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Okoličányovci
Je veľa rodín, ktoré prepadli čaru hokeja. Okoličányovci /pôvodne Okoli
csányiovci/ sú však výnimočnou rodinou, ktorá od 30. rokov minulého storočia
až donedávna výrazným spôsobom ovplyvňovala vývoj hokeja. A to nielen
slovenského, ale aj česko-slovenského a svetového. Štyri generácie zanechali
nezmazateľné stopy. Zakladateľ rodu Albert Okolicsányi ako nezabudnuteľný
matrikár v Liptovskom Sv. Mikuláši nemohol chýbať pritom, keď sa v tomto meste
vypisovali rodný list mikulášskeho hokeja. S odstupom času nevieme povedať, či
práve on priviedol svojich synov Vojtecha a Otta k hokeju alebo to bolo presne
naopak, otec nezištne podporoval svojich synov, aby svoju energiu vložili do
hokeja a športu vôbec.
Okoličányovci spolu s ďalšími priekopníkmi nestačili ukotviť hokej v meste a už
sa odsťahovali do Bratislavy. Otec dostal výhodnú pracovnú ponuku, synovia začali
študovať na vysokých školách. Všetci rozvíjali vzťah k hokeju vo VŠ Bratislava.
Otec ako funkcionár, synovia ako hráči, Vojtech aj ako funkcionár a rozhodca.
Albert Okolicsányi svoje organizátorské schopnosti, dôslednosť a pracovitosť
nezištne odovzdával ako popredný funkcionár hokejového odboru VŠ
i Západoslovenskej župy. Bol hrdý na svojich synov, že popri štúdiu viditeľne
napredovali aj v hokeji. Mladší Otto prevýšil Vojtecha v hráčskej kariére,
vypracoval sa na jedného z najlepších obrancov svojej doby, hrával v ligových
mužstvách VŠ a ŠK, reprezentoval Slovensko i výber Bratislavy a po vojne
klopal aj na dvere veľmi silnej reprezentácie ČSR v období, keď dvakrát získala
titul majstra sveta a skončila druhá na ZOH. Vojtech sa výraznejšie presadil ako
rozhodca, ktorý viedol aj stretnutia MS a ZOH i ako funkcionár. Aktívne sa podieľal
na tvorbe slovenských športových orgánov počas slovenského štátu. Bratia si
však nič nezávideli, dobre si rozumeli, navzájom sa podporovali a tešili z úspechu
toho druhého.
V šľapajách Vojtecha Okoličányho pokračoval jeho syn Juraj. Podobne ako
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otec skoro vymenil hráčsku palicu za rozhodcovskú píšťalku, vypracoval sa na
jedného z najlepších čs. rozhodcov a viedol stretnutia B-skupiny MS seniorov
i MS dvadsaťročných. Po vzniku Slovenskej republiky vo funkcii viceprezidenta
SZĽH sa podieľal na novej etape slovenského hokeja. Presadil sa aj v orgánoch
IIHF, pôsobil ako supervisor rozhodcov na viacerých majstrovstvách sveta
a olympijských hrách a za svoju celoživotnú prácu prevzal ako prvý Slovák Cenu
Paula Loicqa.
Okoličányovci pochádzajú zo starého, slovenského rodu. Albert hovorieval,
že často v ňom boli slabí muži a silné ženy. Meno Okoličány prijali viacerí chlapi,
ktorí sa do rodiny priženili. Nevieme ako to hlava rodiny v skutočnosti myslela.
„Slabí muži“ by sotva dokázali vyorať takú hlbokú brázdu ako Albert Okolicsányi
so svojimi potomkami a pritom sa dokázali uplatniť aj vo svojich pracovných
pozíciách. Albert so svojimi synmi a vnukom Jurajom však odišli do večnosti
predčasne, mohli ešte plným priehrštím rozdávať svoje skúsenosti nastupujúcim
generáciám a deliť sa s nimi o každodenné radosti a starosti, ktoré život i hokej
prinášajú.
Okoličányovci majú ako každý starý slovenský rod aj svoj erb. Keď vznikal,
predkovia mali iné starosti, žili v inej dobe a ani nesnívali o tom, kde to ich
nástupcovia raz dotiahnu a že prekročia hranice svojho chotára. Rodina uchováva
rodový pečatný prsteň. Keby ho dali vyrobiť v minulom storočí určite by mal inú
podobu a nechýbali by v ňom hokejka a puk. Okoličányovci si však ctia svoje
korene, ktoré sú hlboko zapustené v slovenskej zemi.
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Okoličányi
family
There are many families which succumbed to the charm of the ice-hockey.
Okoličányi (originally Okolicsányi) family is an exceptional one which influenced
in a significant manner the ice-hockey development since 30-ties until now.
And not only the Slovak but the Czechoslovak and the world ones as well. Four
generations left indelible traces. Founder of the lineage Albert Okolicsányi as an
unforgettable registrar in Liptovský St. Mikuláš could not be lacking in the process
of filling the birth certificate of ice-hockey in Mikuláš. With hindsight we are not
able to say whether he brought his sons Vojtech and Otto to the ice-hockey or
contrariwise, father selflessly supported his sons so they put their energy to the
ice-hockey and to sport in general.
Okoličányi family together with other pioneers hardly sufficed to anchor the
ice-hockey in the city as early as they moved to Bratislava. Father received
advantageous job offer, the sons began to study at the universities. All of them
developed relation to the ice-hockey in a club VŠ Bratislava. Father as an official,
sons as players, Vojtech both as an official and a referee.
Albert Okolicsányi selflessly submitted his organizational abilities, consistency
and diligence as a leading official of the ice-hockey university (VŠ) club as well
as of West Slovakian administrative region. He was proud of his sons who, while
studying, apparently proceeded also in ice-hockey. In player´s career younger
Otto surpassed Vojtech. He worked up to become one of the best defenders of
the period. He played in league teams VŠ and ŠK, he represented Slovakia and
selection of Bratislava and after the war he knocked on the door of a very strong
national team of the Czechoslovakia in a period when it won title of the World
Champion and finished second at the Olympic Winter Games. Vojtech broke
through in a more considerable manner as a referee, who judged the games at the
World Championship as well as at the Olympic Winter Games, and as an official.
He actively participated at the creation of the Slovak sports authorities during
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the first Slovak State. But the brothers did not envy, they mutually supported,
understood each other very well and they enjoyed from the success of the other.
The son George followed the footsteps of his father Vojtech. Like father he
soon changed player´s stick for referee´s whistle. He worked his way up to one
of the best Czechoslovak referees and he lead the games of B group and the
IIHF under 20 World Championship. After establishing of the Slovak Republic in
a position of a vicepresident of the SIHF he participated on the new era of the
Slovak ice-hockey. He broke through in the bodies of the IIHF, he participated as
a supervisor of the referees at the several World Championships and Olympic
Winter Games and for his life career he was, as the first Slovak, awarded Paul
Loicq award.
Okoličányi family comes from the old Slovak line. Albert used to say that
there were often weak men and strong women. The name Okoličányi has been
accepted by many men who married into the family. We do not know how this
was really meant by the head of the family. The “weak men” could not plough
up such a deep furrow as Albert Okolicsányi with his descendants did and in the
process they achieved to break through in their jobs. But Albert with his sons
and the grand son George departed their lives prematurely. They could hand out
armloads of their experience to the upcoming generations and to share with
them the everyday joys and sorrows which the life and the ice-hockey brings.
As every old line Okoličányi family has its coat of arms as well. When it was
coming into existence the predecessors had different worries. They lived
in another period and did not dream whether their descendants would get
something or whether they would cross the boundaries of the area. Family keeps
the lineage signet ring. If they let to make it in the last century, an ice-hockey
stick and a puck would surely not miss there. But Okoličányi family respects their
roots which are deeply dug in the Slovak ground.
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V hokeji
nepostrádateľný, ale
v tieni svojich synov

A

Pri kolíske mikulášskeho hokeja

ALBERT OKOLICSÁNYI
(15. 2. 1890 Liptovský Peter - 3. 12. 1967 Bratislava)
Otec Albert Okolicsányi, matka Žofia
Okolicsányivá. Mal tri sestry, z nich Jozefína, vyd. Alexyová, švagriná maliara
a spisovateľa Janka Alexyho. Manželka
Irena, rod. Mastičová, úradníčka na súde
(28. 8. 1890 Ružomberok - 26. 4. 1973
Bratislava), synovia Vojtech a Otto.
Študoval v maďarských školách v Ružomberku. Pracoval v Dovalove, Ružomberku a Likavke ako úradník. Po vzniku
ČSR až do roku 1924 bol policajným kapitánom v Ružomberku. R. 1924 – 1934
notársky hlavný tajomník v Liptovskom
Sv. Mikuláši, 1935 - 1945 prednosta štátneho matričného úradu v Bratislave, po
roku 1945 až do odchodu na dôchodok
prednosta matričného úradu.
R. 1912 zakladajúci člen a tajomník
Liptovskej muzeálnej spoločnosti v Ružomberku. Od r. 1927 člen predsedníckej rady, od r. 1932 do r. 1939 predseda
Zväzu obecných a obvodných notárov
na Slovensku, r. 1932 - 1934 aj predseda okresného zboru v Lipt. Sv. Mikuláši.
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R. 1935 - 1937 1. podpredseda Zväzu
organizácií čs. štátnych, železničných,
verejných a súkromných zamestnancov
na Slovensku. Počas pôsobenia v Lipt.
Sv. Mikuláši čestný veliteľ Okresnej hasičskej jednoty a správca Rybárskeho
liptovsko-považského družstva.
R. 1932 - 1939 hlavný redaktor Administratívneho vestníka, odborného
časopisu Zväzu obecných a obvodných
notárov na Slovensku.
Aktívne pracoval v športových organizáciách. Člen výboru odboru KČST a jeden zo zakladateľov hokejového odboru
TJ Sokol v Lipt. Sv. Mikuláši. Úradujúci
podpredseda a predseda hokejového
odboru VŠ Bratislava a predseda Západoslovenskej župy Čs. zväzu kanadského
hokeja. Člen výboru Čs. zväzu kanadského hokeja. R. 1939 člen rady Slovenského olympijského výboru
R. 1939 čestný predseda Zväzu obecných a obvodných notárov na Slovensku.

