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Je trénerom slovenskej ho-
kejovej reprezentácie, uča-
rovala mu dunajská príroda, 
trénuje deti zo sociálne slab-
ších vrstiev, bývalý vynikajúci 
hokejista, dnes Rusovčan - 
Zdeno Cíger. 

Asi pred 10 rokmi ste sa za-
čali objavovať v Rusovciach, 
ale neboli ste ešte celkom Ru-
sovčan, však?

Mal som taký sen, bývať pri 
vode. Obľúbil som si jednu blíz-
ku lokalitu neďaleko Rusoviec 
a Jaroviec pri vode, lebo voda 
mi prináša relax a okrem toho 
mám rád rybačky, takže som sa 
cez môjho známeho dostal ku 
kúpe hausbotu na Jaroveckom 
ramene. S mojou partnerkou 
sme tam nejaký čas žili, trávili 
sme na vode veľa času. Potom 
som spoznal nových priateľov 
v Rusovciach a dozvedel som 
o výstavbe rodinných domov  
a tak som začal uvažovať nad 
bývaním v Rusovciach. Po čase 
už aj na hrádzi začalo byť plno, 
tak som sa rozhodol pre Rusov-
ce. Ale aj tu som veľmi spokojný 
a ohromne sa tomu teším, že je 
tu veľa možností - bicykel, lesy, 
voda, priatelia, dedina, všetko je 
nablízku.

Aké bolo bývanie mimo ci-
vilizácie pre človeka, ktorý je 
taký zaneprázdnený?

Vtedy som mal práve také 
obdobie v zhone, keď som bol 
obklopený množstvom ľudí, ja 
som ešte profesionálne hrával 
hokej, veľa ľudí sa okolo mňa 
točilo. Bol som rád, že som mo-
hol a mal kam uniknúť. 

Po hausbote ste si postavi-
li drevostavbu v Rusovciach. 
Učaroval vám kanadský ži-
votný štýl, alebo je to o vašom 
čistom vzťahu k prírode?

Myslím, že už aj predtým som 
bol naklonený prírode. V Kana-
de boli skôr „papierové“ domy, 

žil som tam v meste. Ale áno, 
vzťah k prírode, drevo, pocit 
tepla, to som vždy mal rád. 

A zostalo vám trochu súkro-
mia aj tu?

Samozrejme. Mám susedov  
z rôznych oblastí podnikania, 
tiež sú to zaneprázdnení ľudia. 
Pre mňa je to výhoda, lebo mys-
lím, že každý dnes hľadá doma 
súkromie. Keď chceme spolu 
byť, tak sa stretneme raz za čas, 
ale každý je rád, že si doma na-
čerpá energiu do ďalšieho dňa.

Aktuálne ste sa stali tréne-
rom slovenskej reprezentácie. 
Podarilo sa vám trošku utíšiť 
to bojkotovanie hráčov z let-
ného obdobia?

Mal som taký pocit, že to sme-
ruje k nejakej dohode. Ale naj-
novšie správy hovoria o tom, 
že bojkot pokračuje. Ale i tak si 
myslím, že sa niečo pohlo. Ko-
munikácie, ktoré 
vedieme, niekam 
smerujú, sú dobré 
a niečomu prispeli. 
Nepáči sa mi však  
a neubránim sa to-
-mu, že miestami je 
to o politike, nielen 
o hokeji. Je to o biz-
nise, o budúcnosti. 

Pred akou úlo-
hou stojíte teraz?

Mojou úlohou je 
dostať tých hráčov, 
ktorí chcú, na naj-
bližšie akcie, ktoré 
nás čakajú v no-
vembri v Nemecku. 
Snažíme sa kontak-
tovať hráčov, tla-
čia nás aj novinári, 
chcú definitívne 
informácie, takže 
máme dosť starostí.

Sú medzi vaši-
mi terajšími zve-
rencami aj bývalí 
spoluhráči?

Z tých mojich ročníkov 
už väčšina dohráva a z tých 
mladších, s ktorými som 
hrával aj trénoval, je už tiež 
menej.

Budete pokračovať 
naďalej v práci s deťmi 
z vašej Akadémie, či ne-
bodaj uvažujete nad jej 
ukončením?

