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Marek JANÍK „Som asistent trénera v mužstve ktoré má tie najvyššie ambície“  

 

Šampióni z UMB tímu sú pripravení vstúpiť do druhej polovice súťaže EUHL. S  hlavným 

trénerom Lukášom Opáthom aj spolu s celým vedením tímu si nasadili svoje ambície 

poriadne vysoko.  

 

Na pripravenosť tímu, ako aj na jeho progres, či spoluprácu, sme sa opýtali asistenta trénera, ktorý 

mal vo svojej minulosti s hokejom viacero skúseností ako útočník. Po zranení kolena však ukončil 

svoju kariéru v juniorskej kategórii. Istú dobu sa od hokeja vzdialil, no neskôr prejavil záujem robiť 

asistenta trénera Lukášovi Opáthovi pri deťoch v klube HC 05 Banská Bystrica. Postupom času sa 

dostal na post trénera v akadémii OPI trainings.  Reč je o Marekovi Janíkovi, ktorý prijal aj ponuku 

asistenta trénera univerzitného tímu UMB Banská Bystrica.  

 

Ako sa Vám páči na pozícii asistenta?  

 

„Na pozícii asistenta som veľmi spokojný, máme kvalitné mužstvo s ktorým sa výborne pracuje, a tak 

isto si perfektne rozumieme aj s mojimi kolegami Lukášom Opáthom a Milanom Kyseľom od ktorých 

čerpám veľa skúsenosti. Som asistent trénera v mužstve ktoré má tie najvyššie ambície. Celý tím 

pracuje maximálne profesionálne od trénerov ,manažéra až po samostatných hráčov a aj preto ma 

táto práca baví a môžem s pokojným svedomím povedať, že som na tejto pozícii spokojný.“ 

 

Čo hovoríte na mužstvo?  

 

„Tak ako aj minulý rok aj tento rok máme veľmi kvalitné mužstvo, veľa dobrých hráčov ktorých hokej 

baví, vedia ho hrať čo sa ukazuje aj na prístupe samotných hráčov či už na zápase, tréningu ale aj 

mimo kabíny. V šatni je veľmi príjemná atmosféra. Myslím, že máme momentálne to najlepšie 

mužstvo aké môžeme mať.“ 

 

Ako je podľa Vás pripravený tím UMB na druhú polovicu súťaže? 

 

„Mužstvo je podľa mňa pripravené výborne, nijako sme cez prestávku neprerušili tréningový proces. 

Mali sme aj jeden prípravný zápas s Nowym Targom v Námestove, ktorý sme vyhrali. Prvú časť 

súťaže sme ukončili na prvom mieste a verím, že chalani sú pripravení do takej miery aby sme v 

tomto trende pokračovali.“ 

 

Ako sa Vám pracuje s hlavným trénerom tohto tímu Lukášom Opáthom? 

 



„Lukáš je veľký profesionál vo všetkom čo robí, má to najvyššie trénerské vzdelanie a veľa skúsenosti 

takže lepšieho hokejového kolegu som si nemohol ani vybrať. Navyše si rozumieme nielen na zimnom 

štadióne ale aj mimo neho. Takže je to výborný kolega aj kamarát a verím že mame pred sebou ešte 

veľa zážitkov a hlavne trofeji.“ 

 

Zaujímal nás aj spätný názor na asistenta trénera, ku ktorému sa vyjadril samotný hlavný tréner 

Lukáš Opáth nasledovne:  

 

„Keď Marek prichádzal na pozíciu asistenta trénera, tak sme vedeli, že má menej skúseností, ale vedeli 

sme aj to, že má chuť pracovať. A to je podstatné. Spolupracuje sa mi s ním veľmi dobre. Sem tam 

mu síce nejaké veci vypadnú z hlavy (smiech), ale na to sme si už zvykli (smiech). Verím, že naša 

spolupráca bude stále napredovať.“ 
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