lbert Okolicsányi pôsobil v Liptovskom Sv. Mikuláši vo funkcii hlavného
notárskeho tajomníka. Precízne zaznamenával všetky skutočnosti,
ktoré vyplývali zo zákona. Stál pri kolíske mikulášskeho hokeja, ale
ani on nevystavil jeho „rodný list“. A tak nám neostáva nič iné, ako
poskladať mozaiku z kusých správ a spomienok a hľadať odpoveď na otázku,
ako to vlastne bolo. V zime 1929/1930 začali študenti Hodžovho gymnázia okolo
Františka Javúrka s palicami z ohnutých konárov naháňať vyprázdnenú krabičku od
krému na topánky všade tam, kde to príroda umožnila. Najskôr hrávali spontánne
medzi sebou, neskôr našli súperov aj mimo školy. Podporoval ich Javúrkov otec,
miestny zverolekár. Keď TJ Sokol vybudovala plaváreň, práve gymnazisti prišli
s nápadom, že by sa tento priestor dal využiť aj v zime. Bolo to v lete 1931. Od
nápadu k realizácii nebolo ďaleko. Vodu získali z Vrbičianky, ale najskôr museli
vykopať desaťmetrový kanál a položiť potrubie, postaviť nízke mantinely, upraviť
plochu. Už v sezóne 1931/1932 sa na prírodnom ľade korčuľovalo. Nevieme
s určitosťou povedať, či sa hral aj hokej. Mikulášťania si osvojili práve rok 1932 za
začiatok hokeja, pripúšťajú však, že organizovaný hokej v TJ Sokol sa začal hrať až
v sezóne 1933/1934. František Javúrek st. získal pre hokej Alberta Okolicsányiho,
továrnika inžiniera Pavla Žuffu, vedúceho predajne so športovými potrebami Jána
Kormana a možno aj ďalších priaznivcov.
Zo Slovenského východu sa dozvedáme, že „myšlienka založiť hokejový odbor
skrsla v januári 1934 a na konci sezóny sa uskutočnili aj prvé verejné stretnutia.
Nový odbor našiel aj veľkodušných mecenášov v osobách hlavného notárskeho
tajomníka Alberta Okolicsányiho a továrnika inž. Žuffu. Začiatkom novej sezóny
má Lipt. Sv. Mikuláš už registrované mužstvo Sokola, pridelené Stredoslovenskej
župe ČsZKH.“ Neboli len podporovateľmi, Žuffa bol v prvých rokoch aj predsedom
klubu a s najväčšou pravdepodobnosťou funkcionárčil aj Okolicsányi. Koncom
roka 1934 však z Mikuláša odišiel, čo spomínané noviny okomentovali stroho, ale
výstižne: „Bude ho škoda“.
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Starosta Klimeš: Prišiel včas a na pravé miesto
Albert Okolicsányi patril k slovenskej inteligencii, ktorá po vzniku Československej republiky budovala novú verejnú a štátnu správu. Najskôr bol policajným
kapitánom v Ružomberku, od roku 1924 hlavným notárskym tajomníkom v Liptovskom Sv. Mikuláši. Svoju pracovnú pozíciu chápal ako občiansku povinnosť. Do
čela notárskeho úradu nastúpil v období, keď sa Liptovský Sv. Mikuláš stal sídlom
veľžupy č. XIX. Podtatranskej. Starosta obce František Klimeš /bol aj starostom TJ
Sokol a Podtatranskej župy sokolskej/ s odstupom času hodnotil jeho prínos pre
mesto slovami „prišiel včas a na pravé
miesto“. Na zasadnutí obecnej rady 19.
12. 1934 sa s Albertom Okolicsányim
lúčil slovami: „Ľahšie bolo prenášať
a zdolávať všetky ťažkosti a prekážky, ľahšie bolo pracovať nám všetkým,
keď sme mali v pánovi notárskom
hlavnom tajomníkovi spolupracovníka
milého, ochotného, a čo je hlavné, na
skúsenosti a prácu v administratíve
bohatého, ktorému plným právom prislúchal síce neúradný, ale zaslúžený
a výstižný titul „pán vedúci“. Jeho slová na rozlúčku boli so súhlasom rady
zapísané do protokolu. Albert Okolicsányi sa lúčil so spolupracovníkmi aj
týmito slovami: „Odchádzam z Vášho
kruhu s ťažkým srdcom a čistým svedomím, že som svojim spoluobčanom
nikdy v ničom nepoškodil a že majúc
pred očami vývin mesta, vykonal som
všetko, čo bolo v mojej moci. Vynasnažoval som sa byť ku každému, bez
ohľadu na jeho náboženské a politické
presvedčenie, vždy objektívnym a nestranným, a mal som pred sebou vždy
záujem mestečka, v ktorom som vyrástol.“ Krajinský prezident vymenoval
skúseného notárskeho pracovníka za
prednostu štátneho matričného úradu
pre mesto Bratislava.
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Na čele slovenských notárov
Okolicsányi aktívne pracoval vo Zväze obecných a obvodných notárov na
Slovensku. Ako člen predsedníckej rady získal si autoritu, lebo vždy mal pred
očami záujmy zväzu a nebál sa otvorene povedať, čo mu ležalo na srdci. Keď
v roku 1932 na valnom zhromaždení v Žiline kandidoval za predsedu, voľby
prebehli veľmi rýchlo. Stačilo vysloviť jeho meno a prítomní notári dlhotrvajúcim
potleskom a výkrikmi vyslovili súhlas s jeho voľbou. Na mená ďalších dvoch
kandidátov ani neboli zvedaví. Dojatý Okolicsányi potreboval čas, aby sa dokázal
za spontánnu podporu poďakovať.
V dvoch volebných obdobiach pozdvihol úroveň stavovskej organizácie.
Osobitne sa pričinil, aby sa z prostriedkov zväzu a zbierok vybudovala socha bývalému notárovi z Donovalov Jozefovi Messerschmidtovi v jeho rodnej
Ľubietovej a budova stredoškolského internátu v Banskej Bystrici na rohu
dnešných ulíc ČSA a Kukučínovej ul. Pričinil sa aj o založenie vydavateľstva.
Predseda zväzu bol aj hlavným redaktorom Administratívneho vestníka, odborného časopisu Zväzu obecných a obvodných notárov na Slovensku, ktorý
bol práve počas jeho pôsobenia hodnotený ako najlepší časopis svojho druhu.
V roku 1938 už nekandidoval, „za veľké a skutkami podopreté zásluhy“ sa stal
čestným predsedom.
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Otec so synmi pri úspechoch VŠ Bratislava
Ťažko sa lúčil s rodným Liptovom, ale o nič ľahšie si nezvykal na Bratislavu.
Vysoké pracovné nasadenie i angažovanosť vo viacerých funkciách, či rodinné
zázemie, mu pomohli rýchlo si zvyknúť na nové prostredie. V Bratislave už
študoval právo starší syn Vojtech a po skončení školského roku sa pridal aj mladší
Otto, aby pokračoval v štúdiu na Masarykovom gymnáziu. V sezóne 1935/1936
sa všetci traja stretli v hokejovom odbore Vysokoškolský šport /VŠ/ Bratislava.
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Otec sa stal funkcionárom, synovia aktívne hrávali. Predsedom bol vysokoškolský
učiteľ MUDr. František Švec, Albert Okolicsányi sa stal úradujúcim podpredsedom.
Po zániku Skiklubu prevzali vysokoškoláci vedúcu pozíciu v bratislavskom hokeji.
Stali sa majstrami Slovenska a v sezóne 1937/1938 hrali v celoštátnej lige ako
druhé mužstvo zo Slovenska po HC Poprad Tatry. V roku 1936 zvolili Okolicsányiho
za predsedu Západoslovenskej župy Čs. zväzu kanadského hokeja, v ktorej
pôsobil až do konca roku 1938. Ako jeden z mála Slovákov bol v tomto období aj
členom výboru ČsZKH.
Po vojne už nebol aktívny v hokejovom hnutí, ale neúnavne sledoval
a podporoval svojich synov a živo sa zaujímal o vývoj slovenského hokeja.
Život mu úplne zmenila nečakaná smrť syna Otta. Rodič vždy ťažko nesie smrť
svojho dieťaťa. Ako spomína vnučka MUDr. Katarína Valachová:„Po smrti môjho
otca sa pre starého otca doslova z hodiny na hodinu zmenil svet. Uzavrel sa do
seba, dokonca prestal s nami komunikovať. Balzamom na dušu boli pre neho
vychádzky do prírody, ktorú miloval. Bratranec Juraj sa už chystal na sobáš
s Elenkou, ale na želanie starého otca museli na večnú pamiatku syna Otta
svadbu o pol roka odložiť“.
Zakladateľ rodu bol aj v hokeji nepostrádateľný, jeho činnosť nebola tak na
očiach, ako činnosť synov, s ktorými prežíval víťazstvá i prehry.
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S
JUDr. VOJTECH OKOLIČÁNY
(1. 10. 1913, Ružomberok - 19. 10. 1975, Bratislava)
Otec Albert Okolicsányi, matka Irena,
rod. Mastičová. Brat Otto. Manželka Tatjana, rod. Krupcová, úradníčka (1. 2. 1922,
Žilina), dcéra advokáta JUDr. Jozefa Krupca
(1884 - 1947) a vnučka zakladateľa a prvého riaditeľa Tatra banky Rudolfa Krupca
(1842 - 1913). Dcéra Ing. arch. Anita, vyd.
Mudrochová, architektka (1950, Bratislava), manžel Ing. arch. Fedor Mudroch,
archtitekt (1950), syn maliara, národného
umelca Jána Mudrocha (1909 - 1968), tri
deti, z nich Barbara M. (1975 - 1996) , nádejná reprezentantka SR v synchronizovanom plávaní. Syn Juraj Okoličány.
R. 1923 - 1931 študoval na gymnáziu
v Liptovskom Mikuláši, po štúdiu francúzskeho jazyka na univerzite v Nancy,
poslucháč Právnickej fakulty UK v Bratislave, 1938 JUDr. R. 1936 - 1939 auskultant Vrchného súdu v obvode Bratislava,
1939 - 1940 koncipient Finančnej prokuratúry, 1940 - 1942 úradník priemyselného odd. Moravskej banky Bratislave
a Harmaneckých papierňach v Harmanci, 1943 - 1944 referent priemyselného
odd. Sedliackej banky v Bratislave, 1944
- 1946 koncipient, 1946 - 1949 spoločník a advokát v advokátskej kancelárii
JUDr. Jozef Kupec v Žiline, 1949 - 1952
správca štadióna Sokol Slovena Žilina,
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1952 - 1954 montážnik ČKD Sokolovo,
1954 - 1955 vedúci kontraktačného odd.
n. p. Sirpo, 1955 - 1958 vedúci odd. stavebnej dopravy n. p. Stavebná doprava,
1958 - 1961 vedúci odd. odbytu a dopravy Stredoslovenských kameňolomov
a štrkopieskov v Žiline, 1961 - 1964
výrobný inšpektor Západoslov. kameňolomov a štrkopieskov v Bratislave, 1964
- 1972 vedúci odd. propagácie Závodov
inžinierskej a priemyselnej prefabrikácie
v Bratislave, od r. 1972 na dôchodku.
Významný činovník československého
a slovenského hokeja. Po r. 1945 jeden
z najlepších rozhodcov, účastník ZOH
1948, MS 1946 a 1958. Dlhoročný funkcionár zboru rozhodcov a neskôr komisií
rozhodcov. Prvý náčelník Slovenského
hokejového zväzu (1938 - 1940), člen
predsedníctva VZĽH ÚV ČSZTV (1968 1973). Zaslúžil sa o výstavbu zimných
štadiónov v Bratislave a Žiline.
Člen Siene slávy slovenského hokeja (2003), držiteľ Verejného uznania za
zásluhy o rozvoj čs. telesnej výchovy
(1971), Čestný diplom ČSOV za zásluhy
o rozvoj olympijského športu (1971),
nositeľ čestných odznakov hokejových
zväzov Švédska, Švajčiarska, Talianska,
USA a ďalších.

