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Návrh na čestného občana mesta Dubnice nad Váhom

PAVOL DEMITRA – in memoriam

Pavol Demitra (* 29.11. 1974 - † 7.9. 2011) hokejový útočník, slovenský reprezentant.
Narodil sa v Dubnici nad Váhom. Tragicky zahynul pri havárii lietadla Jak-42, ktorým
s celým hokejovým družstvom letel na majstrovský zápas KHL.

Športový životopis:
Pavol Demitra bol odchovancom hokejového klubu Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom.
Vrcholový hokej začal hrať v sezóne 1992/93 v poslednom ročníku česko-slovenskej
najvyššej hokejovej súťaže za Duklu Trenčín.
V roku 1993/94 odchádza hrať do NHL, kde postupne bol hráčom Ottawa Senators,
St. Louis Blues, Los Angeles Kings, Minnesota Wild a Vancouver Canucks. V zámorí bol
ocenený individuálnou trofejou pre najslušnejšieho hráča “ Lady Byng Memorial Trophy“ v
roku 2000. V sezóne 2010/2011 podpísal zmluvu s klubom KHL Lokomotiv Jaroslavľ.
Pavol Demitra reprezentoval Slovensko na majstrovstvách sveta v rokoch 1996, 2003,
2004, 2005, 2007 a 2011. Predstavil sa aj na ZOH 2002 v Salt Lake City, na ZOH 2006 v
Turíne, kde bol kapitánom slovenského mužstva a na ZOH 2010 v kanadskom meste
Vancouver. Reprezentoval aj na Svetovom pohári v rokoch 1996 a 2004. S reprezentáciou
celkovo odohral 77 zápasov a strelil 27 gólov. Dňa 9. mája 2011 ukončil po Majstrovstvách
sveta 2011, ktoré sa konali v Bratislave a Košiciach svoju reprezentačnú kariéru v drese
Slovenska.
Hrával s dresom s číslom 38.Dubnický rodák bol jedným z najkompletnejších
svetových útočníkov s veľkými skúsenosťami. Mohol hrať ako krídlo, ale aj ako stredný
útočník, ak to bolo potrebné. Jeho výkony boli na veľmi stabilnej úrovni. Ale hlavne vynikal
ako čestný a slušný športovec.
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Pavol Demitra a Dubnica nad Váhom:

Paľo Demitra patril k prvým žiakom novootvorenej školy Centrum II. V prvom
školskom roku 1982/83 prišiel na školu ako druhák. Učitelia si naň spomínali ako na dobrého
a šikovného chlapca. Aj keď bol športovec, zvládal nielen učenie ale bol aj slušný žiak
a výborný spolužiak. V školskom roku 1988/89 bol členom družstva starších žiakov, ktoré
pre Dubnicu získalo majstrovský titul. Počas pôsobenia NHL, KHL, v Dukle Trenčín, ale
hlavne keď reprezentoval Slovensko, bol pre mladých hokejistov, futbalistov ale aj ostatných,
veľkým vzorom. Chlapci hokejisti nepotrebovali sa podobať zahraničným hokejovým
hviezdam, mali Paľa Demitru. A tak aj vďaka nemu v Dubnici nad Váhom vyrastali ďalší
reprezentanti v hokeji ako Ivan Baranka, Tomáš Tatár, Mário Bližňák či Marek Hovorka.
Pavol Demitra sa rád počas hokejovej prestávky zúčastňoval besied s dubnickými
žiakmi a i hokejistami. Nezabudnuteľná beseda v apríli 2011 s dubnickými hokejistami
z prípravky mala pre chlapcov až taký význam, že následne vyhrali turnaj a stali sa Majstri
Slovenska.
V Dubnici si našiel aj svoju lásku, neskoršiu manželku Majku, s ktorou vychovával syna
Lucasa a dcérku Zorku.
Paľo Demitra bol nielen úspešný športovec, ale aj čestný, obetavý, rozumný,
starostlivý a pracovitý človek. A aj pre tieto kvality Ministerstvo školstva SR zapožičalo jeho
základnej škole čestný názov - ZŠ s MŠ Pavla Demitru.
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