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UMB tím sa pýši svojim koučom 

 

Úspešný športovec, milovník hokeja, spoľahlivý tréner. Múdrosť a uvedomelosť v športe však pre neho nie sú 

jediné kvality, ktoré uznáva. Lukáš Opáth, hlavný tréner UMB tímu Banská Bystrica, ktorý vyžaduje od svojich 

zverencov podávať tie najlepšie výkony, sa tiež snaží podávať svoje maximum a byť vzorom pre svojich hráčov. 

 

Dôkazom jeho snahy a cieľavedomosti aj mimo ľadovej plochy je aj ďalší úspech, ktorý sa mu pripísal do 

životnej cesty v stredu 16.12., kedy sa oficiálne stal doktorom pedagogiky na Univerzite Mateja Bela v Banskej 

Bystrici. PaedDr. titul, ktorý sa mu zapísal pred meno po ukončení tohto získaní malého doktorátu, však ešte 

stále nie je splnením jeho predstavy. O titul PhD. „zabojuje“ o necelý pol rok s ešte kvalitnejším súperom . 

 

Prezradili ste nám, že sa po malom doktoráte chystáte na veľký doktorát. Máte aj nejakú 

predstavu, o ďalších krokoch do budúcna?  

 

Momentálne som v poslednom ročníku doktorandského štúdia na Katedre telesnej výchovy a športu, takže ma 

v auguste čakajú štátnice. Svoju predstavu o budúcnosti mám už dávno  a preto sa ju budem aj naďalej snažiť 

naplniť.  Získaním titulu som si utvrdil, že môj smer je správny. Budem pokračovať v budovaní UMB hockey 

teamu, venovať sa deťom či už ako hlavný tréner predprípravky v klube HC‘ 05 iClinic Banská Bystrica, kouč vo 

vlastnej hokejovej akadémii OPI trainings, ale snáď aj ako športový pedagóg.  

 

Vo vašom mužstve sa snažíte klásť dôraz aj na hodnotu a podstatu štúdia mimo hokeja. Čo by ste 

teda dali chceli skrz tento úspech odkázať hráčom z vášho tímu UMB? 

 

Chcel by som im odkázať hlavne to, že všetko sa dá dosiahnuť, keď človek naozaj chce. Projekt EUHL je ideálna 

príležitosť a možnosť ako spojiť štúdium s obľúbeným a aktívnym hobby. Táto kombinácia učí zvládať 

timemanagement a preto je výborným predpokladom do budúceho pracovného povolania.   
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