Ujo Berco

pomienka na uja Berca sa datuje
obdobím, keď sú v detskom
v živote naokolo, s výnimkou
rodičov a starých rodičov, zväčša
samí ujovia a tety. Ujovia v otcovom
kruhu priateľov boli nezriedka jeho starí
kamaráti zo športu. Ujo Miloš (Bobocký),
ujo Gusto (Hermann) boli majstri Európy
v basketbale, ujo Ivan (Chodák) bol pán
futbalista, ujo Paľo (Handzo) založil
slovenské telovýchovné lekárstvo a ujo Jim
(Leopold Šťastný) bol fubalovou trénerskou
legendou. Na Slovan som s otcom chodil
častejšie na futbal – raz mi povedal, že tie
topole, ktoré lemovali vtedy nový a dnes
búraný štadión na Tehelnom poli, sadil
aj on s ostatnými „eškármi“, hoci pojem
subotnik ani „akciu Z“ nepoznali.
Občas ma však vzal i na hokej a tam
sa, cez prestávku v starom bufete „na
prízemí“ stretával na kus reči so starými
kamarátmi. Jelenicová, trochu zubom času
poznačená, vetrovka uja Jima sa mi zo
staropamäti vynorí rovnako ako jeho bledá
tvár a vlasy, ktorý bývali červené. K tejto
zostave patril i „veľký ujo“ Berco. Môj otec
s prezývkou „Prcek“, ale ani ujo Jim sa mu
impozantnou postavou vyrovnať nemohli.
A keďže som bol malý chlapec, zdal sa
mi ujo Berco ešte mohutnejší - i s bielymi
fúzami, aké mal i môj starý otec. Viedli
reč o hokeji i futbale a ja som počúval. Už
vtedy mi otec porozprával notoricky známy
príbeh uja Berca ako netrénovaného, no
statočného člena bobového týmu na zimnej
olympiáde, do ktorého ho kvalifikovala
práve impozantná postava. O filatelii reč
nebola...
A aj keď ma už chytala filatelistická
vášeň (známky zbieram nepretržite od
šiestich rokov, teda 9/10 môjho života),
netušil som, že ujo Berco je priekopník

mojej celoživotnej filatelistickej lásky
- olympijskej filatelie. Otec zbieral
Československo a Slovensko a vážne
sme „olympiády“ začali zbierať až na
jeseň 1963. Až neskôr som sa dozvedel,
že práve ujo Berco mal prvý olympijský
výstavný exponát na Slovensku. No keď
ma po Bercovej smrti zoznámil s jeho
pani manželkou filatelista ujo Čomaj,
bola z neho už väčšina „preč“. Ostalo
zopár kúskov - medzi nimi však
i obálka, ktorú adresoval organizačný
výbor pripravovaných olympijských
hier v Helsinkách (1940) sekretárovi
formujúceho sa Slovenského olympijského
výboru pánovi Lanákovi, ktorá je dodnes
pýchou môjho exponátu. Ujo Berco bol
nielen hokejista a hokejový rozhodca, ale
tiež športový činovník a vďaka tomu, súc
„pri prameni“, zachránil obálku, ktorá
by inak skončila tam, kde u nefilatelistov
obálky končia – v koši na smeti.
Neskôr som kúpil ešte viacero obálok,
ktoré si poslal – lebo tak to filatelisti
robievali – na bratovu adresu zo ZOH v Sv.
Moritzi.
A keď sme v Bratislave poriadali
jednu z úspešných medzinárodných
filatelistických výstav venovaných
olympijskej a športovej filatelii –
Slovolympfilu, ktorá sa konala tradične
v olympijskom roku – pripomenuli sme
si oboch priekopníkov športu i športovej
filatelie spoločnou pečiatkou a obálkou
s ich portrétmi. Uja Berca ako hokejistu
a vynikajúceho rozhodcu a môjho otca,
MUDr. Jána Osuského ako priekopníka
basketbalu a uznávaného rozhodcu.
Berco ako rozhodca LIHG a môj otec
ako rozhodca FIBA to dotiahli až na
olympijské hry v r. 1948. A spájala ich
nielen láska k športu – ale aj k filatelii.

Peter Osuský
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Vždy v prvej línií

