
 

 
       
 

Milí rodičia, priaznivci a fanúšikovia, 

 

napriek tomu, že momentálna spoločenská situácia športu absolútne nepraje, a kvôli 

„koronakríze“ sú hokejoví tréneri zo svojich klubov prepúšťaní, sme hrdí na to, že Vám môžeme 

predstaviť najnovšiu posilu trénerského teamu MŠHK – mládež Prievidza, n. o.!   

 

 Na poslednej „videokonferencii“ zástupcov všetkých hokejových klubov „Hokejového 

regiónu Trenčín“ bolo skonštatované, že takmer všetky kluby prerušili svoju činnosť a prepustili 

svojich trénerov. Jedine náš klub deklaroval to, že naši tréneri ostávajú naďalej pracovať pre MŠHK-

mládež Prievidza aj počas obdobia „koronakrízy“. Taktiež nám bola udelená pochvala z dôvodu, že 

ako jeden z mála klubov na Slovensku máme voči zväzu vyrovnané všetky svoje záväzky. Súčasne 

máme vyrovnané všetky svoje záväzky aj voči trénerom MŠHK-mládež Prievidza. Aj to svedčí 

o tom, že náš klub pracuje zodpovedne a rozumne, čo je možné aj vďaka Vám – hráčom, hráčkam 

a ich rodičom! 

 

Nakoľko je našim zámerom a cieľom to, aby naše deti dostali tú najlepšiu odbornú 

starostlivosť, rozhodli sme sa na pozíciu hlavného trénera ročníkov 1.-4. osloviť skúseného trénera, 

ktorého Vám netreba bližšie predstavovať, nakoľko v našom klube úspešne pôsobil do predminulej 

sezóny. Chceli by sme zdôrazniť, že v tejto kategórii sa KVALITOU POSÚVAME O STUPEŇ 

VYŠŠIE, nakoľko posledného hlavného trénera v tejto vekovej kategórii, ktorý mal licenciu „A“ 

nahrádza tréner s licenciou „A+“  

 

Sme veľmi radi, že našu ponuku prijal a od 14.4.2020 sa stáva hlavným 

trénerom pre ročníky 1.-4. :  

      
Pozícia: hlavný tréner (ročníky 1.-4.)  Licencia: A + 

 
 

 

Mgr. Pavel Takáč ako tréner pôsobil úspešne tak pri mládežníckych, 

ako aj seniorských družstvách. Z miest, kde trénoval, môžeme okrem 

Prievidze spomenúť Topoľčany, Púchov, Levice, ako aj talianske 

Sterzing/Vipiteno. V sezóne 2019/2020 pôsobil v Leviciach ako hlavný 

tréner družstva mužov, ktoré sa mu podarilo dostať do play-off, kde 

však narazili na bezkonkurenčne najlepšie družstvo 1. hokejovej ligy – 

BRATISLAVA Capitals a so súťažou sa rozlúčili. 

 
 

Nakoľko je v momentálnej situácii osobné stretávanie sa s rodičmi a deťmi vylúčené,  

vytvorili sme na Facebooku skupinu: „MŠHK-mládež Prievidza 1-4.ročník“, kde bude 

prebiehať komunikácia hlavného trénera so svojimi novými zverencami.  

Poprosíme Vás, ktorých sa to týka, aby ste sa do uvedenej skupiny pridali. 

    

             Správna rada 

           MŠHK-mládež Prievidza, n. o. 


