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Telesná výchova a šport 

Dňa 3. januára 2006 začali zimnú prípravu na jarné ligové 
odvety prvoligoví futbalisti AS Trenčín. V rámci nej absol-
vovali v dňoch od 8. do 14. januára 2006 zimné sústredenie v 
Rajeckých Tepliciach. Na prvom tréningu sa zúčastnili títo 
hráči 24 hráčov: Buchta, Hodál, Volešák - J. Poštrk, Palša, 
Velický, Mičenec, Piroška, Končitík, Amrich, Pastva, Seman, 
Štyvar, Lintner, Baranyai, Rožník, Prekop, Kubala, Fabuš, 
Lietava, Kamenský, Hellebrand, Lešták, T. Breznický. 

Vlastné poznámky 
 
Športová hala na Sihoti v Trenčíne bola 7. januára 2006 

miestom halového turnaja starších žiakov vo futbale za účasti 
ôsmich družstiev. Víťazom turnaja sa stalo družstvo starších 
žiakov z Púchova, pred družstvami z Nového Mesta nad 
Váhom, Výberu západoslovenského kraja a štvrtým TTS „A“ 
Trenčín. 

Trenčianske noviny 09.01.2006  
Pomocná evidencia 12/1/06 
 
Majstrom Slovenska v cyklokrose v kategórii elite sa dňa 8. 

januára 2006  v Prievidzi stal Milan Barényi z klubu ŽP Šport 
Podbrezová, ktorý zvíťazil úplne suverénne so 42-
sekundovým náskokom pred Václavom Metličkom a ešte 
jazdecky stále aktívnym reprezentančným trénerom Róbertom 
Glajzom, ktorý sa pokúšal o zisk jedenásteho majstrovského 
titulu. Barényi na 2200-metrovom okruhu na prievidzskom 
sídlisku Sever v okolí základnej školy na ulici Energetikov 
triumfoval systémom štart - cieľ. Od úvodných metrov sa 
dostal na čelo pelotónu a zostal na ňom aj po odjazdení 19 kôl. 
Rozhodol som sa pre únik už v úvode, lebo na náročnom, 
zamrznutom teréne bolo riskantné jazdiť v skupine. Bolo treba 
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sa vyhnúť pádu. Obhajoba titulu teší a bol rád, že pre svoj 
nový klub vybojoval zlato. Výkon víťazného Barényiho vyso-
ko hodnotil aj reprezentačný tréner Róbert Glajza slovami 
„Milan vyhral zaslúžene. Na mimoriadne náročnom teréne bol 
jasne najlepší. V kategórii do 23 rokov triumfoval úradujúci 
juniorský majster Európy Róbert Gavenda, avšak vzhľadom 
na to, že vekovo je stále junior, titul získal v cieli druhý 
Róbert Bachratý. Majstrovstvá Slovenska v Prievidzi boli 
zároveň záverečným 7. kolom Slovenského pohára, v ktorom 
v kategórii elite zvíťazil celkovo Milan Barényi s 84 bodmi 
pred Marošom Kováčom 80 bodov a Róbertom Glajzom 78 
bodov.  

Reprezentačný tréner Róbert Glajza po šampionáte uzavrel 
nomináciu na majstrovstvách sveta v holandskom Zeddame 
28. a 29. januára 2006, na ktorých budú reprezentovať 
Slovensko Milan Barényi, Róbert Glajza obaja ŽP Šport 
Podbrezová, Václav Metlička - Team Kral/Nemecko, v 
kategórii do 23 rokov Róbert Bachratý - Slávia Športová škola 
Trenčín, Michal Plesník - Kellys Piešťany a medzi juniormi 
Róbert Gavenda, Marián Šimora obaja ŽP Šport Podbrezová, 
Jakub Šíbr - Slávia Slávia Športová škola Trenčín. 
Výsledky majstrovstiev Slovenskej republiky : 
Muži – elite :  
1. Milan Barényi ŽP Šport Podbrezová 1:05:50 hod.;  
2. Václav Metlička Team Kral/Nemecko +42 sek.; 
3. Róbert Glajza ŽP Šport Podbrezová +42 sek.; 
4. Dalibor Grebeči,  
5. Branislav Stejskal,  
6. Miroslav Keliar - všetci ŽP Šport Podbrezová - všetci – 1 

min. 
Muži - do 23 rokov :  
1. Róbert Bachratý - Slávia Športová škola Trenčín) 1:06:37,  
2. Michal Plesník Kellys Piešťany +1:10 min, 
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3. Ľuboš Plevjak Olympik Trnava +2:47. 
Slovenský pohár - poradie : 
Muži – elite :  
1. Milan Barényi ŽP Šport Podbrezová 84 bodov, 
2. Maroš Kováč Armádny športový klub Dukla Trenčín 80 

bodov,  
3. Róbert Glajza ŽP Šport Podbrezová 78 bodov. 
Muži - do 23 rokov :  
1. Róbert Bachratý Slávia Športová škola Trenčín 90 bodov, 
2. Michal Plesník Kellys Piešťany 84 bodov,  
3. Štefan Gajdošík ŽP Šport Podbrezová 74 bodov. 

www.tn.mesto.sk 
 
Na vyhodnotení najlepších športovcom Slovenskej asociá-

cie v kulturistike a silového trojboja dňa 10. januára 2006 
v Bánovciach n/B. za rok 2005 sa stal kulturista Igor Kočiš. 
Dvadsaťdeväťročný Košičan reprezentujúci Armádny športo-
vý klub Dukla Trenčín sa stal v čínskom Šanghaji štvrtý raz 
majstrom sveta v kategórii do 70 kg a na 7. svetových hrách v 
neolympijských športoch v nemeckom Duisburgu si vybojoval 
striebro v hmotnosti do 75 kg. 

www/tn.mesto.sk 
 
Na slávnostnom odovzdávaní ocenení o najlepšieho 

armádneho športovca Slovenskej republiky v Dome Kultúry v 
Banskej Bystrici dňa 11. januára 2006 za účasti ministra 
obrany Slovenskej republiky Juraja Lišku vyhlásili najlepších 
športovcov za rok 2005. vodného slalomára Alexandra Slaf-
kovského, ktorý na ME do 23 rokov získal bronz v C1 mužov.  
Olympijské športy : 
1. Elena Kaliská, vodná slalomárka z Armádneho športového 

klubu Dukla Banská Bystrica, 
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2. Milan Kubáň - Marián Olejník, vodní slalomári z Armád-
neho športového klubu Dukla Banská Bystrica,  

3. Martin Tešovič, vzpierač z Armádneho športového klubu 
Dukla Trenčín,  

4. Ďalší ocenení (bez poradia) :  
Peter Cibák, vodný slalomár z Armádneho športového klu-
bu Dukla Banská Bystrica,  
Jozef Gönci, športový strelec z Armádneho športového 
klubu Dukla Banská Bystrica,  
Mikuláš Konopka, ľahký atlét z Armádneho športového 
klubu Dukla Banská Bystrica,  
Peter Korčok,  atlét z Armádneho športového klubu Dukla 
Banská Bystrica,  
Michal Martikán,  vodný slalomár z Armádneho športového 
klubu Dukla Banská Bystrica,  
Alexander Slafkovský, vodný slalomár z Armádneho špor-
tového klubu Dukla Banská Bystrica,  
Ján Šajbidor, vodný slalomár z Armádneho športového klu-
bu Dukla Banská Bystrica,  

Neolympijské športy : 
1. Igor Kočiš, kulturista z Armádneho športového klubu Dukla 

Trenčín, 
2. Janka Purdjaková, kulturistka z Armádneho športového klu-

bu Dukla Trenčín,  
3. Ján Šutek - Štefan Grega, vodní zjazdári z Armádneho špor-

tového klubu Dukla Banská Bystrica, 
4. Ďalší ocenení (bez poradia) :  

Klaudio Farmadín, karatista z Armádneho športového klubu 
Dukla Banská Bystrica, 
Ján Gregor, džudista z Armádneho športového klubu Dukla 
Banská Bystrica, 
Štefan Havlík,  kulturista z Armádneho športového klubu 
Dukla Trenčín, 
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Marián Jung, vodný motorista z Armádneho športového 
klubu Dukla Banská Bystrica, 
Peter Pelach, športový strelec z Armádneho športového klu-
bu Dukla Banská Bystrica, 
Peter Šoška - Ľuboš Šoška, vodní zjazdári z Armádneho 
športového klubu Dukla Banská Bystrica. 

Kategória Juniorov : 
1. Alexander Slafkovský, vodný slalomár z Armádneho špor-

tového klubu Dukla Banská Bystrica, 
2. Ďalší ocenení (bez poradia) :  

Michal Blažek, ľahký atlét  (z Armádneho športového klubu 
Dukla Banská Bystrica, 
Branislav Zachar, triatlonista a cyklista z Armádneho špor-
tového klubu Dukla Trenčín. 
www/tn.mesto.sk 
 
Dňa 14. januára 2006 sa uskutočnil vo Svinnej 2. ročník 

žiackeho futbalového turnaja, ktorého sa zúčastnili futbalové 
družstvá zo Skalky n/V., Hornej Súče, Podolia, Dubodiela, 
Pobedima, AS Trenčín B. Systém turnaja, že  každý hral s 
každým zaručoval vyrovnanú súťaž, čo sa v závere aj potvr-
dilo. Dá sa hovoriť aj o talentoch v jednotlivých žiackych 
mužstvách, len treba ich nájsť a tvrdo s nimi pracovať. Na 
prvom mieste skončilo družstvo žiakov z Hornej Súče pred 
družstvami z Pobedima a  AS Trenčín B. Na tomto turnaji pa-
dol „okrúhly“ 80. gól, ktorého autorom bol Róbert Kováčik z 
AS Trenčín B. Najlepším klubom a jednotlivcom ceny odo-
vzdali predseda Oblastného futbalového zväzu v Trenčíne Ing. 
Štefan Kolárik, sekretár zväzu Ján Žitňan. 

Trenčianske noviny 16.01.2006 
 
V nedeľu 15. januára 2006 sa v mestskej športovej hale v 

Trenčíne na Sihoti uskutočnil 7. ročník halového turnaja - 
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Memoriál Karola Borhyho vo futbale. V dvoch skupinách sa 
celkovo predstavilo týchto osem účastníkov. Vo finále sa stret-
li  družstvá AS Trenčín a Lednické Rovne, ktoré skončilo 
víťazstvom družstva Lednické Rovne 12:7. Na treťom mieste 
skončilo družstvo AFC Nové Mesto n/Váhom. Za najlepšieho 
brankára turnaja bol vyhodnotený A. Šlesár (TTS Trenčín 
„A“), a najlepším strelcom so 7 gólmi sa stal M. Luhový z 
Led. Rovní. Víťaznú trofej odovzdala kapitánovi Lednických 
Rovní pani Anna Žitňanová, dcéra Karola Borhyho. O dobrú 
organizáciu tohto turnaja sa zaslúžili zanietení funkcionári 
TTS - Mária Supeková, František Koronczi, Tibor Rihošek, 
Miroslav Čemez a ďalší zanietenci.  

Trenčianske noviny 16.01.2006  
Pomocná evidencia 26/1/06 
 
Úradujúci juniorský majster Európy v cyklokrose Róbert 

Gavenda zo ŽP Šport Podbrezová zvíťazil dňa 15. januára 
2006 v súťaži juniorov v rámci 9. kola Svetového pohára vo 
francúzskom meste Lievin. Sedemnásťročný slovenský repre-
zentant triumfoval s päť sekundovým náskokom pred Boyom 
van Poppelom z Holandska. Tretí v cieli Cristian Cominelli 
mal na víťaza stratu 30 sekúnd. V súťaži mužov v kategórii 
elite triumfoval Belgičan Sven Nijs pred Francúzmi Moureym 
a Gadretom. Najlepší z tria slovenských cyklokrosárov sa maj-
ster Slovenskej republiky Milan Barényi umiestnil na 34. 
mieste. 

Sme 16.01.2006 
 
Víťazom 9. ročníka zimného futbalového turnaja „Stretko“ 

dňa 21. januára 2006 sa stali hráči Drietomy, ktorí tak obhájili 
majstrovský titul z uplynulého ročníka. O vynikajúcu atmo-
sféru jednotlivých stretnutí sa pričinili manželky, dievčatá, 
priatelia a ďalší, ktorí vedno vytvorili skvelú divácku kulisu. 
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Druhé miesto obsadilo družstvo zo Soblahova a tretie miesto 
hráči z Orechového. Na ďalších miestach skončili družstvá - 
Manželáci, Obhajcovia Trenčín, Notre Dame Trenčín, Zla-
tovce a poslední Posledná nádej Trenčín. Hlavným cieľom 
vždy bolo a bude športové vyžitie sa, ale taktiež aj vytvorenie 
priestoru pre medzistretkovú spoluprácu, vzájomné spoznanie 
a povzbudzovanie sa vo viere. Najmladším hráčom uplynu-
lého ročníka bol 13-ročný D. Rajský z družstva Notre Dame 
Trenčín a najstarším 51-ročný P. Škrovánek z družstva Pos-
ledná nádej Trenčín. Za najlepšieho brankára vyhodnotili M. 
Pašku z družstva Manželáci. Najúspešnejšími strelcami gólov 
sa stali V. Ješko z družstva Manželáci a T. Chochlík z druž-
stva Drietoma - ktorí zaznamenali zhodne po sedem gólov. 

Trenčianske noviny 23.01.2006  
Pomocná evidencia 34/1/06 
 

Na turnaji Grand Prix Croatia v Záhrebe 
opäť úspešne reprezentoval Slovensko a 
mesto Trenčín trenčiansky karatista z Karate  
klubu Európa Trenčín Alexander Matečný 
(zverenec trénera Branislava Zubričaňáka) 
si vybojoval v sobotu  21. januára 2006 prvé 
miesto v kategórii kata – kadeti.  

www/t.mesto.sk 
Trenčianske noviny 06.02.2006  
Pomocná evidencia 54/06 
 
Základná škola Zlín a Sokol Želechovice, v spolupráci 

s Futbalovým clubom Tescoma Zlín boli organizátormi 12. 
ročníka halového turnaja žiakov vo futbale o Memoriál Honzu 
Plachého. Účastníci boli rozdelení do dvoch skupín a tren-
čiansky región reprezentovali žiaci Futbalový klub SOS TTS 
Trenčín, ktorí sa prebojovali až do finále, kde zdolali družstvo 
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Zlína a stali sa tak konečnými víťazmi celého tohto medzi-
národného turnaja. Za najlepšieho strelca turnaja bol vyhlá-
sený Martin Viedenský z TTS Trenčín a za najlepšieho 
brankára turnaja bol vyhodnotená brankár TTS Trenčín Filip 
Friedl. 

Trenčianske noviny 23.01.2006 
Pomocná evidencia 36/2/06 
 
Dňa 21. januára 2006 v Strednom odbornom učilišti želez-

ničnom v Trenčíne sa uskutočnila konferencia Oblastného 
futbalového zväzu Trenčín, ktorý zastrešuje futbalové oddiely 
a futbalové kluby z okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom 
a Myjava. Na rokovanie tejto konferencie, v ktorej sa hod-
notilo obdobie činnosti za roky 2002-2006, bolo pozvaných 99 
delegátov s hlasom rozhodujúcim a 26 hostí. Konferencie sa 
nakoniec zúčastnilo 66 delegátov, čo predstavuje 66,6%. 
Konferenciu viedol člen výkonného výboru Ing. František 
Masár. Medzi účastníkov zavítali aj mnohí hostia - predseda 
Oblastného futbalového zväzu Trnava Alexander Schmidt, 
predseda Oblastného futbalového zväzu z Považskej Bystrice 
Eduard Chalmovianský, člen Rady Slovenského futbalového 
zväzu Jaroslav Jambor, výkonný tajomník Krajského športo-
vého centra v Trenčíne Marián Ondruška a ďalší. Po schvá-
lení rokovacieho, volebného a celkového programu konfe-
rencie, ako aj voľbe pracovných komisií a predsedníctva pred-
niesol predseda Oblastného futbalového zväzu v Trenčíne Ing. 
Štefan Kolárik veľmi výstižnú a precízne spracovanú správu 
o činnosti za uplynulé štyri hodnotiace roky. Pri príležitosti 
hodnotiacej konferencie boli zaslúžilým a obetavým funk-
cionárom, ktorí pre futbal odviedli kus zodpovednej roboty 
odovzdané čestné uznania a poháre. Konkrétne boli udelené 
týmto funkcionárom : Rudolfovi Benákovi z Potvoríc, Mariá-
novi Sládekovi z Beckova, Ignácovi Lazarovi z Trenčianskych 
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Teplíc, Petrovi Oravcovi z Veľkých Bieroviec, Františkovi 
Kováčovi z Veľkej Hradnej, Milanovi Praženec z Trenčian-
skeho  Jastrabia, Miroslavovi Neboháčovi z Lubiny, Mirosla-
vovi Izraelovi zo Soblahova, Františkovi Arbetovi, Pavlovi 
Peterkovi z Častkoviec a Jánovi Filkovi z Vrboviec. Minútou 
ticha si delegáti a hostia konferencie uctili tragicky zomrelých 
vojakov pri návrate zo svojho pôsobenia v Kosove v misii 
KFOR. V závere rokovania konferencie sa uskutočnili voľby 
najvyšších orgánov. Do funkcie predsedu bol jednohlasne 
zvolený jediný kandidát - Ing. Štefan Kolárik. Do výkonného 
výboru boli zvolení - Ing. Štefan Kolárik predseda, Ing. Ján 
Lipták, Ing. Jozef Trstenský, Ing. Pavol Horeš, Ing. František 
Masár, Miroslav Machaj a Ján Miklovič. Do novozvolenej 
Rady Oblastného futbalového zväzu v Trenčíne boli zvolení - 
Ing. Štefan Kolárik, M. Barinka, J. Hromník, M. Koníček, I. 
Bečár, J. Kadák, J. Tunega, D. Šimovec, S. Luštík, J. Herák, I. 
Gróf, J. Trebatický, J. Burza, P. Halabrín a B. Belák. Do 
funkcie predsedu Revíznej komisie Oblastného futbalového 
zväzu v Trenčíne bol zvolený Ing. Milan Bača. Za členov do 
Rady Západoslovenského futbalového zväzu boli za Oblastný 
futbalový zväz v Trenčíne zvolení - Ing. Štefan Kolárik a Ing. 
Jozef Trstenský. Do delegácie na rokovanie konferencie 
Západoslovenského futbalového zväzu boli schválení - Ing. 
Štefan Kolárik, Ing. Jozef Trstenský, Mgr. Róbert Rybníček, 
Mgr. Jozef Pecho a Ing. František Masár.  