V

Štyri sezóny aktívnym hráčom VŠ

ojtech Okoličány patril k prvým hráčom Vysokoškolského športu
Bratislava v sezóne 1933/1934, ale nebol úplným začiatočníkom. Vo
svojom životopise uvádza, že aktívnym hokejistom bol od roku 1931.
Nevieme však, či v Liptovskom Sv. Mikuláši, kde vtedy maturoval na
gymnáziu alebo dokonca v Nancy, kde sa na miestnej univerzite zdokonaľoval vo
francúzštine. Priekopníci mikulášskeho hokeja sa k nemu vždy hlásili, považovali
ho za jedného z nich. Keď začal hrávať za vysokoškolákov a prišiel domov,
nezištne radil a odovzdával skúsenosti. A možno aj v niektorom priateľskom
stretnutí aj nastúpil. V tom čase to nebol žiadny problém.
Okoličány odohral v drese s „V“ na prsiach iba štyri sezóny. Dokopy to nebolo
veľa stretnutí, lebo zima sa správala k hokejistom macošsky. Tri razy za sebou
sa hrala západná, bratislavská skupina majstrovstiev Západoslovenskej župy
iba jeden deň! Neuveriteľné. Prvý raz na Železnej studničke, potom na klzisku
VŠ pri vysokoškolskom internáte na Lafranconi. V sezóne 1933/1934 podľahli
vysokoškoláci najtesnejším rozdielom Slávii 0:1, aby vzápätí zvíťazili nad 1. ČsŠK
2:1, čo bol pre hokejového nováčika úspešný štart. O rok neskôr prehrali až vo
finále so skúsenejším Skiklubom 0:5. A do tretice sa už tešili z víťazstva, ktorým
si vybojovali účasť v divízii. Najúspešnejšie bratislavské mužstvo pokračovalo vo
výkonnostnom raste aj v sezóne 1936/1937. Po vyrovnanom priebehu vyhralo
západnú skupinu a stretlo sa s víťazom východnej skupiny Sláviou Prešov. Po
remíze 2:2 v Prešove sa odvetné stretnutie
hralo v Novom Smokovci v ďalšej sezóne
pred Vianocami. Vysokoškoláci zvíťazili 2:0
a titul majstra Slovenska im otvoril dvere do
celoštátnej ligy. Vojtech Okoličány už v tomto
stretnutí nehral, rozhodol sa zanechať aktívnu
hráčsku činnosť. Prežíval však obrovskú
radosť, veď bol v mužstve od jeho začiatku.
Jeden zo zakladajúcich členov hokejového
odboru VŠ Bratislava bol nielen hráčom, ale
aj funkcionárom a keď bolo treba pripravoval
aj ľad. Hokej bol pre neho všetkým. V sezóne
1935/1936 posilnil VŠ mladší brat Otto. Vojtech už mal vyaréndované miesto na pravej
strane obrany, ešte len gymnazista Otto s po-
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vesťou dobrého strelca v Liptovskom Sv. Mikuláši, začal hrávať v druhom útoku. Obidvaja boli neprehliadnuteľní svojou výškou, Vojtech však bol robustnejší
i ťažkopádnejší. Väčšiu perspektívu mal Otto. Otec by najradšej videl v mužstve
obidvoch synov, ale po príchode Vališa a Chlumského a zvyšovania úrovne hry,
presvedčil syna, aby sa rozlúčil s kariérou hráča a preorientoval sa na rozhodcu.
„Bercov otec bol predseda Západoslovenskej hokejovej župy. Bolo málo rozhodcov, a tak nás presvedčil, aby sme urobili rozhodcovské skúšky. Zasadli sme
pred skúšobnou komisiou, na čele s pánom Okolicsányim starším, Mášom Balíkom a ďalšími. Po dôkladnom preskúšaní sme dostali legitimácie „Rozhodčí čs.
hockeyovej ligy“ s číslami 20 a 21. Tak sa začala Bercova bohatá a pestrá kariéra
rozhodcu a funkcionára“, zaspomínal si pri príležitosti nedožitých 80. narodenín
Vojtecha Okoličányho jeho blízky spolupracovník z VŠ Štefan Šolty.
Vojtech Okoličány bol rodený funkcionár a organizátor, už v sezóne
1934/1935sa stal sekretárom i pokladníkom hokejového odboru, blízkym spolupracovníkom čestného predsedu redaktora Novotného, úradujúceho predsedu
MUDr. Františka Šveca či náčelníka Antonína „Mášu“ Balíka. O rok sa situácia
zmenila, vo VŠ boli traja Okoličányovci. Otec Albert sa neuspokojil len s úlohou
diváka, rozhodol sa aj on „posilniť“ hokejový odbor. Hneď ho zvolili za úradujúceho podpredsedu. Vojtech sa mohol viac venovať samotnej hre i vysokoškolskému štúdiu. Vo vedení odboru dostal novú úlohu:
„kontroloval“ otca spolu so známym oštepárom a účastníkom berlínskej olympiády Pavlom Maľom z pozície revízora.
„Raz v zime ma oslovil pán Chmelář, majiteľ cukrárne na Špitálskej ulici, či by
sme neprenajali časť drevenej šatne na bufetové zariadenie. Ponúkol za prenájom
20 000 Kčs. Zatočila sa mi hlava z tej sumy a nechal som si ju ešte raz zopakovať.
Večer bola schôdzka výboru a celý roztrasený som referoval o tomto pre VŠ
božom dare. Profesor Švec na mňa pozrel a pobadal som, že by ma najradšej
poslal na neďalekú psychiatriu. Ja som koktavo opakoval, že je to pravda. Kolegov
Okoličányho a Brežného poverili, aby spolu so mnou si pohovorili s pánom
Chmelářom. Na druhý deň sme s Bercom so zmluvou, na ktorej už chýbal len podpis
nášho predsedu a so zálohou 10 000 Kčs, ktoré držal v rukách Berco prišli na
kliniku. Predseda bol internista, ale robil aj v pokusných laboratóriách. Práve mal
na stole rozpitvanú mačku. Keď to videl Berco, pustil peniaze a už ležal na zemi. Pán
profesor dal najskôr do poriadku jeho, ktorý hoci bol veľký a silný, neznášal pohľad
na krv. Potom podpísal.“, spomínal po rokoch na funkcionárske kroky Štefan Šolty.
Hokejový náčelník
Čerstvý doktor práv mal v roku 1938 nemohol tušiť, že v najbližšom čase bude
musieť riešiť mimoriadne náročné úlohy a budovať základy slovenského športu.
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Po Mníchovskej dohode veľmocí, štát nebol schopný plniť svoje základné funkcie,
predovšetkým zaistiť bezpečnosť a územnú celistvosť krajiny. Podpísaním
Žilinskej dohody, 6. októbra 1938, predstavitelia zúčastnených strán žiadali, aby
parlament prijal zákon o autonómii Slovenska. Jozef Tiso sa stal predsedom vlády
Slovenskej krajiny.Súčasťou utvárania mocenského postavenia jednej strany
bola aj likvidácia spolkového života na Slovensku. Autonómna vláda zákazmi
vylúčila zo spoločenského života dobre fungujúce spolky. Postupne ich nahradili
jednotné organizácie usmerňované HSĽS a HG
Pri Slovenskom národnom výbore bol vytvorený športový a telovýchovný odbor pod vedením redaktora Štefana Jakubca. Jeho členmi sa stali Július Gabčo,
Vojtech Okoličány, Július Struhár, Štefan Čongrády a Ľudovít Šinály. Prvým krokom
odboru bola organizácia jednotlivých športových zväzov. Nebudovali sa demokraticky, systémom zdola nahor. Bolo treba rýchle konať. Vojtecha Okoličányho
spolu s Milanom Bončom poverili organizáciou hokejového zväzu. Vznikol Slovenský hokejový zväz, ktorý mal od 1. novembra 1938 prevziať hokejové záležitosti do vlastných rúk. Vytvorili sa nové župy, doterajšie boli zlikvidované. Za
náčelníka bol vymenovaný Vojtech Okoličány, jeho zástupcom a pokladníkom sa
stal Milan Bončo.
Rozhodnutie o vzniku Slovenského hokejového zväzu oznámili Československej
lige kanadského hokeja. Predstavitelia zväzu Okoličány, Bončo, Závodský
a Haško ho aj osobne potvrdili 26. novembra 1938 v Prahe. Česká strana zobrala
rozhodnutie Slovákov na vedomie. Na mimoriadnom valnom zhromaždení
vrcholnej hokejovej organizácie, 15. januára 1939, na základe nových stanov
prijali Slovenský hokejový zväz za riadneho člena a Vojtech Okoličany sa stal
prvým podpredsedom. Slováci obsadili štvrtinu miest. Obidve strany sa zhodli,
že na rokovania LIHG musia byť delegovaní zástupcovia českého a slovenského
zväzu. Kto bude hradiť ich náklady? Nakoniec našli riešenie: prvý delegát bude
mať rozhodujúci hlas a pobytové náklady mu uhradí ústredie, druhý delegát
bude mať poradný hlas a pôjde na náklady SHZ. Na druhý deň, 16. januára 1939,
sa Slovenský hokejový zväz aj de iure stal jediným predstaviteľom hokejového
hnutia na Slovensku.
Na Hitlerov nátlak slovenský snem 14. marca 1939 vyhlásil tzv. slovenský štát.
Tým sa po dvadsiatich rokoch prerušili styky českých a slovenských športovcov.
Slovenský hokejový zväz podobne ako ďalšie športové zväzy sa rozhodol vstúpiť
do LIHG ako samostatný národný zväz.. Zo Slovenskej slobody (12. 7. 1939) sa
dozvedáme, že vtedajší prezident Belgičan Paul Loicq prihlášku zo Slovenska
akceptoval. V liste adresovanom náčelníkovi zväzu oznamuje, že v mene LIHG
prijíma Slovenský hokejový zväz za aktívneho člena. Súčasne žiada o zaslanie
zloženia náčelníckej rady, delegáta do LIHG, zoznam klubov, medzinárodných
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rozhodcov a farieb dresu národného mužstva. Vojtech Okoličány bol v písomnom
kontakte s prezidentom LIHG, o čom svedčia správy v dobovej tlači. Slovensko
nadviazalo kontakty s viacerými národnými zväzmi a zohralo aj niekoľko stretnutí,
malo medzinárodných rozhodcov a pripravovalo sa na ZOH 1940, ktoré sa pre
vojnové udalosti neuskutočnili.
Priekopník olympijských myšlienok
Po vzniku slovenských športových zväzoch nasledoval ďalší významný krok 7. marca 1939 vznikla Slovenská ústredná športová rada. Hlavným náčelníkom
sa stal Štefan Jakubec, náčelníkmi Július Gabčo a Vojtech Okoličány. Podľa
schválených stanov strešnej športovej organizácie mal byť slovenský šport
kresťanský, národný a amatérsky.
Proces budovania novej organizácie slovenského športu vyvrcholil vznikom
Slovenského olympijského výboru (SOV). Vojtech Okoličány neúnavne pracoval
v prípravnom výbore spolu s prof. F. Lanákom, olympionikom JUDr. P. Maľom, Ing.
P. Gálom a Š. Matulayom. Olympijské hry v roku 1940 v Garmisch-Partenkirchene
a Helsinkách boli pre slovenských športovcov veľkou výzvou a mimoriadnou
príležitosťou ukázať svoj talent v medzinárodnej konfrontácii. Otázkou dňa
sa stala príprava športovcov a financie na jej zabezpečenie. Okoličány sa na
stránkach Slováka /23. 4. 1939/ zamýšľal nad tým ako to dokázať: „Na olympijský
cieľ prispeje štát a korporácie. No nebolo by dôstojné, keby sme sa my, športovci
a športové obecenstvo, spoliehali len a len na podpory. Musíme dokázať, že
vieme z mála nazbierať značnú čiastku. Usilujme sa byť sebestačnými, a nie
vždy utekať a prosiť o podporu a milodary. Preto sa Slovenská ústredná športová
rada rozhodla vyberať olympijskú daň. Z každého predaného lístka na športovom
podujatí odvedie poriadajúci klub 20 halierov na účet olympijského fondu.
Prostriedky môžu byť použité iba na prípravu športovcov na olympijské hry“.
Ustanovujúce valné zhromaždenie sa uskutočnilo 18. júna 1939 v Bratislave.
Otvoril ho náčelník SÚŠR Štefan Jakubec a po príhovore hostí mal Vojtech Okoličány
prednášku o význame moderných olympijských hier. Po schválení stanov, v ktorých bola proklamovaná ideová a organizačná nezávislosť SOV sa uskutočnili voľby.
Za predsedu bol zvolený poslanec Gejza Rehák, Vojtech Okoličány sa stal prvým
tajomníkom. Členstvo v SOV považoval za najvyššiu a najčestnejšiu funkciu.
Slovenský olympijský výbor informoval o svojom vzniku predsedu Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Henriho de Baillet-Latoura v liste zo 17.
júna 1939 a žiadal inštrukcie o ďalšom postupe. Zo sekretariátu MOV prišla odpoveď už 24. júna. MOV akceptoval prijatie SOV a oznámil, že rozhodnutie bude
zverejnené v najbližšom čísle Revue Olympique. V ďalšom liste z 5. augusta
vyslovil SOV poďakovanie, požiadal o zaslanie potrebných materiálov a prihlá19
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sil hokejistov a lyžiarov do Garmisch - Partenkirchenu na zimné olympijské hry
1940. MOV už 12. augusta 1939 oznámil, že všetky materiály poskytne SOV Medzinárodný olympijský inštitút. V archíve SZTK - Múzea telesnej kultúry v SR sa
nachádza aj kópia listu zo 17. septembra 1939, v ktorom SOV oznámil, že zvolil
Františka Lanáka za svojho delegáta v MOV a menoval Vojtecha Okoličányho za
olympijského atašé na Hry XII. olympiády 1940. Listy MOV sú podpísané Gejzom
Rehákom a Vojtechom Okoličánym, sú písané vo francúzskom jazyku a s najväčšou pravdepodobnosťou ich koncipoval práve Okoličány. Odpovede prichádzali
na jeho súkromnú bratislavskú adresu .
Na prvej pracovnej schôdzi SOV 26. júna 1939 prvý tajomník Vojtech Okoličány
v komentári k rozpočtu vyslovil optimistický odhad, že za šesť mesiacov bude
v olympijskom fonde 80 000 korún. Okoličány ako náčelník SHZ spolu s náčelníkom lyžiarskeho odboru KSTL informovali o výsledkoch hokejistov a lyžiarov v ostatnej sezóne. Okoličány predložil plán prípravy hokejistov, po ktorej nominujú na
ZOH 13 hráčov a 2 vedúcich. Celkové náklady by sa mali pohybovať okolo 30 000
korún. Riaditeľ Vodárne Ing. Július Nemessányi vyzval novovzniknutý športový
orgán, aby sa ujal iniciatívy pri výstavbe plaveckého bazéna a umelej ľadovej
plochy na Tehelnom poli. Informoval, že mestské podniky disponujú mraziacim
zariadením v mestskej ľadovni, ktorého kapacita postačuje aj na mrazenie ľadovej plochy. SOV vytvoril osobitnú komisiu pre výstavbu umelej ľadovej plochy pod
vedením predsedu Gejzu Reháka. Jej členom bol aj Vojtech Okoličány. Nemessányi spracoval realizačný plán výstavby umelej ľadovej plochy vedľa letnej plavárne, Okoličány so svojím najbližším spolupracovníkom v SHZ Milanom Bončom
vytvárali potrebné zázemie. Dlhoročný sen hokejistov sa konečne naplnil, ľadová
plocha bola slávnostne odovzdaná do užívania 15. decembra 1940.
Pre vojnové udalosti sa zimné olympijské hry v Garmisch-Partenkirchene
a olympijské hry v Helsinkách neuskutočnili, čo malo pravdepodobne vplyv na
ďalšiu činnosť Slovenského olympijského výboru.
Za svoje presvedčenie dokázal zabojovať
Vojtech Okoličány bol mimoriadne vyťažený športový funkcionár. Náčelník SHZ,
podnáčelník SÚŠR a prvý tajomník SOV si musel precízne pripravovať program,
aby všetko stihol. Všade sa pohyboval v prvej línií. Hokejisti do Garmisch Partenkirchenu vo februári 1940 nakoniec predsa cestovali, ale nie na ZOH, ale
na IV. zimný športový týždeň.Bol to ich prvý medzinárodný krst. Obidve stretnutia
prehrali, ale do známeho zimného strediska sa išli predovšetkým učiť a zbierať
skúsenosti. Okoličány bol na roztrhanie, ale našiel si čas, aby po návrate domov
na stránkach Slováka v ôsmich pokračovaniach pod názvom „Naši v GA - PA“
vylíčil historické momenty a zachytil ich jedinečnú atmosféru. Slovenskú účasť
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zhodnotil slovami: „Po stránke športovej,
má naša účasť na zimnom týždni v Garmisch
- Partenkirchene úžasný význam. Videli
sme moderný hokej, techniku, taktiku,
súhru a všetky finesy tohto skvelého
a mužného športu. Učili sme sa na každom
kroku a všímali sme si všetko. Veď hlavne
preto sme tam išli. Ale aj výsledky boli nad
očakávanie. Mužstvo sa zlepšilo aspoň
o triedu už v zápase proti Taliansku a vo
Viedni sme boli skoro rovnocenní.“
Na 1. valnom zhromaždení Slovenského
hokejového zväzu sa stal náčelníkom Milan Bončo, Vojtech Okoličány pokračoval v práci v pozícii prvého podnáčelníka.
Nechýbal pri žiadnom dôležitom rozhodnutí. Robil všetko preto, aby slovenský
hokej ďalej napredoval. Uvedomoval si, že po výstavbe umelej ľadovej plochy,
potrebuje ako soľ skúseného trénera. Už v roku 1941 v Garmisch - Partenkirchene hľadal vhodný typ hrajúceho trénera z Nemecka. Nakoniec sa im ponúkol vari najlepší európsky hráč medzi vojnami Josef Maleček, ale ubehlo veľa
času, kým dostal vo svojej krajine potrebné povolenie. Keď išlo o hokej, nepoznal prekážky. Vo februári 1943 pripravoval zájazd Slovenska do Švajčiarska
a Nemecka. Hlavný náčelník SÚŠR Štefan Jakubec zájazd hokejistov neodobril.
Vraj nebol po športovej a finančnej stránke dostatočne pripravený. Okoličányho
to tak vytočilo, že okamžite rezignoval na náčelnícky post v SÚŠR. Ale neodhodil vidly do žita. Urobil všetko preto, aby sa podmienky prehodnotili a mužstvo
mohlo odcestovať.
Z Okoličányho doslova sršali myšlienky a nápady, keď bol o svojej pravde
presvedčený, nikdy neustúpil a bojoval za ňu až do konca.
Nebál sa na valnom zhromaždení SÚŠR 26. marca 1942 otvorene hovoriť
o situácii v slovenskom športe: „Dnešný akýkoľvek rušivý alebo nesprávny zásah
do pokračovania v budovaní nášho závodného športu mohol by mať veľmi vážne
následky a iste by znamenal krok späť. Znova prízvukujem - závodný šport, lebo
ostatné zložky telesnej výchovy a hlavne telocviku sme ponechali už na začiatku
organizáciám, ktoré považujeme za najpovolanejšie organizovať a pestovať tento
druh telesnej výchovy, a sú to HG, HM, DJ a FS. Už aj v tomto prípade sa ukázala
naša predvídavosť a správne posudzovanie. Dnes po troch rokoch samostatnosti
nášho štátu máme podľa našich možností čo najdokonalejšie vybudovaný
závodný šport, ale po stránke telocvikárskej a priamej brannej predvýchovy sme
nepostúpili, ale zaostali.“
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• Z filatelistickej pozostalosti Vojtecha Okoličányho

