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Hráči UMB tímu v nominácii na zápas proti USA. 

 

Najlepší z najlepších hráčov Európskej univerzitnej hokejovej ligy, sa po nominácii do 

európskeho výberu, opäť po roku stretnú so svojimi americkými vrstovníkmi. Do výberu sa 

dostali hráči tak ako zo slovenských, tak aj zo zahraničných tímov, ako napríklad minuloročný 

majstri EUHL – UK Praha, tím z rovnakej časti Čiech Technika Praha a v neposlednej rade aj 

nováčikovia ligy PPWSZ Podhale Nowy Targ.  

 

Medzi nominovanými hráčmi EUHL, ktorý sa postavia na ľad proti výberu z Americkej univerzitnej ligy ACHA 

II 5.1.2016 v Prahe, sa objavili aj mená tímu spod Urpína. Hlavný tréner tohto tímu Lukáš Opáth sa už pod 

druhý krát stal aj hlavným trénerom stretnutia. V širšej nominácii sa ocitli hráči: brankár – Juraj Likavčan, 

obrancovia – Filip Kandra, Adam Kasanický, útočníci – Martin Indrych, Tomáš Málus, Róbert 

Mendel, Dominik Ferletjak, Matúš Kamzík, Filip Mančák.  

 

Aké máte pocity z toho, že ste sa objavili medzi menami nominovaných a aké máte očakávania 

od tohto stretnutia? Absolvovali ste už niekedy pred tým zápas proti USA? 

 

„Pocity sú to príjemné, a to, že sme v takom hojnom počte, aj keď len v širšej nominácii, asi značí, že 

podávame dobré výkony, ako tím. Proti Američanom som hral v mládežníckych reprezentáciách a tiež minulý 

rok vo výbere EUHL. Ak sa dostanem do finálnej nominácie, tak očakávam víťazstvo a teším sa na nových 

chalanov, inokedy súperov, a Prahu“ Martin Indrych 

 

„Pocity sú skvelé, som rád že som sa dostal do širšej nominácie. Proti USA som ešte nehral, tak pre mňa tu 

bude premiéra. Jednoznačne očakávam, že zvíťazíme a ukážeme Američanom, že aj u nás je univerzitná liga 

na vysokej úrovni.“ Róbert Mendel 

 

„Samozrejme pocity sú príjemné, keďže každá konfrontácia so zahraničnými výbermi je zaujímavá a je 

spestrením sezóny. Veľmi ma potešilo, že sa jedná práve o výber z USA, keďže ich univerzitné súťaže majú 

výbornú povesť a úroveň. V mládežníckych reprezentáciách SR som absolvoval viacero stretnutí proti USA. 

Pamätným je zápas v Michigane, kde sme podľahli USA veľmi tesným výsledkom. Môj posledný zápas proti 

USA bol na Memorial cupe Ivana Hlinku v Piešťanoch, kde sme bohužiaľ prehrali rozdielom triedy. Očakávam 

stretnutie s vysokým nasadením a množstvom osobných súbojov . Verím, že náš "Európsky" výber ukáže 

lepšiu kombinačnú hru a ukáže, že aj v EUHL pôsobí mnoho kvalitných hráčov.“ Adam Kasanický 

 

„Som príjemne prekvapený a som rád, že si niekto všimol aj moje výkony, ale je to hlavne práca  a zásluha 

celého mužstva, nie iba moja.. Na medzištátnom stretnutí som už síce bol, keď som sa dostal do výberu do 

repre do 18 rokov. Bol to taký prípravný zápas a hrali sme v Pinsku proti Dánsku. Ale proti USA som ešte 

nikdy nehral a veľmi sa na to teším. Dúfam, že ich porazíme. Jedno z prvých a najväčších očakávaní, ktoré 

mám je, že bude skvelá atmosféra. Že príde veľa ľudí, že to bude dobrá akcia. Dúfam, že sa aj my, ako hráči 

budeme mať na čo pozerať, myslím tým, že to nebude iba o hokeji, ale aj o nejakom kultúrnom zážitku. 