Trenčianske noviny 23.01.2006 
 
Dňa 21. januára 2006 sa v športovej hale v Trenčíne usku-

točnil medzinárodný futbalový turnaj žiakov, ktorý usporiadali 
rodičia futbalistov AS Trenčín, ročník narodenia 1996. Na 
tomto turnaji sa okrem domácich futbalových nádejí AS Tren-
čín „A“ a „B“ zúčastnili družstvá Dubnice n./Váhom, Novej 
Dubnice, Prievidze a minuloročný víťaz Žilina zo Slovenska. 
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Z Českej republiky sa zúčastnili družstvá Drnovice, Zlín a 
Šardice a družstvo z Talianska Terradura Duecarrare. Sláv-
nostné zahájenie turnaja uviedol manažér mládeže AS Trenčín 
Pavol Cobori a vedúci mužstva AS Trenčín „96“ Mgr. Mi-
roslav Priehoda. Po spoločnom vzdaním úcty minútou ticha k 
tragickej udalosti a obetiam leteckého nešťastia vojakom Oz-
brojených síl Slovenskej republiky sa rozbehli boje v zá-
kladných skupinách. Treba povedať, že nikto – nikomu nič 
nedaroval a tak to boli súboje dramatické a na veľmi vysokej 
úrovni k čomu prispeli všetky mužstvá svojou kvalitou. Sys-
tém turnaja rozdelil družstvá do dvoch skupín. Po odohraní 
základnej časti v skupinách hrali družstvá o celkové umiest-
nenie podľa umiestnenia v skupine. Celkové prvenstvo si 
vybojovali futbalisti z HFK Prievidza pred futbalistami zo 
Zlína a AS Trenčín „A“. Trenčianske AS Trenčín „B“ skon-
čilo na poslednom 10. mieste. Najlepším strelcom turnaja s 5 
gólmi sa stal René Kotrík z HFK Prievidza. Najlepším hráčom 
mužstva AS Trenčín “B“ sa stal Róbert Hladdký a v mužstve 
AS Trenčín „A“ to bol Marek Zušťák. 

Trenčianske noviny 31.01.2006  
Pomocná evidencia 48/2/06 
 
Vynikajúci výkon podala na medzinárodnom turnaji v ka-

rate v chorvátskej metropole Zágrebe dňa 21. januára 2006 v 
kategórii kumite do 57 kg Dagmar Kubinská, keď získala 
tretie miesto a tým aj bronzovú medailu.  

Trenčianske noviny 30.01.2006  
Pomocná evidencia 42/3/06 
 
V športovej hale na Ostrove v Trenčíne sa konal v sobotu 

21. januára 2006  celoslovenský turnaj starších žiakov v bed-
mintone. Ovocie cieľavedomej dlhodobej práce zbieral najmä 
Bedmintonový oddiel MI Trenčín, ktorý má svoju základňu v 
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Základnej škole Trenčín, Kubranská ulica sa pripravili jeho 
členovia veľmi dôkladne až tak, že boli opäť s prevahou naj-
lepší, keď z ôsmich možných získali osem zlatých medailí. V 
dvojhre dievčat v poradí Veronika Jariabková, Ivana Gajdo-
šíková a Petra Plesníková získali prvé tri miesta. V štvorhre 
chlapcov najlepšia umiestnenia získali Martin Bočák, Richard 
Janáč, Lukáš Hulín a Tomáš Ondrovič. V miešanej štvrohre 
získali prvé dve miesta Lukáš Hulín s Petrou Plesníkovou a 
Richard Janáč s Veronikou Jariabkovou. Dievčenská štvorhra 
sa stala tiež súčasťou zlatej žatvy, keď prvenstvo získala 
dvojica Ivana Gajdošíková s Petrou Plesníkovou. Aj ôsma zla-
tá medaila zostala v Trenčíne, keď víťazom dvojhry chlapcov 
sa stal Martin Petrík. Úroveň bedmintonu neustále rastie a v 
európskom merítku sa stáva čoraz významnejším a sledova-
nejším športovým odvetvím. O to viac tešia úspechy trenčian-
skych bedmintonistov. Pri vynikajúcej práci vo všetkých troch 
oddieloch treba predsa len vyzdvihnúť jedinečné úspechy 
Bedmintonového klubu MI Trenčín a jeho význam pre prezen-
táciu celoslovenskej úroveň bedmintonu. Jeho činnosť pod-
poruje cez grantový program aj Mesto Trenčín. Že sa táto 
pomoc vypláca dokazujú vynikajúce výsledky, na ktoré sú 
hrdí nielen členovia a vedenie klubu, ale i celá trenčianska 
športová verejnosť je potešená úspechmi na vysokej športovej 
a spoločenskej úrovni. Naše mesto má o dôstojnú medzi-
národnú reprezentáciu v tomto športovom odvetví pre budúc-
nosť postarané.  

Trenčianske noviny 30.01.2006  
Pomocná evidencia 48/1/06 

 

Robovi Gavendovi sa podarilo zavŕšiť úspešné ťaženie vo 
Svetovom pohári juniorov na záverečných pretekoch päť-
dielneho seriálu v holandskom meste Hoogerheide dňa 22. ja-
nuára 2006, keď obsadil 6. miesto, čím získal aj celkové 
víťazstvo vo Svetovom pohári so ziskom 260 bodov. Pre-
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konal svojho najvážnej-
šieho konkurenta z 
Belgicka Toma Meeu-
sena o celých 49 bodov. 
Okrem už spomenutého 
víťazstva vo Svetovom 
pohári, je Robo Ga-
venda aj aktuálnym 
majstrom Európy vo 
svojej kategórii, ktorým 

sa stal ešte v novembri 2005. 
Konečné poradie Svetového pohára juniorov po 5 pretekoch : 
1. Róbert Gavenda - Slovenská republika 260 bodov; 
2. Tom Meeusen - Belgicko 211 bodov; 
3. Boy van Poppel - Holandsko 176 bodov; 

www/tn.mesto.sk 
 
Dňa 22. januára 2006 dosiahol významného úspechu na 

majstrovstvách v skialpinizme usporiadanej pod hlavičkou 
Slovenskej skialpinistickej asociácie vo Veľkej Fatre tren-
čiansky skialpinista Branislav Kacina z Climberg Sport Team 
Trenčín, keď skončil na treťom mieste. 

www/tn.mesto.sk 
 
Dňa 28. januára 2006 sa uskutočnilo v Zlatých Moravciach 

vyhodnotenie najlepších futbalistov tretej ligy Západoslo-
venského futbalového zväzu. Medzi hosťami nechýbali gene-
rálny manažér Slovenského futbalového zväzu Dušan Tittel, 
športový riaditeľ Slovenského futbalového zväzu Vladimír 
Wänke. Ceny najlepším jedenástim futbalistom tretej ligy 
odovzdával predseda Západoslovenského futbalového zväzu 
Štefan Sapár, podpredseda Ing. Ján Lipták a predseda tré-
nersko-metodickej komisie Jaroslav Jambor. V najlepšej jede-
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nástke futbalistov bol aj Trenčan, brankár Miloš Volešák hra-
júci za Nové Mesto nad Váhom.  

Trenčianske noviny 31.01.2006  
Pomocná evidencia 49/1/06 
 
Najúspešnejšími klubmi na tohtoročných majstrovstvách 

Slovenska v zápasení voľným a grécko-rímskym štýlom sa 
stali v Trenčíne borci Lokomotívy Košice a Zápasnícky klub 
Gabčíkovo. V sobotňajšej časti šampionátu, ktorý sa uskutoč-
nil v Trenčíne v dňoch 4. a  5. februára 2006, sa predstavilo na 
žinenkách 73 voľno-
štýliarov z 13 klubov. 
V hodnotení druž-
stiev obhájila prven-
stvo z vlaňajška Lo-
komotíva Košice pred 
Dunajplavbou Bratis-
lava. Pretekári oboch 
klubov spolu s Du-
klou Trenčín získali 
po dvoch tituloch. Na 
súťaži sa predstavila takmer kompletná slovenská špička a 
podľa očakávania sa presadili najmä skúsení reprezentanti. 
Tituly spred roka sa podarilo obhájiť trojici Daniel Dancák 
(do 74 kg), Peter Lapšanský (do 84 kg) a Peter Pecha (do 
120 kg). V nedeľu sa rozdávali medailové sady v grécko-
rímskom štýle a ani medzi klasikmi nedošlo k výraznejším 
prekvapeniam. V konkurencii 43 zápasníkov z deviatich 
klubov tituly obhájili Bohuslav Piskor (do 60 kg) a Roman 
Meduna (do 96 kg). Výsledky súťaží : 
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B) voľný štýl : 
- do 55 kg : 1. Miroslav Ondrejkovič (Dunajplavba 

Bratislava), 2. Richard Hudec (Lokomotíva Košice),  
3. Jaroslav Bahníček (Baník Prievidza), 

- do 60 kg : 1. Bohumil Piskor (Vihorlat Snina), 2. Ró-
bert Pavelek (Bánovce nad Bebravou), 3. Marek Okoš 
(Lok. Košice),  

- do 66 kg : 1. Andrej Fašánek (Dunajplavba Bra-
tislava), 2. Marián Nagy (ZK Gabčíkovo) 3. Tomáš 
Jedlička (Lok. Košice),  

- do 74 kg : 1. Daniel Dancák (Lokomotíva Košice), 2. 
Attila Nagy (Gabčíkovo), 3. Miroslav Vojkovič (Du-
najplavba Bratislava), 

- do 84 kg : 1. Peter Lapšanský (AŠK Dukla Trenčín),              
2. Jaroslav Novák (Lokomotíva Košice), 3. Jaroslav 
Benko (Dukla Trenčín), 

- do 96 kg : 1. Gerald Tokár (Lokomotíva Košice), 2. 
Norbert  Bödor, 3. Marek Vereš (obaja AC Nitra), 

- do 120 kg : 1. Peter Pecha (AŠK Dukla Trenčín), 2. 
Ondrej Pecha (Dunajplavba Bratislava), 3. Michal 
Geralský (Lok. Košice). 

Hodnotenie družstiev : 1. Lokomotíva Košice 46, 2. 
Dunajplavba Bratislava 30, 3. Vihorlat Snina 20 

B) grécko-rímsky  štýl : 
- do 55 kg : 1. Jaroslav Bahníček (Baník Prievidza), 2. 

Mário Soós, 3. Tamás Bognár (obaja ZK Gabčíkovo), 
- do 60 kg : 1. Bohuslav Piskor (Vihorlat Snina), 2. 

Michal Radnóti (Rimavská Sobota), 3. Attila Kocskás 
(Gabčíkovo), 

- do 66 kg : 1. Marián Nagy (Gabčíkovo), 2. Tomáš 
Válek (AŠK Dukla Trenčín, 3. Rudolf Abrahám (Du-
najská Streda), 

- do 74 kg : 1. Attila Varga (Komárno), 2. Attila Nagy,   
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- 3. Alexander Takács (obaja Gabčíkovo), 
- do 84 kg : 1. Attila Bátky, 2. Marián Mihalik (obaja 

Dukla Trenčín), 3. Attila Lakatos (Komárno), 
- do 96 kg : 1. Roman Meduna, 2. Csaba Farkas (obaja 

Dukla Trenčín), 3. Attila Végh (Gabčíkovo), 
- do 120 kg : 1. Filip Köszeghy (Trenčín), 2. Tomáš 

Karika, 3. Ivan Farkas (obaja Gabčíkovo). 
Hodnotenie družstiev : 1. ZK Gabčíkovo 54, 2. AŠK 
Dukla Trenčín 44, 3. ZK Komárno 12 

www/tn.mesto.sk 
Pomocná evidencia 62/1/06 
 
Dňa 5. februára 2006 v bratislavskej hale Elán sa solídnymi 

výkonmi prezentovali viacerí slovenskí atléti. V rámci halo-
vého šampionátu Moravy a Sliezska zvíťazil Jozef Repčík zo 
Slávie Športová škola Trenčín v behu na 400 m časom 49,35 
sekundy.  

www.tn.mesto.sk 
 
Na Malej cene Slovenského národného povstania v kraso-

korčuľovaní v Banskej Bystrici dňa 5. februára 2006 po ús-
pešnom ukončení krátkeho programu a voľnej jazdy zvíťazil 
v kategórii juniorov Peter Hebr z Telovýchovnej jednoty 
Dukla Trenčín. 

www/tn.mesto.sk 
 
V dňoch 8. až 10. februára 2006 bol zimný štadión v Tren-

číne miestom sústredenia hokejových olympionikov Sloven-
ska. Zúčastnili sa na ňom hráči – brankár Ján Lašák, obranca 
Martin Štrbák a útočníci Ľuboš Bartečko a Richard Kapuš pod 
vedením trénera Františka Hossu. Asistovali trenčianski  
hokejisti Dukly Trenčín. 

Trenčianske noviny 06.02.2006 
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Pomocná evidencia 54/5/06 
 
Dňa 9. februára 2006 odcestovali cestní cyklisti kontinen-

tálneho družstva Armádneho športového klubu Dukla Trenčín 
do Egypta, kde po krátkom sústredení absolvujú v dňoch 11. 
až 19. februára 2006 tradičné medzinárodné preteky Okolo 
Egypta, pozostávajúce zo 7 etáp. Na pretekoch pod vedením 
trénera Vendelína Kvetana sa zúčastňuje šestica cyklistov 
Maroš Kováč, Ján Šipeky, Jakub Slotta Pavol Polievka, Patrik 
Tybora a Roman Broniš. 

Sme 09.02.2006 
 
V nedeľu 12. februára 2006 sa v športovej hale vo Svinnej 

uskutočnil tretí ročník halového turnaja vo futbale mládeže - 
starších dorastencov. Na podujatí sa zúčastnilo šesť doraste-
neckých družstiev – Klas Kočovce, Slovan Zamarovce, OFK 
Čachtice, Slovana Dolná Súča, Inovec Trenčianske Jastrabie a 
AS Trenčín „C“. Jednotlivé zápolenia rozhodovali Ježík, Gaj-
dúšek a Burian. Víťazom sa stalo družstvo AS Trenčín pred 
družstvom Klas Kočovce a OFK Čachtice. Turnaj priniesol 
zdravú konfrontáciu síl, veľmi dobrú organizačnú i športovú 
úroveň. Na palubovke športovej haly sa objavilo niekoľko 
skutočne futbalovo nadaných hráčov, ktorých sledovali pred-
seda trenérsko-metodickej komisie Západoslovenského futba-
lového zväzu Jaroslav Jambor a predseda trenérsko-meto-
dickej komisie Oblastného futbalového zväzu Tibor Grófik. 
Za najlepšieho strelca bol vyhodnotený po rozstrele z Mazá-
ňom hráč Kočoviec - Tomáš Roško, autor 10 gólov. Za naj-
lepšieho hráča turnaja bol vyhodnotený Peter Mazáň (AS 
Trenčín „C“) a brankárom Juraj Motola z Kočoviec. Vyhod-
notenie turnaja a odovzdanie cien vykonali predseda Oblast-
ného futbalového zväzu Ing. Štefan Kolárik, sekretár Ján 
Žitňan. 
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Trenčianske noviny 20.02.2006  
 
Na rokovaní Výkonného výboru Slovenského zväzu vzpie-

rania v Trenčíne dňa 14. februára 2006 bola schválená nomi-
nácia na prvé európske šampionáty v roku 2006. Do rakús-
keho Bischofshofenu od 16. do 19. marca 2006 pre nádeje do 
23 rokov schválili päticu mužov – Richard Tkáč, Jiří Žejdlík, 
Milan Korysta, Michal Beláň, Michal Palkovič a do súťaže 
žien Martu Žiarovú. V predbežnej nominácii na majstrovstvá 
Európy mužov a žien, ktoré sa uskutočnia v dňoch 26. apríla 
až 7. mája 2006 v poľskom meste Wladislawovo päticu repre-
zentantov – Jiří Žejdlík (do 69 kg), Miroslav Janíček, Pavol 
Svrček (obaja do 77 kg), Viktor Gumán (do 85 kg) a Martin 
Tešovič (do 105 kg.). Okrem iného schválili aj niektoré zaují-
mavé prestupy – Ondrej  Kutlík z Vojenský športový klub Du-
kla Trenčín do Telovýchovnej jednoty Luke Trenčín, Rudolf 
Lukáč z Diana Orol Ružomberok do Telovýchovnej jednoty 
Luke Trenčín, Ján Labák z Ružomberka do Vzpieračského 
Krásno nad Kysucou, Michal Beláň z Dukly Trenčín do 
Vojenského športového klubu Dukla Trenčín.  

Sme 15.02.2006 
 
Dňa 15. februára 2006 za-

hrali hokejisti Slovenska svoj 
prvý zápas na Olympijských 
hrách v Turíne s družstvom 
Ruska. I napriek tomu, že súpe-
ri Slovenska boli v tomto zá-
pase favoritmi, odhodlanie Slo-
vákov bolo nedať si ľahko svo-
ju kožu v tomto športovom sú-
boji. Priebeh zápasu konštato-
vanie potvrdzoval. Už od prvej 
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minúty zápasu slovenskí hokejisti zatlačili súpera do jeho 
obrannej tretiny. Už po necelej minúte hry vysunul Višňovský 
za chrbát ruskej obrany Mariána Hossu, ktorý po faule An-
dreja Markova nedokázal presne zakončiť. Nasledujúca presi-
lová hra pomohla zverencom trénera Františka Hossu dostať 
sa na koňa. V 8. min. sa dostali do prečíslenia na opačnej stra-
ne Kovaľov s Dacjukom, ale strelu prvého menovaného Budaj 
zneškodnil. O pár sekúnd na to založil krížnou prihrávkou na 
útočnú modrú čiaru obranca Suchý, ktorý našiel Mariána Hos-
su. Odchovanec trenčianskej Dukly uvoľnil medzi dvoma 
obrancami Demitru a ten v 10. min strelou pod hornú žŕdku 
nedal brankárovi súpera Bryzgalovi šancu a bolo 1:0. Rusi sa s 
pribúdajúcim časom tlačili viac pred slovenského brankára a 
už 53 sekúnd po presnom zásahu nového kapitána výberu Slo-
venska zasunul strieľanú prihrávku Daniela Markova za brán-
kovú čiaru slovenského brankára útočník súpera Dacjuk a bolo 
1:1. Slovenský brankár Budaj nemal šancu ani v 13. min, keď 
Kovaľčuk našiel medzi kruhmi Kovaľova a ten poslal Rusov 
do vedenia na 1:2. Oba tímy predvádzali vynikajúci hokej vo 
vysokom tempe. V 22. min podržal spoluhráčov po krížnej 
prihrávke a následnej šanci Sušinského brankár Budaj. O štyri 
minúty na to fauloval Zedníka Kasparaitis a Višňovský už po 
šestnástich sekundách početnej výhody hráčov aj s pomocou 
ľavej žŕdky brány vyrovnal na 2:2. Slovensko mohol poslať do 
vedenia mladík Svatoš, no puk pri samostatnom nájazde ne-
pretlačil pomedzi betóny Bryzgalova. V polovici stretnutia se-
del na trestnej lavici Meszároš iba deväť sekúnd, keď Ovečkin 
tečoval strelu Gončara od modrej čiary a poslal svoj tím po 
druhý raz do vedenia. V 34. min dorazil Chárovu strelu za 
Bryzgalova Bondra na 3:3. Tri minúty pred druhou sirénou 
unikli v oslabení Marián Hossa s Demitrom, no strelec prvého 
gólu na brankára Ruska nevyzrel. V závere druhej dvadsať-
minútovky malo Slovensko 59 sekúnd trvajúcu presilovku päť 
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na tri, ale Hossovci ju nezahrali dobre a bránku súpera ani raz 
neohrozili. V záverečnej tretine oba tímy svoj výkon ešte vys-
tupňovali, aby strhli na svoju stranu víťazstvo. V 47. min 
potiahol Kapuš puk v pozícii falošného krídla, prenechal puk 
Bondrovi, ale puk z jeho hokejky letel mimo. O dve minúty na 
to sa predviedol Šatan, ktorý sám zamestnal celú obranu súpe-
ra. Faulovaný však už nedokázal prehodiť puk ponad položený 
betón Bryzgalova. V záverečnej desaťminútovke sa predviedol 
niekoľkými istými zákrokmi Budaj a v závere prišli veľké 
chvíle Mariána Gáboríka. V 57. min zobral puk pred vlastnou 
bránkou a po prieniku v pozícii pravého krídla našiel medzeru 
pod vyrážačkou ruského golmana - 4:3. O tri minúty na to 
necelých tridsať sekúnd pred koncom stretnutia opäť Gáborík 
definitívne rozhodol, keď z Rusov urobil štatistov na ľavom 
krídle a Bryzgalovova lapačka bola príliš pomalá a bolo 5:3. 
A tak po dlhom čase vyhralo slovenské hokejové družstvo nad 
Ruskom. 