Nie, nie, to určite ne-
hodlám ukončiť. S deťmi 
budem naďalej pokračo-
vať. Je to dnes už 4-roč-
ná práca a naozaj sme ich 
dostali na nejakú úroveň, 
to by bola škoda. Jasné, je 
tam niekoľko akcií, ktoré 
trochu možno zanedbajú 
deti, ale verím že máme 
ľudí, ktorí nám pomôžu. 
Máme vytvorenú celkom 
dobrú atmosféru, všetci 
sa tam cítime dobre. Mys-
lím si, že to nejako zvlád-
neme.

Máme šikovné deti  
v dnešných časoch?

Práveže tie nám chýbajú.  
S týmto trochu bojujeme. Ale 
máme zato, že máme takú si-
tuáciu, že sme sa niekoľko ro-
kov nevenovali mládeži. Mysleli 
sme, že máme talentovaných 
chlapcov, že sa naučia hrať sami, 
ale nie je to tak. Chýba aj priro-
dzená selekcia, deti majú dnes 
veľa možností. Dnes je to všet-
ko založené na peniazoch. A tí, 
čo možno chcú, na to nemajú, 
často je problém už len to, že 
sú z vidieku a je problém s do-
pravou na tréningy. Je to proste 
v dnešných časoch náročnejšie.

Ako je to dnes s podporou 
mládeže? 

Myslím, že peniaze zo zväzov 
sú, aj boli vždy nastavené a fi-
nancie aj išli niekam, ale kluby 
neboli strážené a nie vždy robi-
li prácu, ktorú mali. Peniaze sa 

často vytratili alebo boli použité 
na iné účely. Silnejšie kluby si 
chcú hrať najvyššiu ligu dospe-
lých a to znamená viac práce, 
peniaze použijú na tieto účely, 
všetci sa na to sústreďujú a po-
tom je mládež zanedbaná.

Alebo klub si povie: „načo 
mám vychovávať mládež, keď 
si môžem kúpiť niekoho“. Tak-
-že to treba znova naštartovať  
a zmeniť zásadné veci a pohľad 
na situáciu.

Aké sú vaše ambície s vašim 
klubom? 

Ja sám neviem, kde sa to skon-
čí. Je to aj o financiách a sponzo-
roch. Máme asi 30 detí aj úplne 
maličkých. Kapacitne nie som 
nastavený na veľké počty detí, 
ale na druhej strane je to veľmi 
fajn, máme tam rodinnú atmo-
sféru. Samozrejme, nie som za, 
aby sa deti odmalička stresova-
li. Ale tieto športy si vyžadujú 
trošku väčšiu odhodlanosť a ak 
hovoríme o hokeji, keď chceme 
dosiahnuť dobré výsledky, mu-
síme sa tomu odovzdať a tréno-
vať. A k tomu deti vediem.

Viete o tom, že Čunovo a Ru-
-sovce majú celkom slušnú 
ľadovú plochu, keď je dobrá 
zima? Uvidíme vás niekedy na 
našom prírodnom ľade?

No práve, ja som sa už pohrá-
val s myšlienkou zorganizovať 
hokejový zápas. Už som aj ho-
voril s kamarátmi, vieme, že tu 
máme zaujímavú komunitu ši-
kovných ľudí. Rád by som zor-
ganizoval nejaký zápas alebo ex-
hibíciu detí, či dospelých, dá sa 
udržiavať ľad, doniesť bránky, 
zabezpečiť hudbu. Takúto akti-
vitu rád urobím. 

Tak, berieme vás za slovo. 
Už len počkať na dobrý ľad 
a vidíme sa.

Ďakujem za rozhovor.
 Mária Molnárová 

Pre dobré výsledky sa treba odovzdať

Zdeno Cíger v jeho akadémii v Ružinove

Zdeno Cíger bol krstným otcom knihy Daniela Heviera. V strede vydavateľka  
TRIO PUBLISHING a rusovčanka Magdaléna Fazekašová.
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S Tomášom Peciarom, jedným zo zakladateľov 
Cyklokoalície, občianskeho združenia, ktoré pod-
poruje rozvoj mestskej cyklistiky v Bratislave sme sa 
stretli na Zámockej ulici. Za hodinku rozhovoru pre-
šlo v protismere na hrad niekoľko bicyklov. Príklad, 
či inšpirácia v tom, aké má Bratislava v používaní bi-
cyklov ešte rezervy. 