V neposlednom rade by to mal byť dobrý zápas. Stretnú sa hráči dvoch líg EUHL a ACHA II. Verím, že si 

dobre zahráme a jednoznačne verím, že aj vyhráme.“ Juraj Likavčan  

 

„Potešilo ma, že som sa dostal do výberu na zápas v Prahe ale zatiaľ nič nie je isté keďže je to len širší 

výber. Ešte som neabsolvoval žiadny zápas proti USA, bude to pre mňa nová skúsenosť. Jedno z mojich 

očakávaní je zahrať si kvalitný hokej a nabrať nové skúsenosti do budúcna.“  Filip Kandra 

 

„Širšia nominácia určite potešila, je to len výsledok toho, že máme vyrovnaný tím, darí sa nám a mohli tam 

byť pokojne viacerí hráči. Proti Američanom  som si ešte nezahral takže uvidím aspoň či to tam vedia hrať. 

Nad zápasom v Prahe som veľmi nerozmýšľal, očakávania by boli asi baviť sa hokejom, spoznať nových 

ľudí, či už z našej ligy alebo tej americkej.“ Tomáš Malús 

 

„Vôbec som to nečakal. Samozrejme ma to potešilo a dúfam že sa mi podarí prebojovať až do užšej 

nominácií. Zatiaľ som nemal tú česť si zahrať proti USA. Očakávam rýchly, kvalitný hokej plný súbojov a 

verím, že dopadne dobre v prospech nás.“ Matúš Kamzík 

 

„Pekné pocity. Už som hral proti nim. Očakávam ťažký zápas“  Filip Mančák 

 

„Som milo prekvapený, že som sa dostal už do širšej nominácie. Ak sa dostanem do finálovej nominácie tak 

ma to poteší . Proti USA som ešte nehral, tak by to bola pre mňa výzva.  

„Tak dúfam, že to bude dobrý zápas hlavne pre divákov s veľkým počtom gólov, a že si to užijeme všetci. 

Dúfam, že zápas skončí lepšie pre nás“ Dominik Ferletjak 

 

„Tieto pocity sú úžasné,. Veľmi si vážim, že som opäť dostal dôveru, od vedenia ligy, ako hlavný tréner 

výberu EUHL proti USA a to aj napriek tomu,  že  sa zápas hrá v Českej Republike. Je to pre mňa veľká česť 

a opäť výzva. 

Taktiež som veľmi rád, že sa do nominácie dostali aj hráči nášho mužstva, je to výsledok tvrdej roboty za 

posledné týždne a opäť sa ukázalo, že náš tím je veľmi vyrovnaný a nie je to len o jednotlivcoch. Viem si 

pokojne predstaviť ešte ďalších dvoch, troch hráčov, ktorí by si to zaslúžili. Na zápas sa samozrejme tešíme, 

bude to pre nás ďalšia veľká skúsenosť. Avšak ešte nás čaká  pred prestávkou jeden ligový zápas o prvé 

miesto, ktorý chceme zvládnuť. Potom odohráme 18.12 pred domácimi divákmi, priateľský zápas s výberom 

Moskvy a následne sa púšťame do práce s výberom EUHL.“  Vyjadril sa hlavný tréner UMB tímu Lukáš 

Opáth. 

 

Ktorý z hráčov sa však dostanú do užšieho výberu, zatiaľ zostáva nezodpovedanou otázkou. UMB tím má 

ešte do konca roka pred sebou jeden dôležitý zápas s bratislavským tímom Paneuropa Kings, ktorý sa 

odohrá 8.12. na zimnom štadióne v Banskej Bystrici.  Tento zápas bude zároveň aj rozhodujúcim krokom, či 

sa UMB tím opäť dostane na vrchol priečky v tabuľkách EUHL. 
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