Vlastné poznámky 
 
Čakanie na prvú slovenskú medailu zo zimných olympij-

ských hier v Turíne v ére samostat-
nosti Slovenskej republiky sa napl-
nilo. Postaral sa o ňu na svahoch 
v Bardonecchii 24-ročný Žilinčan 
Radoslav Židek v snoubordkrose. 
Zverenec našej bývalej úspešnej 
snoubordistky Jany Šeďovej bol po 
prvej kvalifikačnej jazde beznádejne 
posledný, no potom sa začal posúvať 
hore. Deviatym miestom sa len tak-
tak kvalifikoval do osemfinále, ale v 
ňom sa mu už darilo. Z prvého mies-
ta postúpil do štvrťfinále i semifinále 
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a i vo finále do polovice trate viedol. Až potom urobil maličkú 
chybu, čo stačilo skúsenému Američanovi Sethovi Wes-
cottovi na to, aby ho predstihol. „Počkal na to, kým spomalím, 
čo hneď využil. Rozhodlo možno pol metra, ale nevadí, aj 
striebro je nádherné. Veď doteraz som sa medzi finálovú 
štvorku ani raz nezmestil. Až tu, na olympiáde,“ povedal Ra-
doslav Židek, ktorého maximom boli zatiaľ dve piate miesta 
vo Svetovom pohári. 

Sme 17.02.2006 
 
V nedeľu 12. februára 2006 sa v športovej hale vo Svinnej 

uskutočnil tretí ročník halového turnaja vo futbale mládeže - 
starších dorastencov. Na podujatí sa zúčastnilo šesť doraste-
neckých družstiev – Klas Kočovce, Slovan Zamarovce, OFK 
Čachtice, Slovana Dolná Súča, Inovec Trenčianske Jastrabie a 
AS Trenčín „C“. Jednotlivé zápolenia rozhodovali Ježík, 
Gajdúšek a Burian. Víťazom sa stalo družstvo AS Trenčín 
pred družstvom Klas Kočovce a OFK Čachtice. Turnaj prinie-
sol zdravú konfrontáciu síl, veľmi dobrú organizačnú i špor-
tovú úroveň. Na palubovke športovej haly sa objavilo niekoľ-
ko skutočne futbalovo nadaných hráčov, ktorých sledovali 
predseda trenérsko-metodickej komisie Západoslovenského 
futbalového zväzu Jaroslav Jambor a predseda trenérsko-
metodickej komisie Oblastného futbalového zväzu Tibor Gró-
fik. Za najlepšieho strelca bol vyhodnotený po rozstrele z Ma-
záňom hráč Kočovie - Tomáš Roško, autor 10 gólov. Za naj-
lepšieho hráča turnaja bol vyhodnotený Peter Mazáň (AS 
Trenčín „C“) a brankárom Juraj Motola z Kočoviec. Vy-
hodnotenie turnaja a odovzdanie cien vykonali predseda 
Oblastného futbalového zväzu Ing. Štefan Kolárik, sekretár 
Ján Žitňan. 

Trenčianske noviny 20.02.2006  
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Nie je tomu dávno, keď v decembri 2005 sa pri Hokejovom 
klube Dukla Trenčín založil svojím spôsobom aj potrebný a 
vítaný - Fan klub. Jeho členská základňa postupne rastie a v 
súčasnosti má okolo 40 členov, ktorých výsostne zaujíma čin-
nosť v Hokejovom klube Dukla Trenčín. To nakoniec potvr-
dilo i spoločné stretnutie členov Fan klubu v stredu 15. fe-
bruára 2006 s vedením Hokejovom klubu Dukly Trenčín v 
čele s jeho prezidentom Róbertom Švehlom, generálnym ma-
nažérom Ivanom Piovarčim, trénerom seniorského družstva 
Milanom Hovorkom a psychológom Františkom Hálom. Hoci 
práve v čase tejto hodnotnej debaty bol na televíznej obra-
zovke hokej z olympijského turnaja v Turíne v podobe súboja 
Česká republika – Nemecko, predsa len tí najvernejší fanú-
šikovia nechýbali a zúčastnili sa skvelej výmeny názorov. 
Treba oceniť nielen prítomnosť priaznivcov priamo z Tren-
čína, ale aj z okolia, dokonca nechýbal ani zanietený fanúšik z 
Bánoviec n/Bebravou. Reč sa logický krútila len a len okolo 
hokeja a nažhavení diskutéri z Fan klubu veru poriadne vyz-
vŕtali trénera a čelných predstaviteľov hokejovej Dukly. Ho-
vorilo sa posledných výkonoch a výsledkoch Dukly, repre-
zentačnej prestávke, predsavzatiach pred blížiacim sa play-off, 
o zdravotnom stave hráčov a pod. Prezident klubu Róbert Šve-
hla otvorene priznal, že v play-off sa môže stať síce hocičo, 
ale cieľom omladeného a neskúseného kolektívu je opäť zís-
kať 4. miesto, čo znamená prejsť prvým kolom play-off a 
dostať sa čo najvyššie. Tabuľka je pomerne dosť vyrovnaná a 
aj družstvo z terajšieho ôsmeho miesta chce vyhrať a postúpiť. 
Generálny manažér Ivan Piovarči povedal, že každý klub má 
svoju určitú koncepciu a filozofiu, ale v dnešnej dobre nie je 
filozofiou Dukly, aby štyrikrát po sebe získala majstrovský 
titul. Nedá sa totižto vybudovať a udržať štyri roky mužstvo 
pohromade, nakoľko tí lepší hráči jednoducho odídu za lep-
šími podmienkami  Tí, ktorí zasa prichádzajú, je problémom 
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„kúpiť“, lebo aj táto v tejto oblasti atypická sezóna nám po-
tvrdila, že niet voľných hráčov na hokejovom trhu.  Potvr-
dzuje to skutočnosť, že veľa klubov sa trápilo s posilnením 
svojich kádrov. Preto v tejto prechodnej sezóne „varíme“ z 
toho, čo teraz máme. Preto sme si pre tento ročník postavili 
pre nás primerané a reálne ciele. Sú zápasy, ktoré sa 
jednoducho nevydaria, prehrá sa o jeden gól, možno aj preto, 
že v kádri nie je momentálne výrazný strelec. Každé mužstvo 
z prvej osmičky - okrem Dukly má totižto strelca, ktorý je v 
produktivite medzi dvanástkou najlepších. V Dukle taký 
kanonier chýba, preto kolektívnym poňatím hry a hernou 
disciplínou sa všetko nahrádza. Aj napriek tomu, je tréner 
Milan Hovorka na svoj kolektív pyšní, lebo získali cenné 
body. Aj keď chceli mať v súčasnosti podľa plánu okolo 
deväťdesiat bodov. Prehry Dukly neboli vysoké, chýbalo iba 
trošičku šťastia, aj keď na konci sa všetko hodnotí podľa 
bodového zisku... Ani jeden zápas však podľa trénerovho 
vyjadrenia mužstvo nepodcenilo a na to nemá ani právo. Myslí 
si, že každý zápas do poslednej minúty odohrali hráči naplno. 
Niektorí členovia Fan klubu pozorne sledujú vďaka internetu 
úspešnosť súčasných trenčianskych hokejistov v zahraničných 
súťažiach a ich kanadské bodovanie a sami dosť zaujímavo 
zhodnotili ich klady a zápory. Všetko nasvedčuje tomu, že 
novozaložený Fan klub Dukly je životaschopný, vykonáva 
zaujímavé aktivity nielen v prospech svojho zviditeľnenia, ale 
najmä veľa si sľubuje od výsledkov a výkonov seniorov, 
ktorých by radi videli po skončení sezóny na medailových 
miestach. Otázok a odpovedí odznelo naozaj bohato, 
priaznivci sa dozvedeli, čo chceli a získali najnovšie čerstvé 
informácie priamo z klubovej kuchyne. Reč bola aj o 
internetovej stránke Dukly, na ktorej sa objavili mnohé 
urážlivé príspevky, najmä na hlavu trénera plné vulgarizmov a 
urážok. Preto ju radšej zrušili, lebo v poslednom období 
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neplnila svoj účel a zmysel. Dá sa povedať, že toto vzájomne 
stretnutie fanúšikov s vedením klubu Dukly splnilo svoj účel a 
bolo obojstranným prínosom. Všetko nasvedčuje tomu, že 
obdobná akcia sa uskutoční aj v marci, keď už budú zápolenia 
v play-off a na pretras sa dostanú ďalšie pozoruhodné zau-
jímavosti zo života klubu a ich najvernejších priaznivcov. 

Trenčianske noviny 20.02.2006 
 
Stalo sa už tradíciou, že na Osemročnom športovom gym-

náziu v Trenčíne pravidelne na začiatku každého roka vyhod-
notia desiatku najlepších športovcov za predchádzajúci kalen-
dárny rok. Dňa 16. februára 2006 takto vyhodnotili športovcov 
za rok 2005. Tejto pocty sa za vlaňajšie skvelé výkony a 
výsledky dostalo týmto športovcom a kolektívom. V desiatke 
najúspešnejších športovcov skončili : 
1. miesto – Róbert Gavenda, cyklista za 1. miesto na maj-

strovstvách Európy juniorov v cyklokrose vo Francúzsku, 
za 9. miesto majstrovstiev sveta juniorov v cyklokrose v 
Belgicku, 59. za miesto majstrovstvách Európy juniorov na 
ceste v Rusku, účasť na majstrovstvách sveta juniorov + 
majstrovstvách Európy juniorov na horských bicykloch v 
Taliansku. 
Tréneri : Juraj Gavenda a Stanislav Ďurikovič zo Slávie 
Športová škola Trenčín. 

2. miesto - Martin Jankovec, Richard Čavojský, Lukáš 
Lengvarský, kanoisti za 4. miesto K4 500 + 6. miesto K4 
1000 majstrovstvách sveta juniorov v Maďarsku, za 7. 
miesto K4 500+ 10. miesto K4 1000 na majstrovstvách 
Európy juniorov v Bulharsku.  
Tréner: Ing. Vladimír Mrva - Slávia ŠŠ Trenčín. 

3. miesto – Volejbalové družstvo za 4. miesto na majstrov-
stvách Európy do 19 rokov v Lotyšsku, 8. miesto na maj-
strovstvách sveta do 19 r. v Alžírsku. Káder tvorili: Martin 
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Vaško, Michal Hruška, Jakub Musil, Marek Hraňo, Andrej 
Štefanov, Lukáš Diviš. 
Tréner: Mgr. Michal Bella zo Slávie Športová škola 
Trenčín. 

Ďalšie miesta v abecednom poradí - bez určenia poradia : 
Hádzanárske družstvo za 5. miesto na majstrovstvách 
Európy juniorov v Rakúsku, v reprezentačnom kádri Slo-
venskej republiky hrali Ivana Trochtová a Eva Podhradská.  
Trénerka: Zuzana Mikušová zo Štart Osemročné športové 
gymnázium v Trenčíne; 
Romana Harasníková – karatistka za 4. miesto na maj-
strovstvách sveta juniorov na Cypre, účasť na majstrov-
stvách Európy juniorov v Grécku.  
Tréner: Miroslav Ďuďák – Karate Klub Ekonóm Trenčín 
Hokejové družstvo za 7. miesto na majstrovstvách sveta do 
20 rokov v USA, v kádri reprezentovali Slovenskú republi-
ku – Juraj Liška, Andrej Sekera, Peter Ölvecký, Vladimír 
Kútny, Marek Haščák. 
Tréneri – Vladimír Hiadlovký, Július Penzéš z Hokejového 
klubu Dukla Trenčín. 
Martin Hubáček – triatlonista za 22. miesto majstrov-
stvách Európy juniorov v duatlone v Maďarsku, za 46. 
miesto na majstrovstvách Európy juniorov v triatlone v 
Grécku, za 2x1. miesto na majstrovstvách sveta juniorov v 
kvadriatlone v Českej republike.  
Tréner: Mgr. Karol Moravčík - Slávia ŠŠ Trenčín. 
Jozef Hrušovský – karatista za 4. miesto na majstrovstvách 
Európy juniorov v Grécku, účasť majstrovstvách sveta 
juniorov na Cypre, víťaz Európskeho pohára v Maďarsku, 
Chorvátsku, Slovensku. 
Tréner: Branislav Zubričanák – Karate klub Európa 
Trenčín. 
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Michal Pokusa – vzpierač za 10. miesto v dvojboji na 
majstrovstvách Európy juniorov na Slovensku, 4. miesto 
dvojboj EYOD v Česku.  
Tréner: Mgr. Milan Kováč, Peter Hodulák – Armádneho 
športového klubu Dukla Trenčín. 
Milan Vašek – karatista za 4. miesto na majstrovstvách 
sveta juniorov na Cypre, účasť na majstrovstvách Európy 
juniorov v Grécku. 
Tréner: Miroslav Ďudák - KK Ekonóm Trenčín. 
Ocenenia úspešným športovcom odovzdali predseda Kraj-

ského športového centra v Trenčíne a poslanec Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Ing. Pavol Jurčík, výkonný tajomník 
Krajského športového centra v Trenčíne Marián Ondruška a 
František Koronczi a riaditeľ Osemročného športového gym-
názia v Trenčíne Mgr. Jozef Pšenka.  

Trenčianske noviny 20.02.2006  
Pomocná evidencia 88/1/06 
 
Pred 20-timi rokmi, vo februári 1986, zahynuli v severnej 

stene Vysokej vo Vysokých Tatrách bratia Jozef a Michal 
Vaskovci z Trenčína. Už o rok po ich tragickom skone 
zorganizovali trenčianski horolezci na ich počesť zimné 
preteky. Odvtedy sa Memoriál bratov Vaskovcov a od vtedy 
sa koná každoročne. V sobotu 18. februára 2006 vyštartovalo 
zo zamarovskej hrádze pri futbalovom ihrisku 26 pretekárov. 
Väčšina zvolila na presun po 22 kilometrovej trati lyže – 
bežky, piati sa vybrali brodiť po hlbokom snehu po vlastných. 
Za dve a pol hodiny prišiel do cieľa prišiel prvý pretekár 
Martin Vrábel z Piešťan. Najmladším účastníkom bol 12-
ročný Martin Holba a štartovali aj dve dievčatá Barbora 
Prekopová a Zuzana Sedláková. Na podujatí nechýba tradične 
ani najbližšia rodina bratov Vaskovcov. Všetci sa vždy tešia aj 
na koláče, ktoré nosí ich mama. 
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Trenčianske noviny 20.02.2006  
 
Kultúrne a metodické centrum Ozbrojených síl Slovenskej 

republiky v Trenčíne patrili vyhláseniu a oceneniu športovcov 
a trénerov Oblastného športového centra v Trenčíne za rok 
2005.  
1. Kategória mládež – jednotlivci bez určenia poradia 

- Tibor Duchovný – letecký modelár z Klubu trenčian-
skych modelárov. Viacnásobný majster Trenčianskeho 
kraja v kategórii RC-V2, F3J-rádiom ovládaných vetro-
ňov, člen reprezentačného družstva Slovenskej republiky, 
vicemajster sveta z roku 2004 v Kanade. V minulom roku 
získal na majstrovstvách Európy v chorvátskom Osijeku 
prvé miesto. 

- Robert Gavenda – cyklista z Telovýchovnej jednoty Slá-
via Športová škola Trenčín. Úspešný reprezentant junio-
rov Slovenskej republiky v cyklokrose. V roku 2005 
obsadil 1. miesto vo Svetovom pohári a na majstrov-
stvách Európy juniorov a 9. miesto majstrovstvách sveta 
juniorov. 

- Martin Hubáček – triatlonista, Slávia Športová škola 
Trenčín. Juniorsky reprezentant Slovenskej republiky v 
duatlone, triatlone a kvadriatlone. V roku 2005 získal 
prvenstvo na majstrovstvách sveta juniorov v kvadria-
tlone, 22. miesto juniorov v duatlone, 46. miesto maj-
strovstvách sveta juniorov v triatlone. 

- Soňa Hudecová - stolná tenistka, ŠŠS Považský cukor 
Trenčianska Teplá. Reprezentantka Slovenskej republiky 
kadetiek a junioriek, od roku 1997 je členkou extra-
ligového klubu Spartak Hlučín. V uplynulom roku obsa-
dila na majstrovstvách Európy juniorov vo štvorhre                
3. miesto a na majstrovstvách Slovenskej republiky                
1. miesto. 



 815 

- Dagmar Kubinská - karatistka Klub Ekonóm Trenčín. 
Študentka 2. ročníka Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne.  
Juniorská reprezentantka Slovenskej republiky v karate. 
Vlani obsadila 2. miesto na majstrovstvách sveta junio-
rov, 1. miesto na majstrovstvách Slovenskej republiky,  
1. miesto na Európskom pohári, 7-násobná majsterka Slo-
venskej republiky, zápolí aj v bojovom umení kumite. 
Bola víťazkou otvorených majstrovstiev Maďarska, Bel-
gicka, Nemecka, Českej republiky, 5-násobná víťazka 
Slovenského pohára. 
Tréner: Miroslav Ďuďák. 

2. Kategória mládežníckych kolektívov : 
- Hádzanársky klub Štart Trenčín, staršie dorastenky. V 

roku 2005 získali titul majstra Slovenskej republiky pod 
vedením kapitánky Zuzany Bahýlovej. Tréner : Mgr. 
Peter Sabadka. O zisk titulu sa zaslúžili tieto hráčky - B. 
Kováčiková, R. Babicová, M. Pojezdálová, L. Ran-
diaková, E. Trebichalská, M. Kovaličková, Z. Hollá, D. 
Kostercová, L. Petríková, L. Filipovičová, M. Kotešová, 
Z. Surovčíková, V. Dodávková, M. Samcová, M. 
Mačádová. 