Priekopník hokeja vo Vysokých Tatrách Miloslav Slavík spomínal ako sa na
jednom zasadnutí SHZ, na ktorom boli aj členovia HG, Okoličány na neho obrátil:
„Ty, Slávik, mal by si si poslovenčiť meno“. Ozval sa niekto z prítomných: „Ako,
veď už si ho oslovil sám, nie Slavík, ale Slávik.“ A Okoličány na to pokojne
zareagoval: „Myslel som na Nachtigal!“ /po nemecky slávik/. Bolo to na tie časy
odvážna komunikácia.
Rozhodca, ktorý zaujal aj Kanaďanov
Okoličányovci sa presťahovali z Bratislavy do Žiliny, kde Vojtech pracoval
v advokátskej kancelárii Dr. Jozefa Krupca, otca svojej manželky. Zapojil sa do
práce v miestnom ŠK. Stal sa predsedom zimného odboru, ale popri nových
povinnostiach nezanedbával ani rozhodovanie. Okoličány bol od začiatku
rodeným rozhodcom, ale jeho hviezda vyšla na výslnie najmä po vojne.
Československý hokej získal punc svetovosti, na čom sa podieľal aj muž
v pruhovanom drese. V celoštátnej lige si získal rešpekt nielen svojou postavou,
ale aj citom pre posudzovanie hry. Nemohol chýbať na prvých povojnových
majstrovstvách sveta v roku 1947 v Prahe. Predstavil sa už v úvodnom stretnutí
Rakúsko - Poľsko (10:2) po boku legendárneho rozhodcu Belgičana Poplimonta.
Viedol stretnutia Rakúsko - USA (6:5) a Švajčiarsko - Belgicko (12:2). Na ľade
bol svedkom nezabudnuteľného víťazstva Rakúska nad Švédskom (2:1), ktoré
mužstvu ČSR otvorilo dvere k titulu majstrov sveta. Spoločnosť mu robili v Prahe
aj ďalší slovenskí rozhodcovia Michal Polóni a Štefan Šolty.
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V roku 1948 sa Okoličánymu naplnila olympijská túžba, bol nominovaný
ako rozhodca na hokejový turnaj V. zimných olympijských hier v Sant Moritzi.
Skôr ako sa rozhorel olympijský oheň spôsobil veľkú senzáciu. Z hodiny na
hodinu sa stal bez akejkoľvek prípravy aj aktívnym športovcom, členom štvorsedadlového bobu ČSR. Fabrikant z Hradca Králové Max Ippen oznámil ČSOV,
že je pripravený reprezentovať ČSR v súťaži bobov. Pilotovi dvojsedadlového
bobu schválili len brzdára Eduarda Novotného. V dejisku hier sa však rozhodol
prihlásiť aj štvorsedadlový bob. Medzi účastníkmi čs. výpravy hľadal dobrovoľníkov. Presvedčil lyžiara Františka Zajíčka, náhradníka vojenskej hliadky
a na veľké prekvapenie aj vyše stokilového Vojtecha Okoličányho. Pokus sa
vydaril. V prvej tréningovej jazde narýchlo zostavená posádka dosiahla tretí
najlepší čas za dvoma bobami USA. A hneď sa zaradila medzi favoritov. Každá senzácia však trvá chvíľu, a tak tomu bolo aj v tomto prípade. Slovenský
„hrdina“ ďalšie jazdy odmietol, lebo si nemohol ani poriadne sadnúť a naviac
medzinárodná hokejová federácia nemala pochopenie pre jeho aktivity. Okoličány viedol šesť stretnutí olympijského turnaja: Poľsko - USA (4:23), Švédsko
- Rakúsko (7:1), USA - Švédsko (5:2), Švajčiarsko - Veľká Británia (12:3), USA
- Rakúsko (13:2) a USA - Veľká Británia (4:3). Získal si sympatie zámorských
mužstiev a dostal ponuku viesť stretnutia NHL.Ako vôbec prvý rozhodca zo
starého kontinentu. Február 1948 však skrížil jeho plány a musel sa uspokojiť
iba s domácim programom.
Okoličány sa vrátil na majstrovstvá sveta až v roku 1959, ktoré sa konali
v Československu. Rozhodoval stretnutia skupiny C v Ostrave: NSR - Taliansko
(7:2) a Taliansko - Fínsko (5:4). V Mladej Boleslavi viedol stretnutie o 7. až 12.
miesto NSR - Nórsko (9:4). Na vyvrcholení šampionátu v Prahe dostal len jednu
príležitosť viesť stretnutie ZSSR - Fínsko (6:1).
Okoličány sa stal výraznou osobnosťou žilinského športu. Dlhoročný predseda odboru prispel k výstavbe druhej umelej plochy, inicioval mládežnícke
mužstvá, ktoré sám viedol. V roku 1949 sa stali dorastenci majstrami Slovenska. Pôsobil aj v štruktúrach celej jednoty, dokonca aj vo futbale. Svoje bohaté skúsenosti odovzdával v čs. a slovenskom zbore rozhodcov a vychovával
svojich nástupcov.
Jeho bohatá kariéra vyvrcholila v rokoch 1968 - 1973, keď ho zvolili za člena
predsedníctva Výboru zväzu ľadového hokeja ÚV ČSZTV a predsedu komisie
rozhodcov. Komisiu rozhodcov viedol aj počas majstrovstiev sveta a Európy
v roku 1972 v Prahe.
Vojtecha Okoličányho uviedli medzi prvými do Siene slávy slovenského hokeja
(29.11.2003). Svojou dlhoročnou tvorivou prácou vyoral hlbokú brázdu, po ktorej
sa ďalším generáciám ľahšie kráčalo k novým perspektívam.
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MUDr. OTTO OKOLIČÁNY
(29. 9. 1918, Likavka - 20. 6. 1967, Bratislava)

Hokejista
so zlatými rukami

M

Z Liptovského Mikuláša do VŠ Bratislava, zo župnej do celoštátnej súťaže

Otec Albert Okolicsányi,
matka Irena, rod. Mastičová.
Brat Vojtech. Manželka Štefánia, rod. Debnárová (3. 6.
1927, Banská Štiavnica - 14.
8. 2007, Bratislava), korektorka, jazyková redaktorka
a šéfredaktorka časopisu Ekonomika stavebníctva v Slovenskom vydavateľstve
technickej literatúry ALFA. Deti, dcéra
MUDr. Katarína, vyd. Valachová (1948,
Bratislava), lekárka - anesteziológička,
manželka syna herca Gustáva Valacha, syn
Otto (14. 1. 1951 Bratislava - 28. 2. 2003,
Bratislava), zamestnanec STV.
R. 1929 - 1935 študoval na Hodžovom
gymnázium v Liptovskom Sv. Mikuláši, r.
1937 maturoval na Masarykovom gymnáziu v Bratislave. R. 1944 ukončil štúdium
medicíny na Lekárskej fakulte Slovenskej
univerzity v Bratislave a nastúpil na základnú vojenskú službu do Vojenskej nemocnice v Ružomberku. Po absolvovaní
mesačnej školy dôstojníkov zdravotníctva
v zálohe zapojil sa do Slovenského národného povstania. Ako mladý lekár pôsobil
v poľných nemocniciach v Ružomberku,
Korytnici, Banskej Bystrici a Medzibrode,
kde ho Nemci zajali. Po oslobodení ako
príslušník čs. vojenskej jednotky v ZSSR
pracoval vo vojenských nemocniciach
v Ružomberku a Bratislave.
R. 1946 nastúpil na Lekársku fakultu UK
ako asistent v Ústave patologickej anatómie u prof. F. Kleina, neskôr na I. chirurgickej klinike u prof. K. Čárskeho, od r.
1948 ako odborný asistent na Urologickej
klinike. V období 1948/1949 na študijnom
pobyte u prof. K. Neurwita na Urologickej
klinike v Brne. Pracoval ďalej na Urologickej klinike, r. 1953 poverený jej vedením.
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Pre chorobu sa vzdal funkcie.
Od r. 1954 bol primárom urologického oddelenia v novozriadenej krajskej nemocnici
tuberkulózy a chorôb pľúc
v Podunajských Biskupiciach,
kde vybudoval oddelenie
urogenitálnej tuberkulózy, ktoré úspešne
viedol až do svojej smrti.
Priekopník v oblasti urologickej medicíny, najmä urogenitálnej tuberkulózy. Ovládal moderné vyšetrovacie metódy i operačnú techniku. Vysoký stupeň dokonalosti
dosiahol v operáciách resekcie obličky pre
tbc, v rekonštrukcii močových ciest a najmä náhrady tuberkulózneho močového
mechúra črevom. Odborné skúsenosti
odovzdával ako externý lektor urológie
pri chirurgickej katedre SÚDL, pripravil na
atestáciu a atestoval mladých slovenských
urológov. Pre postgraduálne školenia spracoval dva filmy - Resekcia obličky pri tbc
a litiáza, za ktorý obdržal striebornú medailu na Medzinárodnom konkurze urologického filmu r. 1958 v Bruseli a Cystokoloplastika pri tuberkulóze močového mechúra.
Viedol aj celoštátne kurzy stredných zdravotníckych pracovníkov. Predniesol a publikoval v domácej i zahraničnej literatúre
38 odborných prác. Aktívne sa zúčastnil
na 5. európskom sympóziu o urogenitálnej
tbc. v Glasgowe r. 1965 a na zjazdoch viacerých národných urologických spoločností. Bol členom Medzinárodnej urologickej
spoločnosti a korešpondenčným členom
Francúzskej urologickej spoločnosti.
Tajomník urologickej sekcie Čs. lekárskej
spoločnosti J. E. Purkyňu a od r. 1957 zakladajúci člen a tajomník slovenskej odbočky.
Nositeľ vyznamenania Zaslúžilý lekár
(1959).

