
AJ VO VAŠEJ TRIEDE 
buďte jeden tím, ktorý drží spolu

buďte súdržní, dôverujte si, 
buďte všetci kamaráti.

Spoločne dosiahnete viac !
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Milí kamaráti,

v prvom rade sa vám chcem poďakovať za podporu, kto-

rú som ja sám, ale aj naši hokejisti cítili od vás počas celých 

olympijských hier, ale aj počas iných športových podujatí, na 

ktorých reprezentovali naše Slovensko – a tým aj vás. Vaša 

podpora znamená pre mňa osobne veľmi veľa a hoci sa 

stáva, že naši hokejisti nevyhrajú všetko, čo by vyhrať chceli, 

je dôležité, že o tejto podpore vedia. Bez nej by ich snaženie 

v reprezentačnom mužstve nemalo zmysel. 

Rovnako ako mi záleží na hokejových úspechoch a vašej 

podpore, záleží mi aj na iných veciach: chcel by som, aby 

Slovensko bolo miesto, kde mladí ľudia žijú v duchu fair play 

a najlepších zásad kolektívnych športov. Verím, že čo je dob-

ré pre šport, je dobré aj pre váš každodenný život. 

V hokeji je skutočne rozhodujúca kvalita tímovej práce, a aj 

tí najlepší jednotlivci môžu znamenať menej v porovnaní 

s mužstvom, ktorého hráči vynikajúco spolupracujú. Zmy-

sel pre tím je však dobré zachovávať nielen v športe, ale vo 

všetkých skupinách a tímoch, v ktorých sa nachádzame. 

Aj ja so znepokojením čítam správy o narastajúcom počte 

prípadov šikanovania či násilia medzi mládežou. Bol by som 

veľmi rád, ak by ste také veci dokázali odmietnuť a v prípa-

de, že ich spozorujete vo svojom okolí, tak sa im postaviť. Sú 

nečestné, a nič dobré z nich nikdy nevzišlo. 

Samozrejme, v každom tíme sa nájdu jednotlivci, ktorí sú iní, 

odlišní od ostatných, slabší či zakríknutejší, rovnako ako sa 

nájdu takí, ktorí sú okamžite pripravení si z nich robiť žarty, 

ponižovať ich či zneužívať a vytláčať ich z kolektívu. 

Je veľmi dôležité vedieť, že takéto praktiky sú pre dobrý tím 

škodlivé a že medzi správnych mladých ľudí jednoducho ne-

patria. 

Zabráňte im. 
Usilujte sa o dobré vzťahy a súdržnosť v tíme. 

Spoločne to pôjde lepšie.
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