- Futbalový klub AS Trenčín, mladší dorastenci. Pod ve-
dením trénera M. Stana, asistenta R. Jambora získali v ro-
ku 2005 prvé miesto v tabuľke a stali sa suverénnymi 
majstrami Slovenskej republiky v sezóne 2004/05. Káder 
mužstva tvorili títo hráči: D. Rožník (reprezentant Slo-
venskej republiky), M. Kováčik, S. Bango (brankári) - 
hráči v poli L. Šebek (reprezentant), R. Ujčík (re-
prezentant), J. Hrudík, M. Verchola, J. Kúdela, M. 
Bilišňanský, M. Kleščík, P. Čogley, L. Gálik, M. Vargic, 
D. Sýkora, I. Belica, R. Gergel, L. Varga, M. Molnár, M. 
Gál, M. Gieci, M. Tuschel, L. Žák, F. Hlohovský, J. 
Sidor. 
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3. Kategória jednotlivcov – dospelí : 
- Igor Kočiš – kulturista, Armádny športový klub Dukla 

Trenčín. V roku 2005 získal na majstrovstvách sveta prvé 
miesto, druhé miesto na Svetových hrách do 70 kg. Je 
štvornásobný majster sveta.  

- Jana Purdjaková – kulturistka, Armádny športový klub 
Dukla Trenčín. V roku 2005 získala na majstrovstvách 
sveta do 57 kg prvé miesto. Je trojnásobnou majsterkou 
sveta.  

- Martin Tešovič – vzpierač, Armádny športový klub 
Dukla Trenčín. V roku 2005 obsadil trikrát tretie miesto 
na majstrovstvách sveta do 150 kg. Je trojnásobný 
majster sveta, majster rakúskej a španielskej ligy. 

4. Kategória kolektívov – dospelých : 
- Športový tenisový klub TCT SAKI Trenčianske Teplice. 

Vlani na majstrovstvách Európy klubových družstiev 
obsadili Tepličanky 3. miesto. Družstvo tenistiek pôso-
bilo v zložení: Lenka Tvarošková (kapitánka), Tereza 
Veverková, Ľuboslava Hírešová, Simona Králiková, 
Kristína Kormuthová. Tréner a vedúci družstva Mgr. 
Dušan Sádecký.  

- Volejbalový klub CityFarma Nové Mesto n/V. Na maj-
strovstvách Slovenskej republiky obsadili volejbalisti 
tohto klubu pod taktovkou trénera Stanislava Minárika 
tretie miesto. Káder v sezóne 2004/05 tvorili títo hráči : J. 
Petrucha, M. Minárik, J. Čerešňa, P. Loffay, D. Uváčik, 
J. Tomášik, J. Hyža, Ľ. Halada, Ľ. Ochodnický, J. Šujan, 
E. Gábor, M. Ferenc, Andrej Barbierik (vyhodnotený za 
najlepšieho hráča sezóny), P. Varga, P. Potočan, R. 
Seifert. 

5. Kategória trénerov a cvičiteľov : 
- Mgr. Peter Sabatka, tréner Hádzanárskeho klubu Štart 

Trenčín, družstva starších dorasteniek - majsteriek Slo-
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venskej republiky 2005 a družstva žien, ktoré pôsobí v 1. 
lige, ktoré sa umiestnili na 2. mieste. 

Trenčianske noviny 20.02.2006  
Pomocná evidencia 89/1/06 
 
Cyklista Dukly Trenčín Maroš Kováč obsadil konečné              

4. miesto na pretekoch Okolo Egypta. Na sedemdielnom 
podujatí bol Kováč šesťkrát v najlepšej desiatke, v úvodnom 
prológu skončil dokonca druhý. V roku 2004 cyklista tren-
čianskej Dukly preteky Okolo Egypta vyhral, tentoraz sa z 
celkového prvenstva tešil Kazach Iľja Černyšov. Výsledky 
pretekov Okolo Egypta :  
Konečné poradie : 1. Černyšov (Kazachstan) 21:52:48 hod., 2. 
Dawel (Juhoafrická republika) +11,3 min, Dmitrijev 
(Kazachstan) +2:40 min., 4. Kováč +2:52 min. 

www/tn.mesto.sk 
 
V dňoch 25. a 26. februára 2006 sa v ostravskej hale Sareza 

konal medzinárodný turnaj v karate mládeže „Ostrava open“, 
kde za prítomnosti vyše troch stoviek pretekárov z Poľska, 
Maďarska, Českej republiky a Slovenskej republiky štartovali 
pod vedením skúsenej inštruktorky, 8-násobnej majsterky 
Slovenska a vyše 35 násobnej medailistky z Európskych 
a Svetových pohárov z 20-tich štátov Aleny Murkovej aj pre-
tekári z Klubu karate Laugaricio Trenčín. Výsledky tren-
čianskych pretekárov : 
• v súbornom cvičení kata získal v kategórii mladší žiaci 8-11 

ročných bronzovú medailu Libor Vlček,  
• v športovom zápase vybojoval v kategórii mladší žiaci 8-11 

ročných zlatú medailu Libor Vlček, 
• v kategórii starších žiačok do 40 kg získala bronzovú 

medailu Nicol Beláková,  
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• v kategórii dorastencov do 55 kg získali bronzové medale 
Jakub Marheim a Marek Kulík, 

• v kategórii 16-ročných dorastencov do 65 kg získal zlatú 
medailu Viliam Križan. 
Trenčianske noviny 27.02.2006  
Pomocná evidencia 99/1/06 
 
V dňoch 25. až 26. februára 2006 sa uskutočnili halové maj-

strovstvá Slovenskej republiky v ľahkej atletike v Bratislave. 
V pretekoch prekonali slovenské  rekordy v kategórii žien Da-
na Velďáková - 14,17 m v trojskoku a v kategórii mužov do 
22 rokov Jozef Repčík v behu na 800 m časom 1:48,54 min.  
Najlepšie tohtoročné slovenské výkony v kategórii mužov  
- 60 m : Peter Krčmárek (Spartak Dubnica n/V.) časom  

6,85 sek.  
- 200 m : Matúš Mentel (Slávia Trenčín) časom 22,27 sek.  
- 400 m : Jozef Repčík (Slávia Trenčín) časom 48,76 sek. 
- 800 m : Jozef Repčík (Slávia Trenčín) 1:48,54 min. 
- 60 m cez prekážky : Matúš Janeček (Spartak Dubnica 

n/V.) časom 8,07 sek. 
- skok o žrdi : Tomáš Ondrejko (Spartak Dubnica n/V.)           

470 cm  
- skok do diaľky : Jaroslav Dobrovodský (Slávia STU Bra-

tislava) 724 cm 
- hod guľou : Mikuláš Konôpka (Dukla B. Bystrica)             

20,30 m  
- 4 x 400 m: Spartak Dubnica n/V. (Hollý, Filo, Gajdoš, 

Hort) časom 3:27,30 min. - slovenský výkon roka 
Najlepšie tohtoročné slovenské výkony v kategórii žien 
- 60 m : Jana Velďáková (Akademik TU Košice) 7,60 sek. 
- 400 m : Alexandra Štuková (AC Malacky) 55,87 sek. 
- 3000 m : Kristína Protičová (MAC Rača) 10:04,14 min. 
- skok do výšky : Iveta Srnková (Vital Bratislava) 177 cm 
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- trojskok : Dana Velďáková (Akademik TU Košice)                 
14,17 m 

 
Medailová bilancia : 

1. Spartak Dubnica n/V. 7 - 2 – 7 

2. Akademik TU Košice 3 - 5 – 2 

3. Slávia ŠŠ Trenčín 3 - 1 – 0 

4. Slávia UK Bratislava 2 - 5 – 3 

5. Slávia STU Bratislava 2 - 1 – 3 

6. MAC Rača 2 - 0 – 1 

7. AC Malacky 2 - 0 – 0 

8. Vital Bratislava 1 - 2 – 2 

9. Dukla B. Bystrica 1 - 1 – 0 

10. AC Nové Zámky 1 - 1 – 0 

11. Obal servis Košice 1 - 1 – 0 

12. SPŠ Trnava 0 - 2 – 0 

13. Stavbár Nitra 0 - 1 – 1 

14. Bebet Bratislava 0 - 1 – 1 
15. HI-TEC B. Bystrica 0 - 1 – 0 

16. Mladosť Smižany 0 - 1 – 0 

16. Lokomotíva Šurany 0 - 1 – 0 

17. UMB B. Bystrica 0 - 0 – 2 

18. Horáčik Ban. Štiavnica 0 - 0 – 1 

18. Slávia ŽU Žilina 0 - 0 – 1 

www/tn.mesto.sk 
 

Karatisti z Real teamu Tren-
čín si úspešne počínali 25. fe-
bruára 2006 na Slovenskom 
pohári vo Vrábľoch. V silnej 
konkurencii vybojovali na ta-
tami v kata i kumite štyri tretie 
miesta. V kata sa darilo Katke 
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Kuricovej v kategórii deti a Gabike Holíčkovej v kategórii 
mladších dorasteniek. V kumite vybojovali bronzové medaily 
mladšia žiačka Kristína Kosecová a starší žiak Radoslav 
Vlnieška. Za týmito úspechmi stojí snaha pretekárov a tré-
neriek Lenky Beňovej a Jaroslavy Kohútovej.  

Info Trenčín 16.03.2006  
 
Dňa 26. februára sa uskutočnil v športovej hale futbalový 

turnaj žiakov narodených v roku 1997 za účasti šiestich druž-
stiev. Družstvu AS Trenčín 97 sa pomerne dobre darilo, lebo 
v tomto roku sa konečne dočkali prvenstva na turnaji, ktoré 
akoby doteraz bolo zakliate. Všetci chalani, ktorý nastúpili 
podali veľmi dobrý výkon, čo sa muselo zákonite odzrkadliť i 
na výsledkoch. Po úvodnej bezgólovej remíze so Spartakom 
Trnava sme v nasledujúcich štyroch stretnutiach nestratili ani 
bod a jednoznačne sme tak skončili na najvyššej mieste. Jeden 
obdržaný gól a hlavne skvelý zákrok v prvom stretnutí 
priniesol už druhé individuálne ocenenie v rade pre nášho 
brankára Romana Kyšku. Po dnešnom výkone by si však in-
dividuálnu cenu, okrem zlatých medailí, zaslúžili všetci. Ur-
čite potešiteľné je i víťazstvo v susedskom derby, kedy sa nám 
prvý krát podarilo poraziť suseda z Trenčína. Na jednej strane 
triumf teší, ale na druhej strane je pre nás zaväzujúci a určite 
by sme radi nadviazali na dnešné výkony i v ďalších zápasoch. 
Konečná tabuľka : 

1. AS Trenčín 
2. Myjava 
3. Piešťany 
4. Trnava 
5. TTS Trenčín 
6. Nemšová 

Trenčianske noviny 02.03.2006  
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Za účasti mužstiev ZTS Dubnica, Žolík Malacky, Tempus 
Rimavská Sobota, Ružomberok, Polygraf Venglošova Futba-
lová Akadémia a dvoch výberov domáceho AS Trenčín sa v 
sobotu dňa 11. februára 2006 v Mestskej športovej hale na 
Sihoti sa uskutočnil halový turnaj prípraviek narodených 
v roku 1997. Na poslednú chvíľu sa z turnaja odhlásilo muž-
stvo z Levíc a tak sa pôvodné rozlosovanie, keď sa malo hrať 
v dvoch skupinách, zmenilo na tabuľkový systém každý s 
každým. Každé mužstvo tak odohralo 6 zápasov. Turnaj 
prebehol bez vážnejších problémov a suverénnym víťazom sa 
stalo mužstvo z Malaciek, ktoré len raz remizovalo. Dve 
trenčianske družstvá odohrali veľmi kvalitný turnaj a od 
lepšieho umiestnenia im chýbal len kus streleckého šťastia. 
Mužstvo označené ako AS Trenčín „B“ obsadilo na turnaji 6. 
miesto zo ziskom 2 bodov. AS Trenčín „A“ skončilo na tre-
ťom mieste, keď v záverečnom sčítaní rozhodlo nakoniec až 
skóre o tom, kto sa umiestni na druhom resp. na treťom 
mieste. Okrem predvedenej hry potešili aj výkony brankárov 
oboch výberov a brankár výberu AS Trenčín „A“. Roman 
Kyška sa nakoniec stal najlepším brankárom celého turnaja. 

Trenčianske noviny 27.02.2006 
 

V športovom centre M – Sport na Ostrove v Trenčíne 
uskutočnil najvyšší celoslovenský turnaj Grand Prix A dospe-
lých v bedmintone, ktorý bol zároveň posledným kvali-
fikačným turnajom pred májovými majstrovstvami Slovenska 
2006. Zúčastnili sa ho poprední pretekári Slovenskej repu-
bliky. V bojoch o zlaté medaily bol najúspešnejší klub M – 
Sport Trenčín, keď z možných 5 víťazstiev vyhrali 3 dis-
ciplíny. Boli nimi Michal Matejka, 140. hráč svetového 
rebríčka a Eva Sládeková, 115. hráčka svetového rebríčka, 
ktorí sú spolu tiež v zmiešanej štvorhre na 53. priečke sve-
tového rebríčka. 
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- Michal Matejka vyhral vo finále dvojhry s Lukášom 
Navrátilom (Spoje Bratislava) suverénne 15:6, 15:2. 

- Vo štvorhre Michal Matejka s Tomášom Lobotkom 
(CEVA Trenčín) skončili druhí za viacnásobnými maj-
strami Slovenska Pavlom Mečárom (Žilina) a Mariánom 
Šulkom 

- oddielovou kolegyňou ešte len 16-ročnou Ingridou Seke-
rešovou prešiel Michal Matejka v zmiešanej štvorhre do 
2. kola.  

- Eva Sládeková v zmiešanej štvorhre s Mariánom 
Šulkom zvíťazili nad viacnásobnými majstrami Sloven-
ska Pavlom Mečárom a Barborou Bobrovskou  

- Eva Sládeková zvíťazila vo štvorhre žien Barborou 
Bobrovskou (Lokomotíva Košice). 

- Eva Sládeková neštartovala vo svojej najsilnejšej disci-
plíne – v dvojhre, v ktorej je majsterkou Slovenska. 
Dôvodom boli Majstrovstvá Európy ženských družstiev 
tzv. Uber cup, na ktoré odchádzala hneď po odohraní 
finále ako slovenská jednotka reprezentácie v tejto 
disciplíne. Víťazkou sa stala Kvetoslava Orlovská (BC 
Prešov). 

Michal aj Eva sú členmi Top Teamu SZBe, a sú najväčšími 
ašpirantmi SR na účasť na OH Peking 2008. V apríli 2006 ich 
čakajú majstrovstvá Európy jednotlivcov konajúcich sa v Ho-
landsku (Haag) a septembrové Majstrovstvá sveta jednotliv-
cov v Španielsku (Madrid).  

Trenčianske noviny 27.02.2006  
Pomocná evidencia 101/2/06 
 
Na  medzinárodných plaveckých pretekoch v dňoch 4. a 5. 

marca 2005 uskutočnených v Jihlave „Axis Cup“ sa stal naj-
úspešnejším slovenským plavcom člen banskobystrickej Du-
kly Ľuboš Križko a odchovanec trenčianskeho plávania, ktorý 
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splnil ostrý kvalifikačný A-limit na nadchádzajúce majstrov-
stvá sveta v krátkom bazéne, ktoré budú na programe v čín-
skom Šanghaji začiatkom apríla 2006. Ľuboš Križko dosiahol 
v rozplavbách na 50 m znak čas 25,20 s. a o šesť stotín tak 
pokoril kvalifikačné kritérium. Križko sa stal štvrtým Slová-
kom s miestenkou na majstrovstvá sveta v Číne, keď predtým 
si vybojovali nomináciu Martina Moravcová, Denisa Smole-
nová a Katarína Millyová (B-limit). Po dve víťazstvá si v 
Jihlave vybojovali Ľuboš Križko, Denisa Smolenová, po jed-
nom pridali Petra Miškufová, Lívia Bizubová, Roman Kučík a 
Matej Kuchár.  
Výsledky trenčianských plavcov :   
Kategória žien :  
- 50 m voľný spôsob :  

2. miesto Lívia Bizubová – Športová škola Trenčín časom 
26,68 sek. 

- 200 m voľný spôsob :  
2. miesto Lívia Bizubová Športová škola Trenčín časom 
2:05,54 min. 

- 100 m polohové preteky : 3. miesto Lívia Bizubová 
Športová škola Trenčín 1:06,07 

- 200 m polohové preteky :  
1. miesto Lívia Bizubová Športová škola Trenčín  časom 
2:22,97 min. 

Kategória muži : 
- 50 m znak :  

1. miesto Ľuboš Križko Armádny športový klub Dukla 
Banská Bystrica Bystrica časom 25,28 sek.  
3. miesto Martin Tomaník Športová škola Trenčín časom  
27,59 sek. 

- 100 m znak :  
1. miesto Ľuboš Križko Armádny športový klub Dukla 
Banská Bystrica časom 54,93 sek.  
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2. miesto Miroslav Machovič Armádny športový klub 
Dukla Banská Bystrica 56,17 sek. 

- 200 m znak :  
2. miesto Miroslav Machovič Armádny športový klub 
Dukla Banská Bystrica 2:02,60 sek.  
www/t.mesto.sk 
 
Hokejové družstvo juniorov Dukly Trenčín vstúpilo do 

play-off juniorskej extraligy z najvýhodnejšieho 1. miesta, 
keď v poslednom zápase 46. kola juniorskej extraligy dňa              
5. marca 2006 zvíťazilo nad HC05 Banská Bystrica 3:1. 
Družstvo vyhralo základnú i nadstavbovú časť juniorskej ex-
traligy so 78 bodmi a pred vyraďovacími bojmi sa stali naj-
väčšími favoritmi na titul. Na druhom mieste skončilo druž-
stvo HK 36 Skalica s odstupom 14 bodov, čo potvrdzuje sila 
trenčianskeho juniorského hokeja.  Vo štvrťfinále sa stretne s 
družstvom Slovan Bratislava.  

Vlastné poznámky 
 
Trenčianski dorasteneckí hokejisti Dukly Trenčín skončili v 

nadstavbovej časti extraligy dorastu na treťom mieste po 46. 
kole zápasu, keď zvíťazili dňa 5. marca 2006 nad svojím súpe-
rom MHK Dubnica 3:1. Od víťaznej HC Nitra a druhého Slo-
vana Bratislava ho delil len jeden bod. Vo štvrťfinálových zá-
pasoch sa stretne s družstvom HC Trnava, ktoré skončilo na 
ôsmom mieste. 

www/tn.mesto.sk 
 
Reprezentačný tím žien Slovenska ukončil svoje účinko-

vanie v tejto sezóne dvoma priateľskými zápasmi s družstvom 
Rakúska v Trenčíne. Zraz nominovaných hráčok bol v stredu 
15. marca 2006 na MG Rinku zápasy sa uskutočnili v dňoch 
18. a 19. marca 2006. V nominácii trénera družstva žien Miro-
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slava Karafiáta boli dve brankárky, šesť obrankýň, dvanásť 
útočníčok a v rezerve bolo sedem náhradníčok. V hráčskej 
zostave sa neobjavili hráčky z Trenčína. 

www/tn.mesto.sk 
 
V súťaži o titul Objav roka v Slovenskej hokejovej extra-

lige po skončení jej základnej časti súťaže útočník Richard 
Jasovský z Popradu so 130 bodmi pred útočníkom Jurajom 
Mikušom zo Skalice s 88 bodmi a obrancom Dukly Trenčín 
Jurajom Liškom so 72 bodmi. Na štvrtom mieste sa umiestnil 
útočník Dukly Trenčín Ladislav Sikorčin. 

