poznatkmami hokejových škôl Európy a zámoria. Ja si ešte úsmevne spomínam, ako som 
išiel na tréning už oblečený vo výstroji a na sebe som mal hubertus. To si teda na mňa v električke i 
na ulici so záujmom ukazovali prstom... 
 
* Hovorili ste o zdražovaní za ľad i výstroj, čo teda možno očakávať? 
 
- Samozrejme, že deti k nám buď z blízkeho okolia budú chodiť, alebo ich rodičia privezú. Teda 
slovom, hokej budú hrať deti rodičov, ktorí na to majú čas i peniaze. Žiaľ, mnohé talenty nebudú mať 
šancu presadiť sa. Škoda, vo vyspelom zahraničí sú majiteľmi zimných štadiónov mestá, ktoré dávajú 
bezplatné hodiny aj školám, klubom, jednoducho znášajú náklady na prevádzku ľadových plôch. U 
nás musíme rešpektovať situáciu takú, aká je. Verím, že čoskoro sa nájde prijateľnejšie riešenie a 
mimoriadne talenty získajú zaslúženú podporu. 
 
* Vráťme sa do vašej školy. Pomaly sa končí, ako sme už spomínali, školský rok. Ako ste s ním 
doteraz spokojný? 
 
- Naša škola funguje na ľade a v telocvični od septembra do konca apríla. Sme radi s celým naším 
trénerským kolektívom, že z roka na rok k nám prichádza čoraz viac začínajúcich hokejistov. Naša 
predprípravka a prípravka sa osvedčila, naši mladí už hrajú v žiackych družstvách Slovana i Ružinova, 
kde patria k najlepším. Popri ľadovej ploche využívame aj telo-cvičňu, kde sa chlapci venujú 
kolektívnym hrám v súvislosti so všestranným rozvojom a posilňovaním dôležitých svalových partií, 
ktoré sú pri hokeji najviac zaťažené. Tréningy v telocvični vedú skúsení odborníci Mgr. Stano Fiala a 
absolvent FTVŠ Jozef Hosmaj. Tieto cvičenia kontroluje MUDr. Boris Majeský, známy a úspešný 
ortopéd, otec prvoligistu z Nitry. Našich tridsať chlapcov je rozdelených medzi začiatočníkov (4-5 
rokov), pokročilých (5-7), ktorých vedie môj syn Roman a najvyspelejších už uvádzam do vážnejších 
herných situácií ja. Možno sa to zdá prehnané, ale je to náročná práca. Veď ide o to, aby si deti 
bezprostredne v procese osvojili, že hokej je dnes hra, ktorá vážne môže ovplyvniť nielen športový, 
ale aj ich spoločenský či rodinný život. Teraz pri otvorení hraníc je predsa možnosť študovať v 
zahraničí a možno niektorému chlapcovi práve hokej na niektorej škole či meste v cudzine môže viac 
pootvoriť dvere na štúdiun. 
 
* Vaše najbližšie hokejové plány? 
 



- Je to zaujímavý a prospešný projekt, ktorý by mohol čoskoro uzrieť svetlo sveta. Pri našej hokejovej 
škole máme vytvorenú aj skupinu so zámerom vybudovať v Petržalke halu s ľadovou plochou, šatňami 
a časťou hľadiska. Projekt, ktorý už máme vypracovaný, hovorí o sume okolo 40-50 miliónov korún. 
Problém je so získaním pozemku, ktorý by sme radi zakúpili v ľudovej cene, keďže investícia je 
nemalá. Takýmto spôsobom umožnili napríklad Gáboríkovi v Trenčíne vybudovať halu pre mladých 
hokejistov, keď mu predali štvorcový meter za symbolickú korunu. Ak by nám miestne zastupiteľstvo v 
Petržalke umožnilo takúto možnosť, hala by mohla do roka stáť. Veríme, že myšlienku by mohol 
podporiť starosta Petržalky Vladimír Bajan, ktorý má k športu veľmi blízko. Myslím si, že postupne by 
mohla mať Petržalka svoj úspešný hokejový klub so širokou hokejovou základňou. Veď práve nemálo 
mladých Petržalčanov navštevuje našu hokejovú školu. To je môj najväčší nový hokejový plán a iste 
by našiel pochopenie v 140-tisícovej časti Bratislavy. Veď športových stánkov v Petržalke práve 
žalostne ubúda. 
 
* Aké budú hokejové prázdniny? 
 
- Letné mesiace rýchlo ubehnú a navyše začiatkom júla vo Zvolene a koncom augusta v Bratislave 
organizujeme letné hokejové školy pre chlapcov od 7 do 11 rokov. Slovom, už sa teším na hokejové 
leto, ktoré chceme dobre a zaujímavo pre chlapcov pripraviť. 

 

 