ikulášski gymnazisti mali začiatkom 30. rokov energiu na rozdávanie.
Využívali každú voľnú chvíľu na rôzne pohybové aktivity. V zime hrávali hokej. Aby sme boli úprimní, hru podobajúcu sa hokeju. Vyhľadali zamrznuté plochy, umiestnili na nich provizórne bránky. Zobrali
do rúk palice a puk domácej výroby, niektorí nemali ani korčule a lietali po ľade
aj v topánkach, kým nezodrali podošvy. Chlapcov pribúdalo, hrávali medzi sebou
a dokonca aj časti Liptovského Sv. Mikuláša - Ondrašová, Palúdzka, Vrbica. Bol to
sľubný základ pre organizovaný hokej v TJ Sokol.
V sezóne 1933/1934 mali už v Liptovskom Sv. Mikuláši v Československom
zväze kanadského hokeja registrovaný klub v TJ Sokol, ktorý mal na ploche kúpaliska aj regulárnu ľadovú plochu. Do majstrovskej súťaže sa ešte neprihlásili,
sebavedomie a hokejové skúsenosti zbierali v priateľských stretnutiach. V januári 1934 hrali proti sebe kombinované domáce mužstvá, v ktorých vynikali gymnazisti: 19-ročný František Javúrek a o štyri roky mladší Otto Okoličány. Obidvaja
sa stali oporami mužstva a spravidla sa postarali o všetky góly svojho mužstva.
„Hokejový krst“ absolvovali 2. februára 1934 v susednom Ružomberku, kde podľahli miestnemu ŠK (2:4). Viac sa im darilo na domácom ľade, kde ešte vo februári
zvíťazili nad Hrádkom (12:5) a Slovanom Žilina (4:3).
O rok neskôr hrali už v považskej skupine Stredoslovenskej župy. Umiestnili
sa na druhom mieste za skúsenejšou ŠK Žilina, ktorú doma porazili 4:3. V priateľských stretnutiach podľahli ŠK Vysoké Tatry (1:16) a HC Poprad (1:9). Okoličányovci sa presťahovali do Bratislavy a Otto prestúpil do VŠ.
Vo vysokoškolskom mužstve obliekali dres s veľkým „V“ na prsiach obidvaja
bratia. Vojtech v obrane, Otto v druhom útoku. Zima však za veľa nestála, v Bratislave sa dalo hrať až v polovici februára. Mužstvo VŠ obsadilo v bratislavskom
okrsku majstrovstiev Západoslovenskej župy prvé miesto, ale o župný primát
s najlepším vidieckym mužstvom nehrali. Nakoniec obidve mužstvá postúpili
do divízie. Vysokoškoláci príjemne prekvapili na medzinárodnom turnaji o Putovnú cenu riaditeľa J. Cittu (turnaj pokračuje pod názvom Tatranský pohár), keď
v stretnutí o piate miesto vyhrali nad HC Tatry (4:3).
V sezóne 1936/1937 zanikol Skiklub Bratislava, čím sa vytvoril pre vysokoškolákov priestor pre výkonnostný vzostup. V pomerne vyrovnanej skupine divízie
obsadili prvé miesto pred ŠK Žilina a AC Nitra a hrali s víťazom druhej skupiny
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Sláviou Prešov o titul majstra Slovenska. Prvé stretnutie v Prešove sa skončilo
nerozhodne 2:2. Termín na odvetu sa našiel až tesne pred Vianocami 1937. Vysokoškoláci zvíťazili gólmi Otta Okoličányho a Suchého 2:0, stali sa majstrami Slovenska a vybojovali si účasť v celoštátnej lige ako druhé mužstvo zo Slovenska.
Bratislavčania sa tešili, že majú zástupcu v celoštátnej lige a uvidia kvalitný
hokej. Obidve slovenské mužstvá zaradili do skupiny B. Súťaž sa však nedohrala. V konkurencii siedmich účastníkov si najlepšie viedla AC Sparta (4 víťazstvá),
hneď za ňou bol HC Tatry (4 víťazstvá, 1 prehra). Vysokoškoláci odohrali len dve
stretnutia v domácom prostredí: podľahli DFK Komotau (dnes Chomutov, 2:5), keď
v snehovej fujavici mali v tretej tretine viac síl hostia a po šiestich týždňoch vyhrali
nad Stadiónom České Budějovice (2:0). V rozohranej súťaži figurovali na 5. mieste.
Pri prvom medzinárodnom štarte najmladší slovenský reprezentant
V obrane vysokoškolákov dominovala skúsená dvojica Vališ - Chlumský. Na
začiatku sezóny chodili vysokoškoláci do Viedne, kde na umelom ľade trénovali
i absolvovali prípravné stretnutia. Na Štefana v roku 1938 nastúpili dva razy proti mužstvu WEV Viedeň. Dopoludnia zvíťazili 3:0 zásluhou veľmi dobre hrajúcej
obrany. Chlumského nahradil Otto Okoličány a ako uvádza dobová tlač, po Vališovom boku bol neprekonateľný. Popoludní sa súperi rozišli remízou 3:3. Napriek
tomu, že sa začal v útoku čoraz viac strelecky presadzovať, stal a zo dňa na deň
kandidátom na post obrancu. V sezóne 1938/1939 sa mužstvo VŠ stalo majstrom
župy, ale majstrovstvá Slovenska sa hrali až v ďalšej sezóne.
Otto Okoličány sa nestačil na novom mieste ani udomácniť a už ho vybrali do širšieho kádra reprezentantov Slovenska. Na korčuliach mal takmer dva metre, svojou
postavou i výkonmi vzbudzoval rešpekt a vzhľadom na svoj vek mal perspektívu sa
ďalej zlepšovať. V dvoch tréningových stretnutiach národného mužstva proti výberu Západoslovenskej župy podal dobrý výkon a bol nominovaný do prvého mužstva Slovenska, ktoré vo februári čakal medzinárodný krst na IV. zimnom športovom
týždni v Garmisch - Parterkirchene. Vekovo bol najmladší. Hneď v prvom stretnutí 1.
februára 1940 nastúpil proti Protektorátu Čechy a Morava. Väčšinu hráčov poznali
z ligových a priateľských zápasov, či tatranských turnajov, ale teraz boli hráči obidvoch mužstiev postavení do nových rolí. V bráne nastúpil Fulka, v obrane Demko,
Tomášek a Otto Okoličány, v prvom útoku Smida, F. Javúrek, Štolc, v druhom útoku
Olejník, Bihary, Luther. Skúsenejší a medzinárodne ostrieľanejší Česi doslova rozdrvili naše mužstvo a nastrieľali im tucet gólov. Hralo sa korektne, ani jeden hráč si
nemusel ísť sadnúť na lavicu hanby. Prehru prijali hráči a vedenie s pokorou. V ďalšom stretnutí boli Slováci rovnocenným súperom Taliansku. Prehrali 1:3, ale podľa
priebehu hry mohol byť výsledok pre naše farby aj priaznivejší. Pri ceste domov sa
výprava zastavila vo Viedni, kde podľahla miestnemu WEG (0:2).
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Vysokoškoláci majstrami Slovenska, úspech už nezopakovali
Vysokoškoláci boli lídrami v sezóne 1939/1940. Vyhrali turnaje v Žiline, Banskej Bystrici i v Bratislave, aj súťaž o pohár župy a svoje dominantné postavenie
chceli potvrdiť aj na majstrovstvách Slovenska v Prešove. Slávia Prešov však mala
tiež silné mužstvo na čele s Fulkom, Demkom, Srnkom, Olejníkom, Biharym a ďalšími a nemala o nič menšie ambície. Vysokoškoláci zvíťazili v prvých stretnutiach
nad Banskou Bystricou (4:3) a ŠK Dolný Kubín (6:2), domáci hráči nad ŠK Dolný
Kubín (10:1) a ŠK Banská Bystrica (1:0). Rozhodnutie malo padnúť vo vzájomnom
stretnutí. V prvých dvoch tretinách malo stretnutie nečakane hladký priebeh,
vysokoškoláci už viedli 3:0. Ale v poslednej tretine Prešovčania zmobilizovali
všetky sily a priebeh zdramatizovali. Biharyho vyrovnávajúci gól rozhodca Tomášek (stretnutie viedol sám) na pokyn bránkového rozhodcu uznal. Vysokoškoláci s jeho verdiktom nesúhlasili. Podľa nich, puk nebol za bránkovou čiarou a na
protest opustili klzisko. Stretnutie sa za stavu 3:3 skončilo predčasne... VŠ podal
protest, ktorý sa riešil na 1. valnom zhromaždení Slovenského hokejového zväzu
v októbri 1940. Reprezentačné fórum vyhovelo vysokoškolákom a vyhlásilo ich
za majstrov Slovenska. O úspech sa zaslúžili: F. Dibarbora, O. Okoličány, V. Suchý,
V. Chmel, F. Javúrek, M. Štolc , M. Dohnányi, L. Brežný, Vyslocký. Dlháň Okoličány
s drobným Suchým (jeden z prvých hráčov kanadského hokeja) pôsobili na ľade
ako dlhý a bystrozraký, ale napriek tomu, že boli v minulosti útočníci a aj teraz
vynikali útočnými kúskami, dobre sa doplňovali a najbližšie dve sezóny znamenali istotu pre zadné rady VŠ.
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V sezóne 1940/1941 mužstvo VŠ titul neobhájilo, medzi štyri najlepšie mužstvá sa ani neprebojovalo. V župných majstrovstvách sa nečakane „potklo“ na
AC Nitra i ŠK Bratislava, ktorý sa stal majstrom a prevzal taktovku v bratislavskom i slovenskom hokeji. Víťazstvo VŠ nad ŠK (7:2) v stretnutí o tretie miesto
na Tatranskom pohári bolo len slabou náplasťou. Bratislava mala už umelú ľadovú
plochu a podstatne lepšie podmienky ako vidiecke mužstvá. Bol to nový impulz
pre rozvoj hokeja. Otto Okoličány bol aj v nominácii na turnaj o Pohár Manale Stroiciho v Bukurešti. Slovenský výber po víťazstvách nad Bukurešťou (2:0),
Rumunskom (3:0) a Juhosláviou (4:1) získal prvý medzinárodný úspech. Obranná dvojica Smida - Tomášek mala v tom čase najlepšiu formu. Tomášek sa však
ospravedlnil, nahradil ho Demko. V prvom stretnutí hral Okoličány s Demkom,
Smida v útoku, v druhom hral Smida s Demkom a Okoličány v druhom útoku nahradil zraneného Štolca , v treťom nehral. Nenastúpil ani proti Chorvátsku a nebol nominovaný ani na turnaj do GA-PA. Prednosť dostali Demko, Tomášek a Smida. Okoličány sa rýchlo učil, rola obrancu mu svedčala, hral v najlepšom mužstve,
dostával príležitosti, ale mal silnú konkurenciu vo vekovo starších, ostrieľanejších
spoluhráčoch Demkovi, Tomáškovi, Smidovi, ale aj Suchom. Predstavoval však
nastupujúcu generáciu obrancov.
V sezóne 1941/1942 sa začala hrať dlhodobá ligová súťaž v dvoch skupinách,
prvé dve mužstvá postupovali na majstrovstvá Slovenska. Vysokoškoláci vyhrali
západnú skupinu, keď jediný bod „prepustili“ ŠK. Na majstrovstvách Slovenska,
ktoré sa už pravidelne hrávali na umelom ľade v Bratislave však sklamali. Výkonnosť mužstva kolísala, a slabšie dni ju zastihli práve v nevhodný čas. Po víťazstve
nad Prešovom, podľahli HC Tatry (1:3) a ŠK Bratislava (1:4).Skončili na 3. mieste.
Okoličány hral so sebazaprením a už vtedy platilo, že výkon mužstvá stúpa alebo
klesá podľa jeho formy.
O rok neskôr Okoličány nehrával pravidelne, pripravoval sa na skúšky na vysokej škole. V západnej skupine bratislavskí rivali ŠK a OAP odsunuli vysokoškolákov na tretiu nepostupovú pozíciu. Okoličány sa vrátil do národného mužstva,
keď zväz nominoval na zájazd do Švajčiarska perspektívnejších hráčov, popri
Okoličánym i Fašku a Srnku. Nastúpil v šiestom oficiálnom stretnutí so Švajčiarskom B, ktoré skončilo remízou1:1. Na zájazde odohrali aj ďalších sedem stretnutí
s klubovými mužstvami so striedavými úspechmi.
V sezóne 1943/1944 Okoličány končil štúdium medicíny, ale bolo ho cítiť aj
na ľade. OAP angažoval do svojho mužstva Malečka, ŠK ďalšiu legendu Lonsmína. VŠ s pomerne úzkym kádrom nestačil s nimi držať krok a v dlhodobej súťaži
skončil opäť tretí so stratou 8 bodov. Okoličány si čoraz viac rozumie s mladším
Faškom, ale v stretnutí výberov Bratislavy a Berlína (4:2) si po prvýkrát zahral aj
s Malečkom.
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Po promócii najťažšia skúška
Po promócii narukoval v auguste 1944 do Vojenskej nemocnice v Ružomberku,
kde absolvoval školu dôstojníkov zdravotníctva v zálohe. Nepredpokladal, že po
promócii bude musieť urobiť najťažšiu skúšku v živote. Zapojil sa do Slovenského
národného povstania. Ako mladý lekár pôsobil v poľných nemocniciach v Ružomberku, Korytnici, Banskej Bystrici a Medzibrode. Tu ho zajali Nemci, väznili na
zámku v Slovenskej Ľupči a odtiaľ ho spolu s ďalšími zajatcami naložili v Banskej
Bystrici do transportu. Cieľovou stanicou mala byť Budapešť, kde sa mali zapojiť
do opevňovacích prác.
Spomína dcéra MUDr. Katarína Valachová: „Rodinný priateľ, ktorého sme volali
ujo Ferko, objavil meno otca v zozname, vyhľadal ho a rezolútne mu povedal:
„Otto, musíš z vlaku zmiznúť. Ešte pred Bratislavou“. Otec mu najskôr oponoval,
že to nemôže urobiť, lebo cíti zodpovednosť za ľudí, s ktorými zdieľa rovnaký
osud. Musíš to urobiť, lebo Ti pôjde o život, nástojil ujo Ferko. Otec sa nakoniec
rozhodol a pred Bratislavou vyskočil z idúceho vlaku. Zachránil si tým život.
Transport nikto neprežil. Rodina bola v kontakte s ujom Ferkom, ale aj tak dva dni
nemala o otcovi žiadne správy. Stará mama skoro spadla z nôh, keď otec zaklopal
na dvere ich domu. Otec o svojej účasti v povstaní nehovoril, neuplatnil si ani
nárok byť držiteľom oprávnenia „255“. Chápal ju ako občiansku a lekársku povinnosť. O tejto významnej časti v jeho živote som sa dozvedela až po rokoch, keď už
otec nebol medzi nami. Vedúci vojenskej katedry na LF UK podplukovník Mráz sa
ma spýtal, či nie som dcérou Otta Okoličányho, s ktorým bojoval v SNP. Potreboval potvrdenie spolubojovníka, aby mohol získať 255-ku. Naša rodina bola veselá
chasa. Keď sme išli autom do Liptova alebo na Oravu, spievali sme si. Keď sme
však prechádzali cez Donovaly, Strečno, či iné pamätné miesta, bolo vzácne ticho.
Neviem, čo sa vtedy odohrávalo v hlave môjho otca. Určite sa vracal v spomienkach do povstaleckých čias a spomínal na svojich bojových druhov. Až po rokoch
som sa dozvedela, prečo náš spev prerušovalo vzácne ticho.“
Pred bránami československej reprezentácie
Mladý doktor bol ešte vo vojenskej uniforme, keď sa koncom roku 1945 po
ročnej prestávke zapojil do prípravy VŠ. Vysokoškoláci nadviazali na predvojnovú anabázu v najvyššej súťaži a opäť hrali v skupine B s ďalším slovenským
účastníkom HC Poprad Tatry. Po výkonoch v Prahe v stretnutiach s AC Sparta a I.
ČLTK sa Otto Okoličány ocitol v širšom výbere pre stretnutie so Švajčiarskom, ale
príležitosť obliecť si reprezentačný dres nedostal. Sezóna v Bratislave sa začala
pamätnými stretnutiami Bratislava - Praha (4:2, 4:7) a vôbec prvými stretnutiami s kanadskými mužstvami. V týchto stretnutiach hral Maleček v obrane ako
v časoch najväčšej slávy a Otto Okoličány mu dobre sekundoval. Denník Čas po
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stretnutí výberu Bratislavy proti Maple Leafs napísal: „Taký výkon, aký podali títo
dvaja hráči, môžu predviesť len statoční stopercentní hokejoví obetavci. Hráčska
inteligencia Malečkova a robustná hra Okoličányho boli pre kanadských útočníkov veľkou prekážkou, ktorú vedeli prekonať len vtedy, keď útok stratil puk a naši
obrancovia sa nestačili vrátiť.“ Keď obidvaja chýbali v stretnutiach Bratislava Viedeň bolo to na ľade cítiť. Vysokoškoláci zohrali v lige štyri stretnutia, dve vyhrali, dve prehrali a po pražských mužstvách I. ČLTK a Sparta skončili na treťom
mieste. Okoličány zaznamenal 3 góly.
Výkonnosť slovenských hráčov s prispením českých legionárov v sezóne
1946/1947 vrcholila. Hokejovú Európu prekvapili výkony výberu Bratislavy vo
Švajčiarsku a Francúzsku, dostali prívlastok jedného z najlepších mužstiev Európy.
V Lausanne vyhral Devred Cup po víťazstvách nad Züricher SC a domácim Montchoisi a rovnako úspešne si viedli aj v ďalších troch stretnutiach. Náš výber sa opäť
spoliehal na dvojicu Maleček - Otto Okoličány. Reprezentačný kouč Matej Buckna,
syn slovenských rodičov, vzbudzoval nádej, že na majstrovstvách sveta dostanú
príležitosť aj slovenskí hráči. Otto Okoličány bol v širšom výbere, ale dostal iba pozvánku do mužstva ČSR B na februárový zájazd do Talianska a Švajčiarska. V ligovom stretnutí s DSK Tábor sa zranil a musel sa ospravedlniť. Medzi odborníkmi sa
viedli diskusie o kvalitách slovenských hráčov a ich reprezentačných ambíciách.
„Proč sa zapomnělo na Slováky?“, položila si otázku Naše cesta. „Temer vo všetkých zápasoch popredných českých hokejových mužstiev sú najslabšími hráčmi
obrancovia, v čom sa obyčajne zhodnú referáty v športovej tlači. Prečo sa nedá
možnosť obrancom zo Slovenska? Maleček, Okoličány a Bláha si to iste zaslúžia,
aby sa im dala možnosť ukázať svoje schopnosti aj v medzinárodných zápasoch.“
Najlepšia bola dvojica Trousílek - dr. Sláma, podľa viacerých bola bratislavská ob30
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rana Maleček - Okoličány lepšia ako druhá reprezentačná obrana Šťovík - O. Zábrodský. Slováci však nedostali príležitosť a proti účastníkom pražského šampionátu si mohli zahrať až po jeho skončení. V stretnutiach Bratislava - New York (3:4)
a Slovensko - USA (7:6), či Viedeň - Bratislava, v ktorom bronzoví hrdinovia z Prahy podľahli súperovi 1:5, keď Maleček s Okoličánym predviedli senzačný výkon.
V lige obsadil VŠ vo svojej skupine 2. miesto za I. ČLTK, keď Okoličány bol oporou.
Sezóna 1947/1948 bola olympijská. Piate zimné olympijské hry 1948 sa konali v St Moritzi. Úradujúci majstri sveta sa netajili veľkými ambíciami. Olympijská
technická komisia Československého ústredia ľadového hokeja už na prahu sezóny oznámila širší výber 26 hráčov. Medzi siedmimi obrancami bol aj Otto Okoličány. Základným kritériom pre konečnú nomináciu mali byť výkony proti Švédsku,
v lige a proti HC Davos. V decembrovom stretnutí Praha - Paríž (4:5) dostal príležitosť aj Okoličány. V obrane sa striedal s dr. Slámom a Švarcom. Pred 9 000 divákmi
mu vraj chvíľu trvalo kým si zvykol na spoluhráčov a rozohral sa k štandardnému
výkonu. Vysokoškolákom sa však v lige nedarilo tak, ako pred rokom. V skupine
A skončili na piatom mieste a spolu s Banskou Bystricou vypadli. Nebolo jednoduché vytlačiť z nominácie majstrov sveta, hráčov čo hrali v lepších mužstvách
a tvrdili muziku. V januári 1948 hral v mužstve ŠK Bratislava proti olympijskému
mužstvu Maďarska (10:2). Bol najlepším hráčom domácich. Výborne bránil a tiež
dobre strieľal (dal 2 góly). Olympijskú atmosféru spoznal len po ZOH, keď Slovensko podľahlo olympijským víťazom z Kanady najtesnejším rozdielom (2:3). Zážitkom bolo aj to, že si zahral v jednom mužstve s Matejom Bucknom.
Po odchode českých legionárov výkonnosť bratislavských mužstiev upadla.
Funkcionári realizovali dávnejšiu myšlienku Josefa Malečka, aby vytvorili jeden
silný tím. Najlepší hráči z VŠ vrátane Otta Okoličányho prestúpili do ŠK, ktorý bez
veľkých posíl skončil v sezóne 1948/1949 v lige hneď za LTC Praha. O rok neskôr
sa hrala najvyššia súťaž prvý raz dvojkolovo, bratislavské mužstvo sa veľmi nezmenilo, ale na formu už iba spomínalo. Okoličány sa už viac venoval lekárskej praxi,
bol na stáži v Brne a sezónu už ani nedokončil. Hokejová kariéra, v ktorej mal iba
krôčik k Olympu sa skončila, začala sa kariéra lekára, uznávaného urológa, v ktorej
sa výrazne presadil a určite by dosiahol ešte viac, keby sa ešte pred päťdesiatkou
nepobral predčasne do večnosti. Na 15 sezón aktívnej hráčskej činnosti nikdy nezabudol. Využil každú príležitosť prísť na hokej, prípadne aj pomôcť a poradiť.
Otto Okoličány dokázal spojiť náročné štúdium medicíny a neskôr lekársku prax
s hokejom. V obidvoch oblastiach bol úspešný. Víťazstvá a prehry dokázal vždy
prijať s pokorou. Stali sa pre neho vždy novou výzvou. Hokejisti a diváci, lekári
i pacienti, vyslovovali jeho meno vždy s úctou. Ruky, ktoré vždy dokázali pevne
chytiť hokejku a prudko vystreliť, dokázali neskôr výnimočné lekárske zákroky
a priniesť pacientovi úľavu. Boli to zlaté ruky.
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Keď jablko nepadne
ďaleko od stromu