Vlastné poznámky 

 
Diváci, ktorí sledovali hokejový zápas Dukla Trenčín - 

Poprad dňa 28. februára 2006 sa nevedeli vynadívať na domá-
cich hráčov, ktorí nastúpili netradične s novým imidžom - 
úplne nových žltých dresoch. Tradičná duklianska kombinácia 
farieb žlto-bordová bude aj v ďalších majstrovských stretnu-
tiach vymenená za nové dresy s výrazne žltou farbou. Či táto 
imidžová novinka sa uchytí v domácom tábore a najmä medzi 
priaznivcami, ukáže až čas a samozrejme aj to, či sa Dukle v 
žltom bude dariť lepšie, alebo opak bude pravdou. Prvý zápas 
sa po tejto stránke pre trenčiansku Duklu podaril, lebo vyhrala 
nad svojím súperom z Popradu 4:1, keď góly za Duklu Tren-
čín vsietili Melichárek – 2 góly, Kóňa s Mickom po jednom 
góle. Tento zápas bol ešte v jednom prípade jedinečným, lebo 
sa na ňom zúčastnil prvý slovenský medailista zo zimných 
olympiád vôbec - snoubordista Radoslav Židek. Obe hokejové 
družstvá tímy odovzdali na pamiatku striebornému snoubor-
distovi dresy s podpismi jednotlivých hráčov, čo prítomní 
diváci odmenili tento pekný akt potleskom.  

Vlastné poznámky 
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Majster Európy a druhý z minuloročných majstrovstiev 
sveta v cyklokrose v kategórii junio-
rov - Róbert Gavenda, študent 
Osemročného športového gymnázia v 
Trenčíne sa stal najmladším víťazom 
ankety  O najlepšieho cyklistu roka 
Slovenska v jej dvadsaťšesťročnej 
histórii. Pravdupovediac, niet sa ani 
čomu čudovať, veď svojimi fantas-
tickými výkonmi a výsledkami v 
priebehu celého roka 2005 dal o sebe 
patrične vedieť nielen na pretekoch v 
rámci Slovenska, ale najmä na 
vrcholných cyklistických a cyklokro-

sových podujatiach v zahraničí. Rozhodne výrazne zviditeľnil 
nielen sám seba, ale aj našu krajinu, Osemročné športové 
gymnázium Trenčín, mesto Trenčín a slovenskú cyklistickú 
liaheň. Popritom sa treba zmieniť aj o jeho ďalšom pozoru-
hodnom úspechu, keď hlasujúci znalci tohto športového odve-
tvia ho zároveň označili aj za - Objav roka 2005, najmä aj 
preto, že do jedného kalendárneho roka zasahujú vlastne až 
dve cyklokrosové sezóny. Práve ročník 2004/2005 znamenal 
jeho výrazný vstup na medzinárodnú športovú scénu. Sláv-
nostného vyhlásenia ankety cyklista roka 2005 v Bratislave, na 
volebnej konferencii Slovenského zväzu cyklistiky sa však 
osobne zúčastniť nemohol, nakoľko práve vtedy bol v príprave 
už na novú sezónu v Prahe – Motole, vedno s ďalšími cyklis-
tami zo športového gymnázia v Trenčíne. Výsledky hodno-
tenia : 

1. Róbert Gavenda - cyklokros - 43 hlasov 
2. Martin Prázdnovský - cestná cyklistika - 42 hlasov 
3. Ján Valach - cestná cyklistika - 18 hlasov 
Trenčianske noviny 06.02.2006  
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Pomocná evidencia 111/1/06 
 
Seniorské družstvo slovenskej hokejovej extraligy Dukla 

Trenčín ukončilo záverečné 54. kolo na svojom štadióne dňa 
5. marca 2006 remízou s družstvom HC Košice 2:2. Košické 
družstvo prišlo do Trenčína s istotou druhého miesta v tabuľ-
ke, čomu zodpovedal aj jeho výkon, najmä počas presilových 
hier. Družstvo Trenčína pred zrakmi 2.859 divákov chcelo 
presvedčiť, že vie hrať. Do istej miery sa to družstvu darilo, 
ale strelecká muška útočníkov Dukly bola vychýlená. Keďže 
aj súper sa v záverečnej tretine zlepšil, tak hokejový duel 
skončil remízou. V základnej časti tohoročnej slovenskej ho-
kejovej extraligy skončila Dukla Trenčín na štvrtom mieste. 

Vlastné poznámky 
 
Juniori Dukly Trenčín na domácom ľade dňa 7. marca 2006 

vstúpili do štvrťfinálových bojov so svojimi rovesníkmi zo 
Slovana Bratislava. O výsledku stretnutia rozhodli v druhej 
tretine, ktorú vyhrali s rozdielom triedy, keď súperovi uštedrili 
nádielku ôsmich gólov. O sile trenčianskych hokejistov pres-
vedčil aj pomer striel na bránu súpera v pomere 58:22. Svoj 
deň mal trenčiansky útočník Tomáš Záborský, ktorý strelil tri 
góly na dva nahral. Zápas sa skončil v pomere 11:3, keď 
v jednotlivých tretinách boli výsledky 1:1, 8:0, 2:2. 

Vlastné poznámky 
 

Za účasti 137 pretekárov sa v telocvični Stredného odbor-
ného učilišťa  stavebného v Žiline uskutočnili dňa 19. marca 
2006  majstrovstvá Slovenska mužov a žien v karate. Orga-
nizátorom národného šampionátu bol Slovenský zväz karate. 
Súťažilo sa tradične v súbornom cvičení kata a v športovom 
zápase kumite, na programe tentoraz nebola súťaž družstiev. 
Do výsledkovej listiny najlepších karatistov sa zapísali v ku-
mite : 
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A. v kategórii mužov : 
- do 70 kg sa umiestnil na 2. mieste Peter Nosáľ 

z Ekonóm Trenčín,  
- do 75 kg sa umiestnil na 3. mieste Branislav Ďuďák 

z ŠKP Trenčín, 
- do 80 kg sa umiestnil na 3. mieste Milan Vašek 

z Ekonóm Trenčín, 
B. v kategórii žien : 

- do 60 kg sa umiestnila na 2. mieste Linda Fili-
povičová z Ekonóm Trenčín, 

- nad 60 kg sa umiestnila na 1. mieste Milica Ilčíková 
z ŠKP Trenčín 

www/tn.mesto.sk 
 

Dňa 28. marca 2006 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler najlepších športovcov z mesta Trenčín za 
rok 2005. 
Z juniorskej kategórie to boli títo športovci : 
• Róbert Gavenda, cyklista, reprezentant Slovenskej repu-

bliky z Telovýchovnej jednoty Slávia Športová škola Tren-
čín. Na konte jeho úspechov treba vymenovať : 
- 1. miesto na majstrovstvách Európy juniorov v Pont-

Chateau – Francúzsko,  
- 9. miesto na majstrovstvách sveta juniorov v cyklokrose 

v St.Wendel – Nemecko,  
- niekoľkonásobný majster Slovenska juniorov MTB, 

v cyklokrose,  
- 1. a 2. miesto vo svetovom pohári v cyklokrose v za-

hraničí; 
• Tibor Duchovný, pretekár rádiom riadených modelov,  re-

prezentant Slovenskej republiky z Klubu trenčianskych mo-
delárov. Na konte jeho úspechov treba vymenovať : 
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- 1. miesto majstrovstvách Európy v disciplíne rádiom 
riadené modely vetroňov kategórie F3J v Osijeku -  
Chorvátsko,  

- 1. miesto majstrovstvách Slovenskej republiky v dis-
ciplíne rádiom riadené modely vetroňov kategórie F3J; 

• Dagmara Kubinská, karatistka, reprezentantka Slovenskej 
republiky z Karate Klub Ekonóm Trenčín. Na konte jej ús-
pechov treba vymenovať : 
- 2. miesto na majstrovstvách sveta juniorov v bojovom 

umení kumite do 57 kg,  
- 1. miesto na majstrovstvách Slovenskej republiky v bojo-

vom umení kumite; 
• Martin Jankovec, Lukáš Lengvarský, Richard Čavoj-

ský, kanoisti, reprezentanti Slovenskej republiky z TJ Slá-
via Športová škola Trenčín. Na konte ich úspechov treba 
vymenovať : 
- 4. miesto K4  500 m a 6. miesto K4 1000 m na maj-

strovstvách sveta juniorov, v Szegede – Maďarsko, 
- 7. miesto K4 500 m a 10. miesto K4 1000 m na maj-

strovstvách Európy juniorov v Plovdive – Bulharsko, 
• Jiří Žejdlík, vzpierač, juniorský reprezentant  Slovenskej 

republiky z Telovýchovnej jednoty Dukla Trenčín. Na kon-
te jeho úspechov treba vymenovať : 
- 6. miesto v trhu 7. miesto v nadhode 7. miesto v dvojboji 

na majstrovstvách Európy juniorov v Trenčín – Slo-
vensko, 

• Jozef Repčík, ľahký atlét, reprezentant Slovenskej repu-
bliky z Telovýchovnej jednoty Slávia Športová škola Tren-
čín. Na konte jeho úspechov treba vymenovať : 
- 7. miesto v behu na 800 m na majstrovstvách Európy do 

19 rokov v Litve, Viľniuse 
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V kategórii dospelých to boli títo športovci : 
• Bc. Martin Tešovič, vzpierač vo váhovej kategórii do 105 

kg,  reprezentant Slovenskej republiky z Armádny športový 
klub Dukla Trenčín. Na konte jeho úspechov treba vyme-
novať : 
- 3. miesto v dvojboji, 3. miesto v trhu, 3. miesto v nadho-

de na majstrovstvách sveta v Dohe – Katar;   
• Ing. Juraj Potoček, šport psích záprahov, reprezentant 

Slovenskej republiky z Musher Club Trenčín. Na konte jeho 
úspechov treba vymenovať : 
- 2. miesto na majstrovstvách Európy v disciplíne Psie zá-

prahy - dlhé trate na 140 km, Rakúsko, Imer Krems 
     

• Rastislav Tureček, telesne postihnutý športovec -  vozíč-
kár, paraolympionik, reprezentant Slovenskej republiky z 
TJ Dukla Trenčín. Na konte jeho úspechov treba vyme-
novať : 
- 2. miesto na majstrovstvách Európy v časovke 5,5 km, 

v Gronigen – Holandsko;  
- 3. miesto Majstrovstvá Európy v spoločnom preteku 27,5 

km v Gronigen – Holandsko; 
- a ďalšie významné medzinárodné úspechy 

• Branislav Kacina, skialpinista, reprezentant Slovenskej 
republiky –  Horolezecký klub James Trenčín Na konte jeho 
úspechov treba vymenovať : 
- 5. miesto na majstrovstvách Európy v skialpinizme – šta-

fety krajín v Andora,   
- úspešné umiestnenia vo svetovom pohári dvojíc a Európ-

skom pohári jednotlivcov  
• Gabriel Čmárik, horolezec, reprezentant Slovenskej repu-

bliky z Horolezeckého klubu James Trenčín za športové le-
zenie, cesty do obtiažnosti M 10, 8 a + v roku 2005 
absolvoval výstupy : 
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- Himaláje - Karakoram, Great Trango, prvovýstup, alpský 
štýl, „Assalam Alaikum“, 8 A2 ABO, 90 dĺžok 

- Alpy – Grandes Jorasses, „Colton Mc Intyre“ /Alexis/, 
ED3, Civeta, Asteho kut“, 6+A1 

• Jaroslav Dutka, horolezec, reprezentant Slovenskej repu-
bliky z Horolezeckého klub James Trenčín. Na konte jeho 
úspechov treba vymenovať najvýznamnejší výstup na K2 – 
druhú najvyššiu horu sveta, expedícia dosiahla výšky   
8.200 m; 

• Ján Kreháček, silový trojbojár,  reprezentant Slovenskej 
republiky z Fitness-Gabrhel Trenčín. Na konte jeho úspe-
chov treba vymenovať : 
- 3. miesto na majstrovstvách Európy v  silových disci-

plínach, 
- 10. miesto na majstrovstvách sveta v silových disci-

plínach,               
• Ing. Július Kákoš, dlhoročný športovec v modelárskom 

športe, vedúci modelárskeho klubu a dlhoročný modelársky 
inštruktor v krúžkoch, tohto roku oslávil životné jubileum 
65. rokov zo Združenia technických športov a činností 
Trenčín. Na konte jeho úspechov treba vymenovať : 
- 1. miesto na majstrovstvách Slovenska malých modelov 

v kategórii F1K,  
- 1.miesto na majstrovstvách Slovenska priateľov histo-

rických modelov kat. AV-1, 
- Účasť s modelom „Sluka“ na výstavnej časti majstrov-

stiev Európy historických modelov 2005 v Dvůr Králové, 
Česká republika. 
Vlastné poznámky 
 

Dňa 1. marca 2006 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. Bra-
nislav Celler na Mierovom námestí v Trenčíne mushera Ing. 
Juraja Potočka a jeho dvoch českých priateľov Martina 
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Duffeka a Miroslava Mikoláška pred odchodom do Fínska, 
vzdialeného od nás 2.700 kilometrov. V tomto prostredí chcú 
spraviť dva okruhy. Na jedenkrát sa vieme nabaliť na šesť až 
sedem dní a cez subpolárnu tundru si to namierime až k 
hraniciam, k najsevernejšiemu bodu Fínska a Európskej únie 
k Nourgamu. Potom sa vrátia späť k jazeru Inary a spravia 
ďalší okruh, pričom plánujú spolu prejsť 700 až 800 kilo-
metrov, čo na deň vychádza od 70 do 80 kilometrov. Keď 

všetko dobre dopadne, tak sa cez celé 
Fínsko, Helsinky, Estónsko, Pobaltie a 
Poľsko sa vrátia domov okolo 20 mar-
ca. Ing. Juraj Potoček súťaží so svojimi 
psami v kategórii LT 2, čo znamená na 
dlhé trate a pod číslo dva je zaradený 
podľa počtu psov v záprahu. V tejto 
kategórii môže behať v záprahu od päť 
do osem psov. So psami preteká Ing. 

Juraj Potoček štyri roky a na Majstrovstvách Európy bol tento 
rok tretíkrát. Po umiestneniach spred troch rokov na treťom 
mieste a po minuloročnom striebornom, si tento rok prišiel po 
vytúžené víťazstvo. Na Krahuliach, nachádzajúcich sa v Štiav-
nických horách, sa sú-
ťaží v areáli, kde sa 
behá aj Biela stopa 
Slovenského národné-
ho povstania sú pod-
mienky veľmi dobré, 
no psom i tak nevyho-
vujú. Behá sa tu iba 
hore a dolu kopcom, čo 
psov nebaví, lebo im to 
rozhadzuje tempo. 
„Psov nebaví bezducho bežať dolu kopcom, oni chcú ťahať,“ 
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prezrádza Ing. Juraj Potoček dôvody, prečo mu psi pri ceste 
nadol zastavovali a odmietali bežať. Tohtoročné preteky boli 
obzvlášť napínavé, lebo sa so svojím konkurentom viezli 
skoro 40 kilometrov jeden popri druhom. V areáli sa behá 
dookola okruh dlhý 20 kilometrov, pričom ho za celé preteky 
prešli skoro sedemkrát. O Potočkovom víťazstve rozhodol 
hneď prvý deň, kedy získal výrazný náskok. Veľmi si 
pochvaľoval líderku Dinu, ktorá mala výrazný podiel na 
úspech Juraja Potočka. Popri rečiach sa Ing. Juraj Potoček 
zmienil aj o svojom živote. Býva v Adamovských 
Kochanovciach a voľakedy bol horolezcom, dokonca v roku 
1996 sa zúčastnil expedície v Himalájach. Po tom, čo ho 

opustilo zdravie po-
treboval nového ko-
níčka, a tak si kúpil 
svojho prvého „snež-
ného“ psa Aljašského 
malamuta. „Chlap 
musí mať zábavu a 
nemôže to byť krč-
ma,“ povedal s úsme-
vom. Po prvom psovi 
nasledovali ďalší 

siedmi, ale tentokrát už príslušníci plemena sibírsky husky, s 
ktorými sa začal aktívne zúčastňovať najnáročnejších psích 
pretekov. Momentálne má doma 11 psov. Z nich je deväť (päť 
súk a štyria psi) vo výcviku. Keďže chcel, aby jeho psi vyze-
rali ako skutoční husky, vybral si potomkov po najlepších 
športovo vedených rodičoch. „Malamut je pes na nákupy,“ 
tvrdí Ing. Juraj Potoček, ktorý po skúsenostiach s oboma ple-
menami na husky nedá dopustiť. Podľa jeho názoru sú na 
preteky husky stvorení a dosahujú rýchlosť aj cez 14 km za 
hodinu, pričom u malamuta je táto rýchlosť iba 11 km za 

zľava – Ing. Juraj Potoček, Martin Duffek a Miroslav Mikolášek primátorom Ing. Cellerom 



 815 

hodinu. Je to spôsobené hlavne ľahšou stavbou tela Sibírskeho 
husky, ktorý je omnoho pohyblivejší. Všetky severské ple-
mená boli stáročia šľachtené na absolútnu neagresivitu voči 
ľuďom aj psom, pretože na nich závisel život ich majiteľa. Ak 
sa v chove vyskytol agresívny pes, bol okamžite vylúčený. 
Keďže toto plemeno patrí medzi primitívne, čo sa vyznačuje aj 
silným naviazaním do svorky so stálou hierarchiou, ich pudy 
sú silnejšie ako oni.  

