
Víťazom hokejového Dotyk cup-u Mikuláš čania i organizátori 

 
Centrum voľného času (CVČ) Elán v Ružomberku, Občianske združenie Dotyk 

a Mestský hokejový klub Ružomberok spojili sily, výslednicou čoho bolo zorganizovanie 
medzinárodného hokejového turnaja juniorov Dotyk cup 2012. Na ružomberskom zimnom 
štadióne sa od piatku do nedele minulého týždňa predstavilo kvarteto tímov, trom zo 
Slovenska robil spoločnosť český HK Most. 

Víťazom podujatia sa stal HK 32 Liptovský Mikuláš, domáci mladí hokejisti obsadili 
tretiu priečku. Všetky štyri zúčastnené družstvá si z Ružomberka, aj z rúk zástupcu primátora 
mesta Stanislava Bellu, odniesli krásne trofeje a diplomy, najlepší v individuálnych 
hodnoteniach okrem keramických sošiek aj upomienkové darčeky. 

Minimálne rovnaké pozornosti by si zaslúžili aj organizátori turnaja. Katarína 
Bajtalová z CVČ Elán spolu so svojou kolegyňou Michaelou Mrázovou spolu s Petrom 
Žitníkom, zastupujúcim občianske združenie Dotyk, tvorili hlavné organizačné súkolie, ktoré 
fungovalo s presnosťou švajčiarskych hodiniek. Vďaka patrí aj rodičom domácich hokejistov, 
ktorí nezištne podali pomocnú ruku. A rovnako tak všetkým hráčom nielen za ich výborné 
výkony, ale aj za slušné vystupovanie na ľude i mimo neho. 

Ružomberskí juniori v základnej časti postupne podľahli Mostu 4:7, zdolali Liptovský 
Mikuláš.5:2 a podľahli Gelnici 1:2, čo ich zaradilo na tretiu priečku. Prvý dvaja hrali v nedeľu 
finále, celky z ďalších pozícií o celkové tretie miesto. V súboji o bronz vrátili Ružomberčania 
Gelnici požičané, zdolali ju 3:2. Vo finále Liptovský Mikuláš rozdrvil Most 14:1. 

Zápasy MHK Ružomberok očami jeho trénera Petra Žitníka. 

S Mostom:  „Most predvádzal typický český hokej. My sme do nich búšili, kým oni  
nám dávali góly. Inými slovami, vyškolili nás v premieňaní šancí. Škoda tejto prehry, herne 
sme mali aspoň na remízu.“ 

S Liptovským Mikulášom: „Naši chlapci sa dokázali fantasticky vyhecovať. Bola to pre 
nich dvojnásobná motivácia – zdolať extraligistu, za ktorý navyše hrajú viacerí ich kamaráti. 
V záverečných fázach súboja dokázali trojgólové vedenie ubrániť vďaka obrovskej 
bojovnosti.“ 

S Gelnicou: „V plnej nahote sa ukázala naša najväčšia slabina, ktorou je neschopnosť 
podávať dobré výkony stabilnejšie. Chlapcom očividne chýbala potrebná iskra. Navyše to 
bolo pre nás veľmi smolné stretnutie. Súper nám vyfúkol víťazstvo dvomi gólmi po sebe, keď 
do konca zápasu zostávali dve minúty. Na odpoveď sme už nemali.“   

S Gelnicou o 3. miesto: „Za stavu 3:1, keď sme mali zápas jasne v rukách, prišlo 
naše nepochopiteľné poľavenie a druhý gól súpera v našej sieti. Chlapci sa však včas 
spamätali a veľkým chcením duel dobrej úrovne dotiahli do víťazného konca.“  

Konečné poradie: 1. HK 32 Liptovský Mikuláš, 2. HC Most, 3. MHK Ružomberok, 4. 
HK Slovan Gelnica. 

Za najlepšieho brankára vyhlásili Dominika Švehlu (Most), za najlepšieho obrancu 
Filipa Mezovského (Liptovský Mikuláš), ocenenie pre najlepšieho útočníka si prevzal Samuel 
Dvorštiak (Ružomberok). 


