
 

 

Zasadené semiačka už klíčia 

18.11.2006, Hokej - Slovensko  

Hokejová škola HŠ Guryča už v ôsmom roku svojho pôsobenia 

Zasadené semiačka už klíčia 

Už je to sedem rokov, čo v Bratislave založil prvú hokejovú školu (HŠ Guryča) skúsený dlhoročný 

tréner a niekdajší hokejista bratislavského Slovana, dnes 72-ročný Břetislav Guryča. Jej 

pôvodným cieľom bola príprava detí vo veku od 4 do 8 rokov na vstup a úspešné napredovanie v 

žiackych klubových družstvách. 

„Naša škola funguje na ľade a v telocvični od septembra do konca apríla,“ približuje 

Břetislav Guryča. „S celým trénerským tímom sme radi, že rodičia nám každoročne zveria 

do opatery čoraz viac začínajúcich hokejistov. V pondelok a štvrtok im je k dispozícii ľad 

na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu v Ružinove, v utorok a piatok sa vo všeobecnej 

obratnosti zlepšujú v telocvični. Pôvodne bol horný vekový limit pre chlapcov osem 

rokov, ale v súčasnosti sa pre veľký záujem venujeme aj starším.“ 

Prirodzene, Břetislav Guryča aj so synom Romanom, ktorí sa každému chlapcovi odborne venujú 

16 hodín mesačne, sledujú aj to, ako sa ich bývalí zverenci uplatňujú v ďalšom priebehu svojho 

hokejového života. „Máme radosť z toho,“ hovorí na okraj ďalšieho rozvoja chlapcov Roman 

Guryča, „že naši mladí, lebo tak ich voláme, už hrávajú v žiackych tímoch Slovana a 

Ružinova a patria tam k najlepším. Náš systém prípravy v predprípravke a prípravke sa 

osvedčil. To je naša najväčšia odmena.“ 

V telocvični mladých adeptov najrýchlejšej kolektívnej hry vedie erudovaný gymnasta a odborník 

Stanislav Fiala a spoločne s Guryčovcami sa im snaží vštepiť čo najviac, aby boli predovšetkým 

pohybovo zdatní. „Všetci vedieme deti k čo najväčšej dokonalosti, pritom dbáme na detaily 

pri práci s hokejkou, správnej technike korčuľovania, streľbe. Chceme, aby si chlapci 

správne návyky natrvalo zafixovali. V dokonalosti nie sú hranice, technika korčuľovania, 

práca s hokejkou, fyzická pripravenosť tvorí vyspelých jednotlivcov a tí zase kvalitný 

kolektív. Z našej doterajšej práce máme skutočne dobrý pocit aj vďaka tomu, že jej 

výsledky sa prejavujú aj v ďalšom pôsobení našich bývalých adeptov,“ dodáva Břetislav 



Guryča, ktorý si tiež poťažkal na všeobecný vzťah spoločnosti k športu. Ale tiež optimisticky pridal, 

že sa už teší na novú ľadovú plochu, ktorá onedlho pribudne vedľa ZŠ Vladimíra Dzurillu. 

(mč) 

H Tréner Roman Guryča so svojimi zverencami. 

 

 