Trenčianske noviny 06.02.2006  
Pomocná evidencia 113/1/06 
 
Dňa 10. marca sa uskutočnilo v Bratislave odvetné štvrť-

finále play off hokejovej extraligy juniorov medzi domácim 
Slovanom Bratislava a Duklou Trenčín. Trenčín na klzisku 
súpera potvrdil svoje kvality a už od samého začiatku zápasu 
držal opraty vo svojich rukách. Víťazstvom 2:5 upravilo ju-
niorské družstvo Dukly Trenčín konečný stav kópie na 0:2 
vstúpilo ráznym krokom do semifinále turnaja. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 10. marca 2006 sa na zimnom štadióne v Trenčíne pred 

4.430 platiacimi divákmi sa stretli v štvrťfinálovom zápase 
stretli dvaja susedia tabuľky skončeného základného kola 
hokejovej extraligy Dukla Trenčín s HK Tatravagónka ŠKP 
Poprad. Začiatok zápasu sa hral opatrne, ale postupne si Dukla 
Trenčín vypracovala prevahu, ktorú v závere prvej tretiny 
korunoval úspešným gólom jej kapitán Kóňa. Priebeh druhej 
tretiny zápasu sa niesol tlaku Dukly, ale i tu platilo porekadlo, 
keď nedáš tak dostaneš. V 27. min, keď hrali Popradčania 
presilovú hru, vykorčuľoval spoza bránky Škovira a jeho strie-
ľanú prihrávku si obránci Dukly zrazili do vlastnej siete. 
Trenčania akoby v týchto momentoch stratili niť súboja a dlhé 
minúty pôsobili na ľade bezradným dojmom. So zvyšujúcou 
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sa nervozitou im robil problémy najmä prechod cez stredné 
pásmo. Tretia tretina bola pre Duklu utrpením. V 50. min na-
hodil Bambúch pri nevinne vyzerajúcej akcii puk pred bran-
kára Hálu a tam ho šikovne tečoval Faith z Popradu pod hornú 
žŕdku bránky Trenčína. Dukla po tomto góle súpera zatlačila, 
snažila sa o vyrovnanie, ale neuspela. Dokonca dvakrát nepo-
krytý Halaj trenčianskymi hráčmi mohol rozhodnúť o viac 
gólovej prehre Trenčína. Na opačnej strane korčuľoval sám na 
brankára Kožucha trenčiansky útočník Majeský, no puk sa mu 
skĺzol a nebolo z vyrovnania nič. Prehrou 1:2 si teda Dukla 
Trenčín na domácom ľade skomplikovala svoju účasť na ďal-
ších bojoch play-off. 

Vlastné poznámky 
 
Už na druhý deň v sobotu 11. marca 2006 sa uskutočnil ďal-

ší zápas medzi domácou Duklou Trenčín a HK Tatravagónka 
ŠKP Poprad. Po opatrnom úvode z oboch strán sa ako prví do 
gólovej príležitosti dostali domáci. Sivák v 7. min uvoľnil 
Micku, ale ten nebol úspešný ani na dvakrát. Na dlhé minúty 
to však bola aj posledná gólová príležitosť Trenčanov. Necelé 
štyri minúty pred koncom druhej tretiny však hrali Poprad-
čania presilovku o dvoch hráčov a po strele Škoviru spomedzi 
kruhov sa ujali vedenia. Hokej s minimálnym počtom vylo-
žených šancí pokračoval aj v ďalšom priebehu, za zmienku 
stojí individuálna akcia Sikorčina v 22. min, keď strelu mla-
dého útočníka Dukly brankár hostí Kožuch vyrazil a úspešná 
nebola ani nasledujúca dorážka Húževku. Trenčania sa snažili 
vyrovnať, ale narážali na sústredenú obranu Popradu, ktorá 
pozorne strážila svoju modrú čiaru a vyrážali do nebezpeč-
ných kontier. Zúfalú snahu Trenčanov a ich zvyšujúcu sa 
nervozitu iba dokreslilo zlé striedanie v 33. min, keď najskôr 
hrali niekoľko sekúnd iba štyria a následne pre zmenu až 
šiesti, čo však rozhodcovia nepostrehli. O dve minúty po 
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tomto kurióznom momente mal Poprad možnosť 77 sekúnd 
trvajúcej presilovky štyroch proti trom, ale hosťujúce družstvo 
neuspelo ani pri pokračujúcej výhode piatich proti štyrom. 
Brankár Hála bravúrne betónom vykopol strelu Krotáka. V 44. 
min korčuľoval Rimmel s Mickom proti jednému obrancovi 
súpera, Micka riešil akciu individuálne, ale našiel iba lapačku 
pripraveného Kožucha. O minútu nato sa ocitol v dobrej pozí-
cii medzi kruhmi Heš, ale ani skúsený český obranca sa ne-
presadil. Poprad v týchto momentoch iba bránil. V 54. min 
však pri vylúčení Urbana zavrel Poprad Trenčanov v obran-
nom pásme a zásluhou Krotáka definitívne rozhodol a Dukla 
už nedokázala odpovedať. Zápas skončený v neprospech Du-
kly Trenčín 0:2, zvýšil šance súpera v ďalších zápasoch 
v domácom prostredí. 

Vlastné poznámky 
 
Na sedem etapových pretekoch Okolo Taiwanu, ktoré sa 

uskutočnili v mesiaci marec 2006 sa zúčastnili družstvo 
cyklistov Dukly Trenčín. Cyklista Maroš Kováč obsadil ko-
nečné 8. miesto, keď na celkového víťaza Kirka Obeeho z 
USA stratil 7:40 min. Tesne za najlepšou desiatkou na                 
11. mieste skončil ďalší Trenčan Roman Broniš + 8:17 min. 
Umiestnenie ďalších trenčianskych cyklistov - 13. miesto Ján 
Šipeky 8:55 min., 33. miesto Jakub Slotta +18:02 min. a 44. 
miesto Patrik Tybor  +20:11 min. 

www.tn.mesto.sk 
 
Na  29. ročníku behu na 15 km v Suchej nad Parnou sa 

uskutočnil už známeho behu sa zúčastnili bežci z Trenčíne. V 
hlavnej kategórii mužov bez rozdielu ročníka narodenia sa 
umiestnil Ján Kucharík na treťom mieste a Vlasatý na šies-
tom mieste. V kategórii mužov do 39 rokov sal umiestnil ako 
piaty P. Štetina. Najlepšie zastúpenie mal náš región v kate-



 815 

górii mužov nad 40 rokov, v ktorej na 2. mieste skončil                
J. Kucharík.  

Trenčianske noviny 13.03.2006  
Pomocná evidencia 124/2/06 
 
Po úspechu na Oblastných majstrovstvách žiackych druž-

stiev zopakovali dominantnosť trenčianskych bedmintonistov 
aj dorastenci. V konkurencii najlepších družstiev oblasti do-
rastenci BK MI Trenčín potvrdili svoju suverenitu na 
Oblastných majstrovstvách dorasteneckých družstiev, ktoré sa 
konali 12. marca 2006 v Bratislave. V rozhodujúcom stretnutí 
zvíťazili trenčianski dorastenci nad družstvom Spoje Bratis-
lava BBC v pomere 4:3. „Reálne sme hodnotili naše šance a 
plánovali sme umiestnenie na druhom mieste v tejto ťažkej 
konkurencii. Nakoniec sme však zahrali nad očakávanie a 
dievčatá i chlapci podali super výkon. Ťažko niekoho vyz-
dvihnúť, ale predsa len sme sa opierali o výkony Veroniky 
Jarjabkovej, Katky Babálovej, Juraja Pagáča, Milana Ludíka, 
Martina Bočáka „... ale ešte raz, všetci boli skvelí,“ povedal 
tréner Peter Ludík. BK MI Trenčín sa takto kvalifikoval na 
majstrovstvá Slovenskej republiky, ktoré sa budú hrať v apríli 
2006 v Prešove. Realizačný team aj touto cestou za svoje 
úspechy vďačí - okrem výbornej hry všetkých hráčov - aj 
nevšednej ústretovosti vedenia Základnej školy Trenčín, 
Kubranská ulica. Spoluprácou BK MI Trenčín s vedením 
školy vznikajú aj ďalšie nové programy pre využitie voľného 
času práve nárastom počtu hodín poskytovaných pre šport v 
priestoroch telocvične školy. Konečné poradie Oblastných 
majstrovstiev dorasteneckých družstiev : 

1. BK MI Trenčín „A“ 
2. Spoje Bratislava „A“ 
3. BK MI Trenčín „B“ 
4. Spoje Bratislava „B“ 
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5. CEVA Trenčín  
www/tn.mesto.sk 

 

To, čo sa v tejto vrcholiacej majstrovskej sezóne zatiaľ 
nepodarilo hokejovým seniorom trenčianskej Dukly, to sa v 
priebehu uplynulého týždňa podarilo mládežníckym kolek-
tívom - juniorom a dorastencom, ktorí si po dvoch víťazstvách 
zabezpečili postup do semifinále play-off. Juniori po prvom 
víťaznom zápase na domácom ľade zvíťazili nad Slovanom 
Bratislava 2:5 a postúpili do semifinále družstvom Popradu. 
Dorastenci po víťazstve na domácom ľade s Trnavou 8:1 v od-
vete na ľade súpera hrali ešte presvedčivejšie, keď zvíťazili 
2:10 a postúpili do semifinále  so Slovanom Bratislava. 

www/tn.mesto.sk 
 
Na majstrovstvách Slovenska v krasokorčuľovaní, ktoré sa 

uskutočnili v dňoch 11. a 12. marca 2006 v Piešťanoch 
úspešne reprezentovali svoje družstvo TJ Dukla Trenčín a svo-
je mesto Trenčíne v kategórii 6-8 ročných dievčat Katarína 
Brosková a Branislava Dobiášová, ktoré získali titul maj-
sterky a vicemajsterky Slovenska. Tieto výsledky sa samo-
zrejme nedostavili náhodne, ale húževnatým tréningom, pri 

ktorých často nechýbajú 
modriny a slzy. Tomuto 
úspechu určite pomohlo aj 
odborné vedenie trénerky 
Katky Gáboríkovej a tré-
nera Vladimíra Dvojniko-
va. Zlepšili sa aj trénin-
gové podmienky po posta-
vení zimného štadióna 
Mariána Gaboríka, lebo 

dievčatá môžu trénerovať aj poobedňajších hodinách. 
Trenčianske noviny 20.03.2006  
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Druhá séria dvoch vzájomných zápasov medzi seniorskými 
družstvami Dukla Trenčín HK Tatravagónka ŠKP Poprad sa 
hral 14. a 15. marca 2006 na zimnom štadióne v Poprade. 
Lepšiu východiskovú pozíciu mali domáci, ktorí dvakrát vy-
hrali na trenčianskom ľade. Hostia spod hradu Matúča Čáka sa 
netajili, že by chceli zvrátiť nepriaznivý stav. Hneď, ale z 
prvého útoku obišiel trenčiansku bránu Kroták, prihral Pa-
vličkovi a ten otvoril gólový účet zápasu. Po chybe obrany 
vojakov Kopecký skóroval druhýkrát. Gól však pre ofsajd 
nebol uznaný. Popradčania potom nevyužili trojnásobnú pre-
silovku. Domáci začali s náporom aj v druhej časti, Krotákov 
nájazd v 24. minúte zlikvidoval Hála až na bránkovej čiare. O 
tri minúty ten istý hráč triafal vedľa. Vojaci sa snažili 
vyrovnať, ich útoky boli málo dôrazné, využili však vylúčenie 
Popradčana na vyrovnanie. Ďalší gól dali domáci v 38. minúte 
Krotákom až po uznaní podľa videozáznamu. Vojaci prek-
vapili v 42. minúte vyrovnávajúcim gólom, ktorý video-
záznam znovu neuznal. Súperi sa snažili dať gól a vojaci stále 
väčšmi dotierali. V 52. minúte Turan spálil brejk, ale o minútu 
neskôr strelil Kubenko zlatý tretí gól Popradu. Trenčania sa 
ešte v takmer trojminútovej power play bez brankára pokúsili 
dať ďalší gól, ale bezvýsledne. 

www/tn.mesto.sk 
 

Juniori Dukly Trenčín našli recept na popradskú obranu 
svojich rovesníkov, čo sa nepodarilo nájsť ich seniorskému 
mužstvu. V úvodnom semifinálovom stretnutí juniorskej ex-
traligy zdolali rovesníkov z Popradu vysoko 6:0, keď už po 
necelých piatich minútach hry viedli dvojgólovým rozdielom. 
Richard Lelkeš najskôr využil presilovú hru a o chvíľu na to 
unikol v oslabení Peter Sojčík. Do konca prvej tretiny skó-
roval opäť v početnej výhode Jozef Kubrický. Ďalšie tri góly 
pridali Lukáš Ružička, Stanislav Doskočil a Ján Babic. Mladí 
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Trenčania strelili štyri zo šiestich gólov v presilovej hre. Zápas 
skončil v prospech Dukly Trenčín 6:0, keď góly dali Lelkeš, 
Sojčík, Kubrický, Ružička, Doskočil, Babic.  

HK Dukla Trenčín 
 
Horolezecký oddiel v Trenčíne hodnotil svoju činnosť za 

uplynulý rok 2005. Z poskytnutých informácií je zrejmé, že 
bolo viacero trenčianskych ho-
rolezcov, ktorí dosiahli niekoľ-
ko významných výkonov. Ako 
prvý sa spomína Gabriel 
Čmárik, ktorý uskutočnil v Pa-
kistanskom pohorí Karakoram 
výstup na horu Great at Trango 
(6150 m), kde so svojím spolu 
lezcom Jozefon Kopoldom 
z Bratislavy preliezli skutočne 
ťažký prvovýstup Assalam 
Alaikum alpským stýlom – 
s klasifikáciou 8 A2, s celko-
vou obtiažnosťou ABO, 90 la-
nových dĺžok a v 3.000 metro-

vej stene zotrvali osem dní v dňoch 4. až 11. augusta 2005. 
Posledné tri dni nemali čo jesť a piť. Opísaný výkon sa stal 
jedným z najvážnejších počinov uplynulej sezóny pre zarade-
nie do nominácie o Zlatý Čakan. Zlatý Čakan je prestížne 
ocenenie, o ktorom rozhoduje medzinárodná horolezecká 
federácia. Podobne v pohorí Karakoram pôsobil aj Jaroslav 
Dutka (súčasný predseda Horolezeckého oddielu  Trenčín), 
ktorý sa pokúšal o zdolanie osemtisícovky K2. Liezol na ňu 
spoločne s maďarskou výpravou a to Ambruzziho rebrom.  
Žiaľ, pre nepriazeň počasia sa im výstup nepodaril úspešne 
dokončiť. Horolezcom sa darilo sa tiež v Alpách, kde sezónu 
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úspešne odštartoval začiatkom roka Gabo Čmárik prelezom 
cesty Colton – Mclntyre v severnej stene Grandes Jorasses. 
V januári sa uskutočnilo sústredenie v ľadovom lezení v ra-
kúskom Gastaine, organizované komisiou alpinizmu za účasti 
G. Čmárik a P. Kuzmu. Do tejto oblasti sa vrátili o mesiac 
neskôr V. Šujan, M. Blaško, M. Bernovský, F. Šimko a P. 
Kuzma. Podarilo sa im preliezť niekoľko hodnotných ľa-
dovcov. V letných mesiacoch pôsobili dvojice P. Kuzma a F. 
Šimko v oblasti Chamonix (Francúzko), kde preliezli cestu 
American direct na Petit Dru klasifikácie ED a ďalšie tri cesty 
v rovnakej obtiažnosti. V. Šujan a M. Blaško preliezli tiež 
American direct a Cestu Anouk ED na Petit Jorasses. 
Samozrejme liezlo sa aj v Tatrách, liezlo sa v skalkárskych 
oblastiach v Slovinsku, v Španielsku, kde sa prezentoval 
v kladnom svetle V. Strieženec cestami v 10 stupni obtiaž-
nosti, ale aj R. Kuzma prelezom cesty Echo 9+ na Skalke pri 
Trenčíne. Skrátka, horolezci boli maximálne aktívni vo všet-
kých disciplínach. Do lezenia sa zapájalo aj nežnejšie pohlavie 
a to už cesty v stupni 8. Trenčiansky horolezecký oddiel 
organizoval preteky na miestnej horolezeckej stene pri želez-
ničnom moste i na skalke pod kostolíkom, ktoré slúžia na kva-
litnú prípravu, lezeckých podujatí.  

Vlastné poznámky 
 
Slovenský zväz bedmintonu zverejnil domáce rebríčky k 

15. marcu 2006. Vo dvojhrách sú na čele najúspešnejší Slo-
váci aj v medzinárodnom meradle - Michal Matejka (M-Šport 
Trenčín) a Eva Sládeková (M-Šport Trenčín). Poradie v 
slovenských bedmintonových rebríčkoch k 15. marcu 2006 :  
Dvojhra mužov :  
1. Michal Matejka (M-Šport Trenčín) 6010 bodov,  
2. Marián Šulko (Spoje Bratislava) 3695,  
3. Tomáš Lobotka (CEVA Trenčín) 3121,  
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4. Ladislav Tomčko (ATU Košice) 3085,  
5. Juraj Kohút (MI Trenčín) 2791, 
6. Lukáš Navrátil (Spoje) 2704,  
7. Juraj Brestovský (Benni Nitra) 2606,  
8. Lukáš Klačanský (CEVA  Trenčín) 2565,  
9. Róbert Eliaš (BC Prešov) 1915,  

10. Pavol Bozogáň (ATU) 1637. 
Dvojhra žien :  
1. Eva Sládeková (M-Šport Trenčín) 5020,  
2. Kvetoslava Orlovská (Prešov) 4698,  
3. Kristína Ludíková (MI Trenčín) 4500,  
4. Zuzana Orlovská (Prešov) 3925,  
5. Gabriela Štefániková (Spoje) 3891,  
6. Monika Fašungová (Spoje) 3063,  
7. Alexandra Felgrová (MI Trenčín) 2306,  
8. Lujza Pastuchová (Spoje) 2053,  
9. Radka Cibáková (Loko Košice) 1923,  

10. Gabriela Zabavníková (Lokomotíva Košice) 1484.  
www/tn.mesto.sk 
 

Predposledný marcový víkend symbolicky uzavrel zimnú 
prípravu „prípravkárov“ AS Trenčín na odvetnú časť súťaže. 
V sobotu 18.marca 2006 mladí futbalisti, narodení v r. 1997, 

úspešne absolvovali tur-
naj v Leviciach, kde ich 
od medailového zápisu 
delil len maličký kúsok. 
Na turnaji sa predstavili 
chalani, ktorí v príprave 
nedostávali až toľko prí-
ležitostí. Svojou bojov-
nosťou však dokázali po-
trápiť všetkých favoritov 

mladí futbalisti boli so svojím výkonom spokojní 
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turnaja. Mužstvu patrí vďaka za predvedený výkon a dosť 
mrzí, že si nakoniec neodviezli medailu, ktorú si určite zas-
lúžili. Vyzdvihovať niekoho by nebolo voči ostatným „fé-
rové“, pretože bojovali všetci. 
   O deň neskôr, v nedeľu 19. marca 2006 sa „AS Trenčín“ 
v pozmenenom zložení 
predstavili na turnaji 
v Martine. Po kvalit-
ných výkonoch, ktorý-
mi chalani napodobili 
účinkovanie svojich 
„kolegov“ v Leviciach, 
obsadili veľmi pekné 
2.miesto a zaslúžene si 
domov viezli striebor-
né medaily. Navyše, v konečnom zúčtovaní sa Richard Bariš 
stal najlepším strelcom turnaja a Erik Prekop najlepším hrá-
čom mužstva AS Trenčín.  