P

Po otcovi zdedil píšťalku a prevzal štafetu

Juraj Okoličány
(28. 3. 1943, Žilina - 10. 9. 2008, Bratislava)
Otec JUDr. Vojtech Okoličány, matka Tatjana, rod. Krupcová. Sestra Ing. arch. Anita,
vyd. Mudrochová. Manželka Elena, rod.
Pešková, administratívna pracovníčka (8.
5. 1945 Bratislava). Deti Ing. Martin, ekonóm (1970), Mgr. art Lucia PhD., odborníčka vo výtvarnom umení (1973).
R. 1960 ukončil Jedenásťročnú strednú
škole v Žiline, r. 1962 divadelnú, osvetľovaciu a zvukovú techniku na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Bratislave. Po skončení základnej vojenskej
služby pracoval v r. 1964 - 1967 ako zvukový technik v Štúdiu hraného filmu, r. 1968
ako technik na Fakulte telesnej výchovu
a športu UK, r. 1969 - 1982 ako vedúci prevádzky ZARES, r. 1983 - 1987 ako technicko-prevádzkový námestník STARZ, r. 1988
- 1991 ako tréner ľadového hokeja v Trenčíne a Vittorii /Španielsko/, r. 1992 - 1994
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ako referent - špecialista MG TATRAGAS,
r. 1995 ako medzinárodný manažér SZĽH,
r. 1996 - 1999 ako technický riaditeľ ŠPORT
HOKEJ, r. 1999 - 2000 ako konzultant a. s.
Perex v Bratislave.
Jeden z najlepších čs. rozhodcov na
prelome 70. a 80. rokov, 12 sezón medzinárodný rozhodca. Supervízor a videorozhodca na dvoch zimných olympijských
hrách a jedenástich majstrovstvách sveta
A kategórie. Viceprezident a neskôr člen
výboru SZĽH a člen komisie rozhodcov.
Člen juniorskej komisie a komisie rozhodcov IIHF.
Nositeľ Ceny Paula Loicqa za prínos pre
svetový hokej (2008), Zlatého odznaku
rozhodcu IIHF.
Najlepšiemu rozhodcu v SR sa každoročne udeľuje Cena Juraja Okoličányho.