 
Slovensko zaznamenalo v posledných rokoch cyk-

loboom, podporený aj výkonmi športovcov Sagana, 
bratov Velitsovcov, či Filipa Polca, ktorí mnohých 
pritiahli na bicykle, čím to je? 

Cykloboom, samozrejme, podporili aj športovci. Cyk-
loboom však zažíva celý vyspelý svet. Je to trendy vec  
a módna záležitosť, práve bicykle v meste sú módne. 
Často použitím systémov zdielaných bicyklov a budo-
vaním dopravnej infraštruktúry. Je to bicyklová kultúra 
- rôzne akcie a trošku aj fashion a zdravý životný štýl. To 
sú asi ďalšie momenty, ktoré to podporujú. Na Slovensku 
príklady Petra Sagana, bratov Velitsovcov aj Filipa Polca 
priniesli veľmi veľa, hlavne mladšej generácii, pretože sú 
veľmi pozitívnymi vzormi a to nás teší.

Ako vznikla cyklokoalícia? Prečo ste vytvorili for-
málne združenie?

Cyklokoalícia sa primárne zaoberá hlavne cyklodopra-
vou. Riešime cyklistickú dopravu na území mesta Bratisla-
va. Sme z hlavného mesta a sme najaktívnejšie a najväč-
šie OZ z tejto sféry. Naše aktivity presahujú bratislavský 
charakter do celoslovenského, či už pripomienkovaním 
legislatívy alebo rôznymi prvými riešeniami na Slovensku.

Samotná cyklokoalícia vznikla stretnutím ľudí na cyklo-
jazde. Koná sa v Bratislave každý posledný piatok v me-
siaci o šiestej večer na Námestí SNP. Chodia tam nadšenci 
– cyklisti, ľudia z rôznych iniciatív, ale aj ľudia z privátne-
ho sektoru, ktorí majú niečo spoločné s bicyklami. Tam 
sme sa zišli a dohodli v septembri  v roku 2010. Zhodli 
sme sa, že združenie BicyBa bolo nejaký čas menej aktív-
ne a založili sme úplne novú platformu, ktorá združuje 
viacero iniciatív a aktívnych ľudí. Formálne sme sa zdru-
žili asi o dva mesiace do OZ a tak fungujeme dodnes.

Nie ste len združením záujemcov a nadšencov toh-
to športu, vaše aktivity prerastajú tento rámec. Ste 
aktívni pri presadzovaní projektov zlepšujúcich cyk-
lodopravu v meste, darí sa vám to?

Darí. Snažíme sa o mestskú cyklistiku a jej propagova-
nie. Pripomienkujeme takmer všetky projekty na území 
Bratislavy v rámci konania EIA. Navrhujeme cyklotrasy. 
Nie všetky naše návrhy akceptujú. Napríklad krajský do-
pravný inšpektorát má často iný názor. Možno preto, lebo 
v Bratislave na bicykli nejazdili. Veľa sme videli v rôznych 
mestách v zahraničí, kde je turistická infraštruktúra vy-
spelá. Takmer všetky dovolenky trávime a inšpirujeme sa 

práve v cyklisticky rozvinutých mestách, kde si robíme fo-
todokumentáciu a stretávame sa s miestnymi aktivistami. 

Aký je postoj mesta k vašim iniciatívam?
Za roky nášho fungovania sa zlepšil. Za bývalého pri-

mátora sa podarilo „otvoriť dvere“ -  vieme spolu komu-
nikovať. Momentálne máme v Bratislave veľmi pro-cyk-
listicky naladenú hlavnú dopravnú inžinierku. Má veľa 
nacestované a podporuje riešenia udržateľnej dopravy. 
Stále je však veľa úradníkov a ľudí, ktorí možno aj neve-
domky bránia rozvoju, ktorý by mohol byť veľmi rýchly. 
Často sú to problémy byrokratické a trvá to veľmi dlho, 
mohlo by to byť zo strany mesta oveľa priamočiarejšie. 

Aké sú trendy v európskych, či svetových mestách? 
V akej fáze vývoja mestskej cyklistiky sa dnes nachá-
dzame? 