Info Trenčín 27.03.2006  
Pomocná evidencia 167/1/06 
 
Dňa 19. marca 2006 juniorskí hokejisti Dukly Trenčín zví-

ťazili na domácom ľade v prvom stretnutí finálovej série ex-
traligy juniorov nad svojimi rovesníkmi zo Skalice 5:1 a na 
zisk zlatých medailí im tak stačí zvíťaziť už len v odvetnom 
zápase v Skalici. Trenčania rozhodli o svojom triumfe už v 
prvej tretine, keď sa najprv v 2. min presadil Záborský a o 12 
minút pridal víťazný gól v presilovke o dvoch hráčov Dos-
kočil. Zápas skončil výsledkom 5:1. 

www.tn.mesto.sk 
 
Na štadióne Mariána Gáboríka v Trenčíne sa stretla dňa          

19. marca 2006 ženská hokejová reprezentácia v druhom 

v Martine získali mladí futbalisti 2. miesto 
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prípravnom zápase s hokejovou reprezentáciou Rakúska ús-
pešne, keď zvíťazili tentoraz 2:1. O oba góly sa postarali dve 
debutantky v drese so slovebským dvojkrížom na prsiach v 37. 
minúte Čupková a v 43. minúte Sroková. Bolo to pre nás pos-
ledné reprezentačné stretnutie tejto sezóny, keďže v roku ko-
nania zimných olympijských hier sa majstrovstvá sveta žien 
v ľadovom hokeji neuskutočnia. Dvojzápasom sa sledoval cieľ 
dať príležitosť viacerým novým hráčkam. Tie sa ukázali v 
dobrom svetle. 

www.tn.mesto.sk 
 

V utorok 21. marca 2006 sa hralo odvetné hokejové stret-
nutie hokejovej extraligy juniorov na skalickom ľade. Hráči 
Skalice využili výhodu domáceho ľadu a po výhre 5:3 nad 
Duklou Trenčín vyrovnali stav finálovej série na 1:1. O maj-
strovi sa bude rozhodovať tretí zápas pod hradom Matúša 
Čáka, keďže Trenčín vyhral prvý zápas 5:1. Dukla v Skalici 
viedla od 3. minúty a bola herne v úvode lepšia, ale 20 sekúnd 
pred prvou sirénou Mikuš gólom do šatne vyrovnal a priklonil 
psychickú výhodu na stranu HK 36. Domáci prevzali inicia-
tívu a získali dvojgólové vedenie 3:1 i 4:2. Trenčín v závere 
pri hre šiestich proti štyrom znížil na 3:4, ale v pokračujúcej 
power play už nedokázal vyrovnať a ešte navyše inkasoval. 

www/tn.mesto.sk 
Pomocná evidencia 138/1/06 
 
Na Základnej škole Trenčín, Kubranská cesta sa uskutočnil 

19. ročník školského turnaja v minifutbale, ktorého sa zú-
častnilo deväť žiackych mužstiev a jeden kolektív učiteľov. Po 
dvojmesačnom maratóne stretnutí zvíťazilo mužstvo pedagó-
gov v zložení Schlesinger, Kuník, Felgr, ktoré porazilo v roz-
hodujúcom zápase žiakov 8. A. triedy v zložení Filip, Dvor-
ský, Mikuš, Bulko, Ondrášik, Smolík v pomere 6:3. Tretie 
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miesto obsadili žiaci 7. M triedy v zložení Rariga, Kmec, 
Bariak. Najlepším strelcom za učiteľov bol Schlesinger, za 
žiakov Rariga. Turnaj bol dobrou prípravou pre žiakov školy, 
ktorí sa prebojovali až do okresného finále základných škôl. 
Mladší žiaci obsadili vo finále v Soblahove 3. miesto a diev-
čatá vo Svinnej 5. miesto.  

Trenčianske noviny 20.03.2006  
 
Mladí hokejisti Dukly Trenčín na domácom ľade vybojovali 

celkové prvenstvo 
v slovenskej extra-
lige juniorov. O 
triumfe hráčov 
spod hradu Matúša 
Čáka rozhodol 
proti Skalici až 
tretí finálový duel 
dňa 23. marca 
2006, ktorý Tren-
čania vyhrali na 
domácom ľade 

pred 1650 divákmi 5:2 (0:1, 2:0, 3:1). Tím zo Záhoria sa síce 
Šátekom ujal vedenia a po prvej tretine odchádzal do kabín 
spokojnejší, Dukla však odpovedala v druhej časti hry gólmi 
Mikulu a Záborského. V tretej tretine zvýšil v 51. min Sojčík 
na 3:1, no vzápätí to bolo zásluhou M. Hrtúsa opäť iba o 
jediný gól. V závere však hral prím Tomáš Záborský, ktorý 
dvoma úspešnými zásahmi v 57. a 59. min dovŕšil svoj hetrik 
a najväčšou mierou sa tak postaral o konečnú trenčiansku 
radosť. Juniori Dukly vyhrali už základnú časť extraligovej 
súťaže a najvyššie ambície naplnili aj vo finále.  

www/tn.mesto.sk 
 

radosť juniorov Dukly Trenčín po treťom víťaznom zápase 
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Po víťazstve v dorasteneckých kategóriách sa trenčianski 
bedmintonisti BK MI Trenčín posadili na trón slovenského 
bedmintonu aj v kategórii žiakov. Na Majstrovstvách žiackych 
družstiev, ktoré sa konali 25. marca 2006 v Košiciach, pre-
valcoval BK MI Trenčín svojich súperov s ešte väčšou 
suverenitou. Majstrovstvám predchádzala dlhodobá príprava, 
zameraná práve na celoslovenské súťaže. Sústredenie v Prahe 
a potom víťazné ťaženie na turnaji v nemeckom Waghäuselli 
posúvali kolektív do úlohy favorita aj na vrcholných domácich 
súťažiach. Dievčatá a chlapci BK MI si vo finále Majstrov-
stiev Slovenskej republiky žiackych družstiev so súpermi po-
radili nad očakávanie hladko. Za účasti najlepších štyroch 
kolektívom zo Slovenska prešlo družstvo v zložení Veronika 
Jarjabková, Ivanka Gajdošíková, Alexandra Škultétyová, Petra 
Plesníková, Mária Čibíková, Milan Ludík, Martin Bočák, 
Tomáš Ondrovič, Lukáš Hulín a Richard Janáč bez jediného 
zaváhania. BK MI Trenčín zdolalo Lokomotívu Košice 7:0, M 
Šport Trenčín 7:0 a BC Prešov 6:1. „Bolo to opäť víťazstvo 
skvelého, stmeleného kolektívu. Tešíme sa aj z tohoto úspechu 
a po dorastencoch máme aj žiakov so zlatými medailami z 
Majstrovstiev SR. Motivuje nás to k ďalšej tvrdej práci o to 
viac, že viacerí členovia nášho klubu sa začínajú presadzovať 
na medzinárodnom poli a umiestňujú sa v európskych a sve-
tových rebríčkoch. To je dôkaz, že v Trenčíne sa bedmintonu 
darí, čoho základom je dobrá práca s mládežou,“ vyjadril 
spokojnosť tréner Peter Ludík, strojca úspechov trenčianskeho 
bedmintonu.  

Trenčianske noviny 27.03.2006  
Pomocná evidencia 164/1/06 
 
Dňa 28. marca 2006 sa pod patronátom Slovenského orla 

v Trenčíne uskutočnilo krajské kolo žiakov Street-hokeji za 
účasti ôsmich družstiev – víťazov okresných kôl. Skupinu A) 
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vyhralo družstvo Základnej školy Trenčín, Hodžova ulica 
pred Púchovom a skupinu B) Považská Bystrica pred Dub-
nicou nad Váhom, ktoré bojovali vo finále o majstra kraja. Vo 
finále sa stretlo družstvo Trenčína s Považskou Bystricou, 
z ktorého vyšlo víťazné družstvo z Považskej Bystrice v po-
mere 3:1. 

Trenčianske noviny 03.04.2006  
Pomocná evidencia 177/3/06 
 
Dňa 30. marca 2006 podpísal nový tréner hokejového 

seniorského družstva Dukla Trenčín Antonín Stavjaňa ročnú 
zmluvu s ročnou opciou. Jeho asistentom sa stal Július 
Penzéš, ktorý priviedol juniorku k titulu majstrov Slovenska 
nie je žiadnym tajomstvom. Tréner Antonín Stavjaňa (začiat-
kom osemdesiatych rokov pôsobil v tíme Dukly Trenčín ako 
obranca), bol až do nedávna úspešným trénerom v poslednom 
ročníku v Dynamax Nitra. Po tom, čo prišli neúspechy tohto 
družstva v play-off s družstvom Skalice a informácia, že pres-
túpi do prvoligového Slovana Bratislava, Dynamax Nitra 
s ním rozviazal zmluvu, čo využilo vedenie Dukly Trenčín 
a angažovalo pre nasledovné obdobie do svojich služieb ako 
trénera. Jeho najbližšími plánmi je letná dobrá príprava 
a dovtedy doplniť káder družstva o troch až štyroch obrancov 
a dvoch až troch útočníkov. 

Trenčianske noviny 03.04.2006  
Pomocná evidencia 183/1/06 
 
V Púchove dňa 31. marca 2006 sa uskutočnil 2.ročník vy-

hlásenia najúspešnejších športovcov, športových kolektívov, 
trénerov a funkcionárov Trenčianskeho kraja za rok 2005. 
Organizátorom podujatia bol Trenčiansky samosprávny kraj a 
Krajské športové centrum v Trenčíne. Ocenenia najúspeš-
nejším jednotlivcom odovzdali predseda Trenčianskeho samo-
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správneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, predseda Krajského 
športového centra v Trenčíne Ing. Pavol Jurčík a JUDr. Vi-
liam Veteška. Z Trenčína ocenenia prevzali : 
- Igor Kočiš – Dukla Trenčín - kulturistika,  
- Jana Purdjaková – Dukla Trenčín - kulturistika,  
- Martin Tešovič – Dukla Trenčín – vzpieranie, 
- Tibor Duchovný – letecký modelár,  
- Róbert Gavenda – cyklokrosár,  
- Martin Hubáček – triatlonista,  
- Kolektív mladších dorastencov vo futbale AS Trenčín - 

majstri Slovenskej republiky,  
- Kolektív kanoistov z Novák a Osemročného športového 

gymnázia v Trenčíne - 4. miesto na majstrovstvách sveta,  
- Gabriel Čmárik – horolezec,  
- Jaroslav Dutka – horolezec, 
- Branislav Kacina – skialpinista, 
- Ing. Juraj Potoček – Musher klub, 
- Rastislav Tureček – Hand bike,  
- Ing. Július Kákoš – modelár,  
- Martin Skúpy – funkcionár Slovenského orla v Trenčíne,  
- MUDr. Ivan Javorský – telovýchovný lekár. 

Vlastné poznámky 
 

V dňoch 1. a  2. apríla 2006 sa v Prešove hral záverečný 
turnaj majstrovstiev Slovenska dorasteneckých družstiev v 
badmintone. Kvalifikovali sa naň po dva tímy z oboch 
oblastných súťaží Východ a Západ. Absolútne suverénne si 
počínali domáce nádeje BC Prešov, ktoré v troch stretnutiach 
a dohromady 21 zápasoch nestratili ani jediný set. Zverenci 
trénera Daniela Orlovského BC Prešov získali zlaté medaily. 
O ďalšie medaily sa podelili Spoje Bratislava, ktorým sa ušli 
strieborné medaily a bronzové medaily získalo družstvo MI 
Trenčín. Záverečné poradie : 

1. BC Prešov              6 bodov 
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2. Spoje Bratislava     4 bodov 
3. MI Trenčín          2 body 
4. Lokomotíva Košice 0 bodov 
www/tn.mesto.sk 
 
V dňoch 1. a 2. apríla 2006 sa uskutočnili v športovej hale 

Vojenského športového klubu v Trenčíne majstrovstvá Slo-
venska vo vzpieraní. O najhodnotnejší výkon na majstrov-
stvách Slovenska vo vzpieraní mužov, žien a juniorov v 
Trenčíne sa postaral Viktor Gu-
mán z Košíc, ktorý v kategórii do 
85 kg, ktorého dvojbojový súčet 
326 kg mal v prepočte na Sin-
clairove body hodnotu 403,21 b. Na 
domácom šampionáte napokon neš-
tartoval trojnásobný bronzový 
medailista z vlaňajších majstrov-
stiev sveta v Katare v kategórii do 
105 kg Martin Tešovič z Vojen-
ského športového klubu Dukla 
Trenčín. Najúspešnejšími klubmi 
majstrovstiev Slovenskej republiky 
sa stali Vojenský športový klub Dukla Trenčín, Luke Trenčín 
a Diana Orol Ružomberok so ziskom dvoch titulov. Minu-
loročné tituly obhájili iba dvaja vzpierači - Michal Palkovič, 
ktorý v kategórii do 56 kíl zaostal za slovenským rekordom v 
dvojboji len o jediný kilogram, a Rudolf Lukáč v kategórii do 
77 kg. Slovenský šampionát v Trenčíne bol súčasne aj 1. 
kolom prvoligovej súťaže mužských družstiev. Najviac bodov 
(1747,04) nazbieral obhajca titulu Mestský klub vzpierania a 
silových športov Košice, na druhom mieste skončil s desať-
bodovou stratou ďalší košický klub, nováčik súťaže Viktória 



 815 

Športhala Košice a na treťom mieste Vojenský športový klub 
Dukla Trenčín.  

Výsledky: 
Kategória mužov do 56 kg :  
1. Michal Palkovič (Diana Orol Ružomberok) 199 (92+107),  
2. Tibor Moro 181 (81+100),  
3. Jaroslav Šolc (obaja MKVaSŠ Košice) 165 (74+91),  
Kategória juniorov do 65 kg :  
1. Tibor Moro (MKVaSŠ Košice) 181 (81+100) 
Kategória mužov do 62 kg : 
1. Lukáš Črep (Diana Orol Ružomberok) 190 (85+105), 
2. Andrej Vavro (Radola) 169 (77+92),  
3. Ľuboš Chovanec (TJ Dukla Trenčín) 163 (73+90),  
Kategória juniorov do 62 kg :  
1. Lukáš Črep (Diana Orol Ružomberok) 190 (85+105) 

Kategória mužov do 69 kg :  
1. Jiří Žejdlík (VŠK Dukla Trenčín) 250 (115+135), 
2. František Eliáš (MKVaSŠ Košice) 227 (105+122), 
3. Róbert Kurpel (TJ Dukla Trenčín) 225 (100+125),  
Kategória juniorov do 69 kg :  
1. František Eliáš (MKVaSŠ Košice) 227 (105+122), 
Kategória mužov do 77 kg :  
1. Rudolf Lukáč (Luke Trenčín) 305 (130+175), 
2. Pavol Svrček (VŠK Dukla Trenčín) 285 (135+150),  
3. Miroslav Janíček (WLC Elkop Dolný Kubín) 282 

(127+155), 
Kategória juniorov do 77 kg :  
1. Štefan Baláž (Diana Orol Ružomberok) 226 (100+126), 
Kategória mužov do 85 kg :  
1. Viktor Gumán (Viktória Športhala Košice) 326 (156+170), 
2. Richard Tkáč (MVKaSŠ Košice) 319 (142+177),  
3. Tomáš Črep (Diana Orol Ružomberok) 285 (125+160),  
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Kategória juniorov do 85 :  
1. Matúš Pokusa (TJ Dukla Trenčín) 234 (100+134), 
Kategória mužov do 94 kg :  
1. Ondrej Kutlík (Luke Trenčín) 327 (143+184) 

2. Branislav Tužinčin (Sokol Hlohovec) 280 (120+160),  
3. Oskar Patasi (MŠK Thermal Veľký Meder) 254 (116+138),  
Kategória juniorov do 94 kg :  
1. Jaroslav Pavlovič (VŠK Dukla Trenčín) 245 (105+140), 
Kategória mužov do 105 kg :  
1. Róbert Orbán (MKVaSŠ Košice) 305 (130+175), 
2. Michal Pokusa (VŠK Dukla Trenčín) 302 (132+170), 
3. František Szabó (MŠK Thermal Veľký Meder) 266 

(116+150),  
Kategória juniorov do 105 kg :  
1. Michal Pokusa (VŠK Dukla Trenčín) 302 (132+170), 
Kategória mužov nad 105 kg :  
1. Peter Bakala (Tatran Krásno nad Kysucou) 297 (135+162),  
2. Milan Kolčár (TJ Dukla Trenčín) 292 (128+164),  
3. Milan Korista (Viktória Športhala Košice) 284 (134+150),  
Kategória juniorov nad 105 kg :  
1. Ondrej Kružel (Bobrov) 280 (120+160) 

Kategória žien do 58 kg : 
1. Kamila Gurská (JIM B. Bystrica) 131 (61+70),  
2. Lenka Horná (TJ Dukla Trenčín) 123 (55+68), 
Kategória žien do 63 kg :  
1. Marta Žiarová (VŠK Dukla Trenčín) 125 (55+70), 
Kategória žien do 69 kg :  
1. Michaela Čizmadiová (Družstevná) 85 (35+50), 
2. Dominika Brutovská (Viktória Športhala Košice) 57 

(24+33), 
Kategória žien do 75 kg :  
1. Lucia Olosová (WLC Elkop Dolný Kubín) 108 (48+60), 
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Kategória žien nad 75 kg :  
1. Anna Horná 117 (53+64), 
2. Zuzana Horná 115 (50+65),  
3. Ivana Bartáková (všetky TJ Dukla Trenčín) 95 (40+55). 
Poradie družstiev mužov po 1. kole :  
1. MKVaSŠ Košice 1747,04 b.,  
2. Viktória Športhala Košice 1737,36, 
3. VŠK Dukla Trenčín 1697,36,  
4. WLC Elkop Dolný Kubín 1564,54, 
5. TJ Dukla Trenčín 1471,65,  
6. TJ Tatran Krásno nad Kysucou 1311,34. 

www/tn.mesto.sk 
 

Dňa 1. apríla 2006 sa uskutočnil 
na zimnom štadióne MG Rink 
v Trenčíne 1. ročník exibičného 
turnaja v curlingu, ktorého sa zú-
častnili osobnosti z verejného, 
športového, novinárskeho a podni-
kateľského života. Tí, ktorí sa zú-
častnili tohto nebývalého poduja-

tia, ktorého praktické prevedenia vidíme len z televíznej 
obrazovky, dostalo konkrétnu podobu v tomto nevšednom 
zápolení. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 185/1/06 

 

Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie František Hossa 
pozval na týždňový minikemp štrnástich hráčov do Trenčína 
pred začiatkom hokejových majstrovstiev sveta v Rige. Mimo-
riadne sústredenie sa uskutočnilo z toho dôvodu, že viacerí 
adepti na reprezentačný dres so svojimi klubmi už ukončili 
súťažnú sezónu. Tréningový minikemp sa začal v utorok 4. a-
príla 2006 a trval do 7. apríla 2006 na zimnom štadióne MG 

do súťaže sa zapojil aj Ing. Branislav Celler 
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Rink. Trénerovi Františkovi Hossovi asistoval Jerguš Bača. 
„Chceme, aby hráči mali kontakt s ľadom a mali tiež orga-
nizovaný tréning. Čakáme, ako dopadnú ďalšie zápasy a podľa 
toho budeme postupne pozývať ďalších hokejistov,“ doplnil 
František Hossa. Okrem už dávnejšie spomínaných Ľuboša 
Bartečka a Jaroslava Obšuta sa žiadni iní hráči neospravedlnili 
z možnej účasti na svetovom šampionáte v Lotyšsku. Mini-
kempu v Trenčíne sa zúčastnili :  
Brankári : Karol Križan (MoDo Hockey), Ján Laco (HC Ko-
šice); 
Obrancovia : Peter Podhradský, Slavomír Bodnár (obaja HC 
Košice), Stanislav Hudec (HC Vítkovice Steel), Tomáš 
Starosta (Neftechimik Nižnekamsk), Tomáš Frolo (Oceláři 
Trinec); 
Útočníci : Vladimír Dravecký, Miroslav Lažo (obaja HC Ko-
šice), Peter Húževka (Dukla Trenčín), Andrej Podkonický, 
Ľubomír Vaic (obaja HC Liberec), Martin Hujsa (HC Slovan 
Bratislava), René Jarolín (HK 36 Skalica).  