ríbeh Juraja Okoličányho sa v mnohom podobá príbehu jeho otca
Vojtecha. Obidvaja veľmi skoro prestali hrávať hokej, ale na obľúbenú
hru nezanevreli. Hokejku vymenili za rozhodcovskú píšťalku, stali sa
vo svojej dobe uznávanými ligovými a medzinárodnými rozhodcami.
Vojtech viedol stretnutia na ZOH a MS, Juraj na juniorských MS do 20 rokov
a seniorských MS kategórie B. Otec dostal ponuku ako prvý Európan rozhodovať
stretnutia NHL, syn dlhé roky pracoval ako supervízor a videorozhodca na
najvýznamnejších turnajoch, ako aj v komisii rozhodcov IIHF. V hokejovej histórii
by ste nenašli príklad, aby sa otec a syn tak výrazne presadili vo svetovom hokeji
medzi arbitrami. Otec bol tvorcom prvého Slovenského zväzu a jeho náčelníkom,
syn po vzniku Slovenskej republiky z pozície 1. viceprezidenta sa rovnako aktívne
podieľal na vstupe Slovenska do svetových štruktúr a tvorbe reprezentačných
výberov. Obidvaja doslova zrástli s hokejom, pracovali v ňom s nesmiernou
obetavosťou, nadšením, ale aj erudíciou a zodpovednosťou. Potvrdilo sa, že
jablko nepadá ďaleko od stromu.
Juraj Okoličány hral hokej v Dyname Žilina (1957 - 1961) a počas základnej
vojenskej služby v Dukle Bratislava (1961 - 1963) na poste obrancu. Zo
zdravotných dôvodov hráčsku kariéru predčasne ukončil. Otec, stále aktívny
ligový rozhodca, mal záujem, aby syn pokračoval v hokeji ako rozhodca. A tak sa
už v roku 1962 stáva rozhodcom. Mal iba 19 rokov. „Keď som videl ako 9-ročný
rozhodovať raz v Ostrave otca, ako v pumpkách korčuľoval po ľade a počul krik
davu ľudí po jeho verdikte, takmer som sa rozplakal. Vtedy som nepredpokladal,
že raz budem kráčať v jeho šľapajách,“ spomínal s odstupom času začínajúci
rozhodca. Otec mu nezištne odovzdával svoje skúsenosti a venoval mu anglickú
píšťalku, ktorú dostal na MS 1959. Bola vyrobená z bakelitu a na otvorených
klziskách dobre znela. Juraj Okoličány v najvyššej čs. súťaži začal rozhodovať
ako 27-ročný v roku 1970. Najmladší rozhodca absolvoval svoju premiéru v Brne
v stretnutí ZKL - Plzeň v dvojici s Prejzom z Olomouca. Vypracoval sa na jedného
z najlepších čs. rozhodcov. Za 15 sezón viedol desiatky stretnutí, v ktorých ukázal
znalosť pravidiel, cit pre hru, charakter a rozhodnosť. Dvanásť rokov nosil na
drese emblém IIHF. Ako medzinárodný rozhodca dbal na čistotu hry na dvoch
majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov a štyroch seniorských MS kategórie B
a ďalších turnajoch. Bol ocenený Zlatým odznakom rozhodcu IIHF.
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Na obzore štvrtá generácia
V rokoch 1982 - 1985 absolvoval diaľkové štúdium trénerov ľadového hokeja
spolu s Júliusom Šuplerom, Ivanom Labanským, Vladimírom Dzurillom, Milanom
Kuželom, Jánom Faithom a ďalšími kolegami. V mládežníckej základni Slovana
CHZJD vyrastal syn Martin spolu s Buřilom, Šillem, Weberom, Rusznyákom.
Hrával podobne ako otec i starý otec v obrane. V žiackych kategóriách, a neskôr
v mladšom a staršom doraste BEZ. Trénoval ho aj otec. Martin Okoličány sám
zhodnotil svoje možnosti, ukončil hráčsku kariéru a športovo sa realizoval
v úspešnom hokejbalovom mužstve z Ružinova, ktoré získalo niekoľko titulov
majstra Slovenska a hralo aj v európskych súťažiach. „Otec bol sklamaný, že
som nepokračoval v hokejovej kariére. Snažil sa ma získať aj za rozhodcu, ale
na ľade som často pocítil, že to muži s píšťalkou nemajú ľahké, ľudia na nich
pokrikujú a urážajú ich. Nechcel som sa ocitnúť v ich koži“, spomína po rokoch
Martin Okoličány. Hokejový rod Okoličányovcov sa prehupol do štvrtej generácie,
ale pre Martina sa nestal hokej celoživotným poslaním. Má dvoch synov,
staršieho Adama vodil starý otec na tréningy k Júliusovi Černickému, ale bližší
vzťah si vypestoval ku koňom ako k hokeju. Juraj Okoličány sa rozhodol aj pre
profesionálnu kariéru trénera. Pôsobil v „béčku“ Dukly Trenčín v Topoľčanoch
a neskôr pracoval s mládežou v španielskej Vittorii.
Juraj Okoličány bol členom predsedníctva VZĽH SÚV ČSZTV a vykonával aj
funkciu predsedu komisie mládeže. Funkcionárska práca mu bola rovnako
blízka ako rozhodcovská a trénerská, preto v roku 1990 kandidoval za predsedu
Slovenského zväzu ľadového hokeja.

V roku 1992 sa konali v Prahe a Bratislave majstrovstvá sveta, Juraj Okoličány
sa predčasne vrátil zo Španielska a aktívne sa zapojil do ich príprav. „Juraj vhodne
doplnil už rozbehnutý organizačný výbor. Prichádzal s iniciatívnymi návrhmi.
Na každú vzniknutú situáciu dokázal včas zareagovať a ponúknuť nie jednu,
ale hneď niekoľko alternatív na riešenie. Na základe jeho návrhov sme robili
posledné úpravy na zrekonštruovanom štadióne, odstránili siete za bránkami,
z prostriedkov predsedu vlády Jána Čarnogurského zakúpili svetelný riadok,
schválili dislokáciu priestorov,“ spomína predseda organizačného výboru MS
v Bratislave a vtedajší predseda SZĽH Ján Holko.
Pre rozhodcov si vždy našiel čas
V decembri 1992 sa uskutočnil volebný kongres Slovenského zväzu ľadového
hokeja. Nový predseda Ján Mitošinka si vybral za 1. podpredsedu Juraja
Okoličányho, s ktorým vytvoril silný tandem pri vstupe SZĽH do IIHF, tvorbe
reprezentačných výberov a ich ceste do elitných súťaží, zaradení Slovenska do
olympijskej kvalifikácii v Sheffielde a nečakane úspešnom vystúpeni na ZOH
1994 v Lillehammeri, či organizačnej a ekonomickej stabilizácii. Po nástupe
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Juraja Širokého do funkcie prezidenta SZĽH ostal pracovať vo výbore, neskôr bol
členom komisie rozhodcov.
„Juraj Okoličány dokázal na ľade vytvoriť správnu atmosféru, bola radosť
s ním pískať. Mal prirodzenú autoritu ako rozhodca a udržal si ju aj neskôr. Pre
rozhodcov si vždy našiel čas. Prednášal na kurzoch rozhodcov, zúčastňoval sa
previerkových seminárov. Rozhodcom dokázal poradiť. Keď zbadal, že súčasný
najlepší slovenský rozhodca Vladimír Baluška má všetky predpoklady vyrásť na
dobrého medzinárodného rozhodcu, chodil prednostne na jeho stretnutia ako
inštruktor. Obdivoval som jeho pracovitosť. Keď sme organizovali nejaké turnaje,
spal len niekoľko hodín. Pracoval na doraz, do vyčerpania. Rád spomínam na
spoluprácu pri príprave Pravidiel ľadového hokeja, ktoré vyšli v roku 1990. Preložil
som ich z anglického do slovenského jazyka, Juraj sa podieľal na odbornej revízii
prekladu. Pravidlá poznal ako málokto, usiloval sa o to, aby boli v slovenčine
precízne sformulované, aby im rozhodcovia rozumeli a nevysvetľovali si ich
odlišne,“ spomína na Okoličányho dlhoročný predseda komisie rozhodcov SZĽH
prof. Ing. Milan Kolesár, CSc.
Cena Paula Loicqa prvému Slovákovi
Juraj Okoličány sa rýchlo etabloval aj v štruktúrach medzinárodnej hokejovej
organizácie. V rokoch 1993 - 1998 pracoval v juniorskej komisii, v rokoch 1998
- 2008 v komisii rozhodcov. Vo funkcii supervízora a videorozhodcu pôsobil
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na 11 majstrovstvách sveta A kategórie a na ZOH 2002 v Salt Lake City a ZOH
2006 v Turíne a na viac ako 40 ďalších turnajoch IIHF. Bola to náročná práca,
ktorá začínala skoro ráno a končila v nočných hodinách. Spravidla sa začínala
tréningami rozhodcov, pokračovala rozbormi stretnutí predchádzajúceho dňa
a končila aktívnou účasťou na stretnutiach.
V roku 2008 sa v kolíske hokeja konali majstrovstvá sveta pri príležitosti
100. výročia vzniku IIHF. V Quebecu sa dostalo Jurajovi Okoličánymu vysokého
uznania. Z rúk prezidenta IIHF Reného Fasela a viceprezidenta Waltera Buscha
prevzal Cenu Paula Loicqa /Paul Loicq Award/ za prínos pre svetový hokej. Stal
sa prvým držiteľom tohto ocenenia zo Slovenska. Dojatý Juraj pri tejto príležitosti
povedal: „Je skvelé dostať takúto cenu. Keď som sa to prvýkrát, ešte pred
Vianocami, dozvedel, až ma zamrazilo. Takúto cenu má zatiaľ iba desať ľudí a ja
som jedenásty. Je to pre mňa obrovská satisfakcia za to, čo robím, pretože som
ocenenie dostal pred veľkým fórom
zástupcov hokejového sveta, navyše
v deň stého výročia vzniku IIHF a ešte
k tomu v Kanade.“
V septembri roku 2008 hokejovú
rodinu zarmútila správa o nečakanom
odchode Juraja Okoličányho do
večnosti. Na poslednú rozlúčku do
bratislavského krematória prišiel aj
prezident IIHF René Fasel, s ktorým
ho spájalo dlhoročné priateľstvo ešte
z obdobia, keď rozhodovali stretnutia
na Spenglerovom pohári v Davose.
Prišli desiatky kondolencií. Prezident
Ruskej hokejovej federácie Vladimír
Tretjak vyzdvihol jeho veľký prínos
pre hokej a označil ho za profesionála
veľkého kalibru, ktorý žil s hokejom
a bol vždy oddaný športu.
Najlepší slovenský rozhodca preberá v ostatných rokoch po skončení
sezóny Cenu Juraja Okoličányho. Na
počesť človeka, ktorý mal rozhodcom
vždy čo povedať. V hokeji malo jeho
slovo vždy váhu, ponúkalo najlepšiu
alternatívu.
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• Vojtech Okoličány s manželkou (prvá zľava)

• Príprava posádky štvorbobov ČSR na ZOH 1948, Vojtech Okoličány druhý zľava

• Rozhodca
Vojtech
Okoličány

• Olympijský preukaz Vojtecha Okoličányho

• zľava : Otto Okoličány, Vojtech Okoličány okolo r. 1938
38

• S vadobná fotografia
Vojtecha Okoličányho
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• S lovenskí hokejisti po návrate z Rumunska r. 1940,
Vojtech Okoličány stojaci tretí sprava
• Vojtech Okoličány so Štefanom Šoltym

• VŠ Bratislava, Štrbské pleso r. 1936 – 1937
40

• Arosa 1943, Otto Okoličány tretí zľava, Vojtech Okoličány prvý sprava
41
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• Otto Okoličány
ako hráč
Bratislavy

• Otto Okoličány v civile
• Z ligového zápasu,
Otto Okoličány pred bránkou
• VŠ Bratislava r. 1934

• Svadobná fotografia Otta Okoličányho
42
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• Hráčsky preukaz Otta Okoličányho

• Otto Okoličány s otcom

• Otto Okoličány s rodinou

• Juraj Okoličány ako rozhodca počas zápasu Dukla Trenčín - Sparta Praha
• Juraj Okoličány na medzinárodnom ľade

•R
 eprezentácia Slovenska pred
zápasom s Rumunskom,  r. 1943
• ŠK Bratislava,
r. 1948

• Juraj Okoličány ako školiteľ
44
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• Dušan Pašek, Juraj Okoličány
a Ján Mitošinka

• MS 2007

• Reprezentačné mužstvo Slovenska, r. 1993
46

• J uraj Okoličány
s Cenou Paula Loicqa
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