Trendy sú cyklopozitívne. Všade dávajú každým rokom 
oveľa viac a viac z „koláča“ mestského rozpočtu na rozvoj 
cykloinfraštruktúry, pretože si uvedomujú všetky benefi-
ty - či už indexu zdravia alebo šťastia. Človek na bicykli, 
ktorý chodí do práce každodenne, sa oveľa menej nahne-
vá, ako vodič. Výstavba cyklocesty je zlomok rozpočtu. 
Hovorí sa o desatine výstavby cesty pre autá a jej údržby, 
pretože bicykle nie sú také ťažké. Komunálni politici si to 
uvedomujú. V Európe sú tie veci neporovnateľne ďalej.  

Rozbehli ste v Bratislave projekt komunitného bi-
kesharingu - whitebike, ako hodnotíte jeho budúc-
nosť v hlavnom meste a iných slovenských mestách?

Projekt sme rozbehli v roku 2013 bez sponzorov. V zá-

sade je uzatvorený pre komunitu, ktorá ho chce ďalej roz-
víjať a vie niečo do systému priniesť. Budúcnosť v slo-
venských mestách hodnotíme pozitívne. V Bratislave je 
už ďalší systém na STU a funguje medzi „intrákmi“ a ško-
lou, kde majú bicykle stanovištia. Funguje aj v Kežmarku, 
kde majú Žlté bicykle, čiže inšpirovali sa trošku aj názvom 
Biele bicykle. Sú to aktívni ľudia z kežmarského združe-
nia Vlk. Používajú náš systém. Celú aplikáciu, softvér sme 
dali do sveta ako „opensource“ – môže ju využívať kaž-
dý. Máme veľa záujemcov zo zahraničia, ktorí náš systém 
prebrali a rozbiehajú ho. 

Koľko ľudí podľa vašich odhadov v Bratislave bi-
cykluje?

Myslím si, že už sme na 4-5 percentách. Na poslednom 
väčšom sčítaní to boli 2 percentá, ale nám vyšlo, že sa 
počet viac ako o 50 percent zvýšil. Treba povedať, že je 
ľahké rásť z nuly na nejaké percento, ako keď budeme 
mať povedzme vytúžených 10 percent, čo je aj taký nepí-
saný záväzok mesta Bratislava ešte za bývalého primátora. 
Dúfajme, že tento sľub pokračuje. Potom už bude každé 
číslo znamenať obrovský nárast. Veľmi často sa to dosiah-
ne práve začatím bikesharingu. Napríklad vo francúzskych 
mestách, kde mali 7-percentný podiel cyklodopravy, za dva 
roky fungovania bikesharingu počet stúpol a mali zrazu 17 
percent. To je cesta, ktorou Bratislava musí ísť. Samozrej-
me, komplexne aj s budovaním cyklistickej infraštruktúry.

Primátor Ivo Nesrovnal je tiež scestovaný, rokovali 
ste o tom, ako by mohli vyzerať cyklotrasy, ako by 
mohol vyzerať bikesharing. Je vraj aktívny cyklista. 

Bol aktívny cyklista. Ako poslanec naozaj chodil na bi-
cykli a bol aj v našej komunitnej cyklodielni - cykloku-
chyni, čiže mal záujem. Nemáme s ním negatívny vzťah, 
ale mohlo by to byť oveľa lepšie. Myslím si, že rozvoj 
cyklodopravy rieši hlavná dopravná inžinierka. Napríklad 
primátor Londýna každý deň chodí na bicykli do práce a  
je tvárou kampane cyklistického Londýna. Bikesharingo-
vé bicykle sa volajú Borisbikes, pretože on s nimi začal. V 
londýnskych autobusoch sú citácie primátora Londýna, 
že jazdí na bicykli - je to ekologické, rýchlejšie, atď. 

Koľko kilometrov cyklotrás je v Bratislave? Akej sú 
kvality? Komunikujete s mestom o možnosti ich roz-
šírenia, skvalitnenia?

Podľa jednej oficiálnej štatistiky je ich okolo 110 km. 
Nesúhlasíme s tým, pretože zahŕňajú všetky hrádze, všet-
ky turistické cesty a to nie sú kilometre cyklotrás v meste. 
Keď hovoríme o kilometroch v meste, my máme odhad 
zhruba 40 km. A to niektoré zanikli, niektoré z nich za-
brali parkujúce autá a majú dosť mizernú kvalitu. V Bra-
tislave sa používa veľmi nekvalitný asfalt, čiže cyklotrasy 
po krajnici sú na rozbitom povrchu. Často je problém 
podfarbenie, ktoré sa používalo na cyklotrasy pred piatimi 

Cyklisti v zásade patria všade
