Slovenská reprezentácia odohrala prípravné stretnutia 
v Piešťanoch proti Dánsku, Nórsku, dvojzápas proti Česku, 
dve stretnutia vo Švajčiarsku a na záver proti Ukrajine. 

Vlastné poznámky 
 
Vo Vrábloch sa konal Slovenský pohár mládeže v karate, na 

ktorom pretekári Ekonómu Trenčín získali tieto umiestnenia : 
V kat. kumite starších žiakov do 40 kg zvíťazil D. Kopúň, 
rovnako úspešný v kategórii starších žiakov do 35 kg bol R. 
Súdny. V kategórii mladších dorasteniek do 50 kg získala P. 
Pevalová druhú priečku a v kategórii starších žiačok do 40 kg 
H. Pristašová získala tiež druhé miesto. 

Karatisti Ekonómu štartovali aj v Bratislave na maj-
strovstvách bratislavskej únie. Prvenstvá si vybojovali v 
kumite starších žiakov do 40 kg D. Kopúň, kumite starších 
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žiačok M. Kopúňová, mladších žiakov do 35 kg R. Súdny a 
mladších žiakov do 30 kg Z. Michalec. Druhé miesto v 
kumite mladších žiačok do 40 kg obsadila L. Bacová a tretia v 
kumite mladších dorasteniek sa umiestnila do 50 kg P. 
Pevalová.  

Trenčianske noviny 03.04.2006  
Pomocná evidencia 179/1/06 
 
Na Veľkonočnom turnaji a 3. ročníku Memoriálu Dušana 

Dršku vo vzpieraní v Trenčíne dňa 8. apríla 2006 štartovalo 
52 pretekárov z Čiech, Rakúska a Slovenska. Výsledky : 
Kategória mužov : 
1. Michal Pokusa (Vojenský športový klub Dukla Trenčín) 

329,34 bodov, dvojboj - 305/135+170), 
2. Roman Stareček (Telovýchovná jednota Dukla Trenčín) 

314,06 bodov,  dvojboj - 252/107+145),  
3. Peter Bakala (Tatran Krásno n/K.) 310,91 bodov, dvojboj 

300/140+160). 
Kategória žien : 
1. Marta Žiarová (Vojenský športový klub Dukla Trenčín) 

160,53 bodov, dvojboj - 131/57+74),  
2. Lenka Horná (Vojenský športový klub Dukla Trenčín) 

155,98 bodov dvojboj - 123/53+70),  
3. Petra Müllerová (Česká republiky) 153,97 bodov, dvojboj  - 

127/58+69). 
Kategória dorastencov : 
1. Matúš Pokusa (Telovýchovná jednota Dukla Trenčín) 

297,45 (78,85 - 240/110+130). 
www/t.mesto.sk 09.04.2006 
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Mužstvo  chlapcov prípravky futbalového klubu TTS SOS 
Tren-  čín ´95 počas zimnej prestávky absolvovalo niekoľko 

turnajov, v ktorých strie-
dalo  dobré vystúpenia 
so slabšími. Na silne ob-
sadenom turnaji v Prie-
vidzi chlapci ťahali za 
kratší koniec skončili 
dvanásty, v Novej Dub-
nici tretí, vo Svinnej pia-
ty. Nakoniec to najlepšie: 
posledný turnaj na My-

jave po troch víťazstvách a jedinej prehre od mestského rivala 
AS Trenčín sa hráči radovali z cenného prvenstva. Ďalšiu 
radosť chlapcom i sebe spravil František Krasňan, ktorý  sa 
s piatimi presnými zásahmi vyhrala súťaž strelcov. Všetci 
chlapci, ktorí sa turnaja zúčastnili, si z chuti zahrali a dôstojne 
reprezentovali naše mesto.  

Info Trenčín 13.04.2006  
Pomocná evidencia 207/1/06 
 
V pondelok ráno 10. apríla 2006 oslovilo vedenie Matadoru 

Púchov asistenta 1. ligovej futbalovej Jednoty AS Trenčín Pe-
tra Ančica so serióznou trénerskou ponukou zachrániť Púchov 
v prvej lige. Bral to ako výzvu opäť pôsobiť v najvyššej sú-
ťaži, tentoraz už vo funkcii hlavného trénera. Z histórie je 
známe, že v mladosti Peter Ančic (nar. 23. októbra 1955 v 
Trenčíne) začínal s futbalom v rodnej Ľuborči, kde hrával v 
mládežníckych kategóriach. Potom pôsobil už ako senior v 
Hlinsku, v Trenčíne (sedem rokov),  v Nitre, v Slušoviciach a 
na záver kariéry v Bánovciach n/B. Ako tréner začínal v 
Štúrove, Bánovciach, v Žiari nad Hronom a v Podbrezovej. Na 
svojom konte má 220 prvoligových štartov, v ktorých vsietil 

víťazné družstvo TTS ´95 po turnaji v Myjave 
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37 gólov. Je otcom Juraja, futbalistu, ktorý v súčasnosti 
celkom úspešne hrá najvyššiu súťaž v českom Liberci. Treba 
povedať , že ešte na jeseň 2005 bol jedným z asistentov L. 
Hudeca v AS Trenčín, počas zimnej prestávky však najvyššiu 
súťaž ako asistent opustil a odišiel trénovať do treťoligovej 
Nemšovej. Na lavičke tohto tímu však odkaučoval iba dve 
víťazné jarné majstrovské stretnutia, doma proti Komárnu 3:0 
a v Jaslovských Bohuniciach 1:2. Vzápätí však prišla dosť 
nečakaná ponuka z Corgoň ligového Matadoru Púchov, ktorý 
je v súčasnosti až na samom dne tabuľky, ktorý odvolal 
českého kormidelníka Pavla Vrbu. 

Trenčianske noviny 19.04.2006  
 
V Senci na zasadnutí Rady zvolili predsedov jednotlivých 

komisií Slovenského futbalového zväzu. Predsedom komisie 
mládeže sa stal Ing. Pavol Hozlár z Trenčína.  

Trenčianske noviny 19.04.2006  
 
Na 21. ročníku Behu oslobodenia Beňadikovej, Jakubovian, 

Jamníka, Konskej a Liptovského Ondreja dňa 16. apríla 2006 
zvíťazila v behu na 3.200 metrov v kategórii žien nad 35 
rokov Jitka Hudáková z Trenčína časom 14,31 min.  

www/tn.mesto.sk 
 
Na 11. ročníku medzinárodného turnaja „Veľkej ceny 

Nymburka v karate“v českom meste Nymburk súťažilo 
približne 600 pretekárov prevažne z úspešných českých klu-
bov, ktorí súťažili o medaily a ceny primátora Mesta Nym-
burk. Karatisti z trenčianskeho klubu Laugaricio začali svoju 
žatvu medailí v kategórii športový zápas kumite v kategórii 
starších žiačok do 40 kg, kde sa stretli vo finále obe z klubu 
Laugaricio „zlatá“ Alica Bretschneiderová so „striebornou“ 
Nicol Belákovou. V mladších žiakoch do 35 kg získali bron-
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zovú medailu Marián Kulík a Robert Lexmann a v starších 
dorastencoch do 60 kg vybojoval zlatú medailu Marek Kulík. 
V kategórii muži do 65 kg suverénne zvíťazil skúsený borec 
Peter Kumičík. 

Trenčianske noviny 19.04.2006  
Pomocná evidencia 218/2/04 
 
Dňa 22. apríla 2006 na 17. ročníku Dunajského maratónu 

v rýchlostnej kanoistike v Komárne získala Lucia Baláková 
zo Slávie  Športová škola Trenčín tretie miesto. 

www/t.mesto.sk 
 
Na slávnostnej akadémii v trenčianskom Kultúrnom a 

metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky dňa 
23. apríla 2006 zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho 
kraja a Krajského športového centra vyhlásili najlepších 
športových trénerov za rok 2005. Ocenenie prevzali Dušan 
Bučko (Boxing club Dubnica n/V), Ľubomír Hagara (KRK 
DAK Kiaba Nováky), Eduard Hartmann (Dukla Trenčín) a 
Vladimír Janko (NCHZ Nováky). Na stretnutí odmenili aj 
zaslúžilých funkcionárov Ľubomíra Mikulu (Volejbalový 
športový klub Púchov), Viliama Ugróczyho (FK Baník Prie-
vidza), Juraja Kaula (Slávia športová škola Trenčín), pred-
sedu Slovenského zväzu vodného póla Eduarda Prelovského, 
Branislava Škáru (ZTŠČ Trenčín), Ivana Kormaňáka (ZK 
Baník Prievidza), Vincenta Pacúcha (futbal Považská Bys-
trica), Jozefa Kováča (viacboj všestrannosti Považská Bys-
trica) a 81-ročného atletického funkcionára Otta Haüslera z 
Trenčína. 

www/tn.mesto.sk 
 
Dňa 24. apríla 2006 na pretekoch v cestnej cyklistike 

v Dudinciach v hlavnej mužskej kategórie skončil v závereč-
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nom bodovaní Maroš Kováč z Dukly Trenčíne tretie a jeho 
oddielový kolega Roman Broniš štvrté miesto. 

www/tn.mesto.sk 
 
O najhodnotnejšie výkony sa na kontrolných pretekoch 

ľahkých atlétov na tartanovom štadióne v Dubnici nad Váhom 
dňa 24. apríla 2006 postarali aj Trenčania Jozef Repčík 
v behu na 2000 m a Matúš Mentel v behu na 60 m. Výsled  
ky : 
kategória mužov : 
- v behu na 60 m zvíťazil Matúš Mentel zo Slávie Trenčín 

7,17 sek., 
- v behu na 300 m zvíťazil Matúš Mentel 35,20 pred Joze-

fom Repčíkom, obaja zo Slávia Trenčín 35,80 sek.,  
- v behu 2000 m zvíťazil Jozef Repčík zo Slávie Trenčín 

5:47,02,  
- v hode oštepom zvíťazil Martin Benák zo Slávie Trenčín 

55,34. 
www/tn.mesto.sk 

 
Dňa 25. apríla 2006 usku-

točnilo Krajské športové cen-
trum v Trenčíne ocenenie naj-
úspešnejších trénerov Tren-
čianskeho kraja za rok 2005. 
Ďakovný list za prácu v pros-
pech športu a telesnej výchovy 
prevzali z rúk tajomníka Kraj-

ského športového centra v Trenčíne Františka Koronciho títo 
tréneri : 
- za športové odvetvie – futbal, trénerov mladších futbalistov 

AS Trenčín Martin Stano, 

Milan Stano preberá ocenenie od Mariána Ondrušku 
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- za športové odvetvie – hádzaná, tréner Hádzanárskeho klu-
bu Štart Trenčín Peter Sabadka, 

- za športové odvetvie  - raketomodelárstvo tréner KRK DAK 
KIABA Nováky Ľubomír Hagara, 

- za športové odvetvie – plávanie, trénerka Plaveckého klubu 
Slovan Prievidza Hana Krčíková, 

- za športové odvetvie – tenis, tréner Športového klubu TCTT 
& SAKI Trenčianske Teplice Jozef Bulko, 

- za športové odvetvie – vodné pólo tréner Vodnopólového 
klubu NChZ Nováky Vladimír Janko.  
Vlastné poznámky 
 
V stredu 26. apríla 2006 sa uskutočnil nevšedný zápas troch 

družstiev. Na umelom trávniku sa tu stretli futbalové mužstvá 
chlapcov a dievčat zo Základnej školy Trenčín, Veľkomo-
ravská ulica, Základnej školy v Púchove a Špeciálnej inter-
nátnej školy Vladimíra Predmerského v Trenčíne. V rámci 
súťaže špeciálnych olympiád si dve trenčianske školy zahrali 
spoločne s družstvom Púchova unifikovaný futbal. Jeho 
zvláštnosťou bolo, že každé družstvo bolo zložené tak zo 
zdravých ako z mentálne postihnutých detí. Podľa prezidentky 
Slovenského hnutia špeciálnych olympiád Evy Lisičanovej 
tieto súťaže vznikli pre lepšiu integrácii mentálne postihnu-
tých ľudí do spoločnosti a svoj cieľ plnia. Postihnuté deti 
môžu s pomocou zdravých rozvíjať svoje schopnosti a naopak 
zdravé deti môžu vďaka týmto hrám zmeniť svoje postoje a 
lepšie prijať takýchto ľudí. Hra bola pre deti najlepšou mož-
nosťou pre spoločné zažívanie radosti z hry a ponúka cestu, 
ako sa navzájom spoznať. V zápase, v ktorom nechýbali pravé 
mažoretky nakoniec zvíťazili žiaci z Púchova pred družstvom 
Trenčína A a Trenčín B. Za najlepšieho brankára vyhodnotili 
Trenčana Mareka Bulka, najlepšieho obrancu Róberta Balá-
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ža z Púchova a najlepšieho útočníka Romana Gagu z druž-
stva Trenčín A. 

Trenčianske noviny 03.05.2006 
 
Na majstrovstvách Slovenska v rýchlostnej kanoistike na 

dlhých tratiach v Novákoch si 29. apríla 2006 v seniorských 
kategóriách vybojovali titul šampióna v C2 Ľubomír Hagara 
s Danielom Biksadským z Dukly Trenčín. Na druhom mieste 
sa umiestnila v kategórii starších dorasteniek v K2 Petra 
Muchová zo Slávie Športová škola Trenčín s Piešťankou 
Simonou Šamkovou. Na druhý deň 30. apríla 2006 získali 
svojím výkonom pekné umiestnenia ďalší trenčianski prete-
kári : 
- v kategórii mužov v K1 na 5000 metrov tretie miesto La-

dislav Belovič z Dukly Trenčín; 
- v kategórii žien v K1 tretie miesto Lucia Baláková zo Slá-

vie Športová škola Trenčín; 
- v kategórii mužov v C1 tretie miesto Daniel Biksadský 

z Dukly Trenčín. 
www/tn.mesto.sk 
 
Cyklista Dukly Trenčín Maroš Kováč sa umiestnil na        

3. mieste na Memoriáli Andrzeja Trochnowskiego, pretekoch 
kategórie 1.2 na 164 km v poľskom Wyszkowe. Kováč fini-
šoval v špurte osemčlennej skupiny za Poliakmi Piotrom 
Chmielewskim a Marcinom Sapom. Vo vedúcej skupine bol aj 
ďalší slovenský cyklista Martin Riška, ktorý napokon skončil 
na 6. pozícii. Kováč i Riška si pripísali body do kontinentálnej 
klasifikácie UCI.  

www/tn.mesto.sk 02.05.2006  
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Dňa 7. mája 2006 na 4. ročníku „Hornokysuckej 25“ – beh 
na 25 kilometrov zvíťazila v kategórii žien do 39 rokov Jitka 
Hudáková z Trenčína časom 2:06.25 hod.  

www/tn.mesto.sk 08.05.2006 
 
Dňa 7. mája v pretekoch o Cenu Olympiku v Suchej n/Par-

nou zvíťazil v kategórii juniorov na trati 92 km Róbert 
Gavenda z Telovýchovnej jednoty Slávia Športová škola 
Trenčín časom 2:14,06 hod. 

www/tn.mesto.sk 08.05.2006 
 
Na 7.ročníku medzinárodného turnaja v karate mládeže, 

dorastencov, juniorov a seniorov v Hradci Králové viac ako 
900 pretekárov z Českej republiky, Slovenska, Chorvátska, 
Talianska, Poľska a Švédska súťažilo v zaplnenom kongre-
sovom centre Aldis. Dôležitou zmenou oproti pravidlám bolo, 
že kategórie dorastencov a vyššie museli mať „povinné 
papučky“, čiže chrániče chodidiel. To ponúklo všetkým pre-
tekárom širšie spektrum používaných techník a kombinácií. 
Na stupne víťazov sa tak postavili skutočne dobre pripravení 
karatisti, medzi ktorých patrili aj karatisti z klubu Laugaricio 
Trenčín. Zvíťazili v športovom zápase kumite dievčatá 7 - 11 
rokov Alica Bretschneiderová, chlapci 7 - 11 rokov Libor 
Vlček. V kumite dorastencov sa umiestnili na druhom mieste 
Marek Kulík a na treťom mieste Marek Čurgali. V kategórii 
mužov sa umiestnil na treťom mieste Peter Kumičík. 

Info Trenčín 11.05.2006 
Pomocná evidencia 250/1/06 
 
Jozef Hrušovský a Alexander Matečný z Karate klubu Eu-

rópa Trenčín reprezentovali 29. apríla 2006 Slovenskú repu-
bliku na Európskom medzinárodnom turnaji v Maďarsku, 
v meste Siofók, na súťaži „Balaton karate Cup 2006“. 
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Súťaže sa zúčastnili viaceré reprezentácie Maďarska, Talian-
ska, Srbska, Rumunska, Rakúska a Slovenska. Alexander 
Matečný v kategórii kata kadeti 16 a 17 roční získal zlatú me-

dailu. Rovnako cenný 
kov a víťazstvo vybojo-
val aj Jozef Hrušovský 
v kategórii kata juniori 
18 až 20 roční. Dňa            
29. apríla 2006 sa usku-
točnila aj medzinárodná 
súťaž pre deti a mládež 
v Galante pod názvom 
„Galanta Cup 2006“, 
na ktorom Karate klub 

Európa Trenčín reprezentovali dve pretekárky v kata (súborné 
cvičenia) a v kumite (zápas). V kategórii kata starších žiačok 
sa na 2. mieste umiestnila Ingrida Suchánková a na 4. mieste 
Romana Havierová. V kategórii kumite starších žiačok zví-
ťazila Ingrida Suchánková.  

Info Trenčín 11.05.2006 
Pomocná evidencia 250/1/06 
 
Dukla Trenčín sa po neúspešnej minulej sezóne rozhodla 

posilniť svoj káder viacerými známymi menami. Zo Skalice 
prišiel skúsený český obranca Aleš Křetinský, z Nitry stredný 
útočník Andrej Kollár, po troch rokoch v najvyššej českej sú-
ťaži v drese Zlína sa vracia Peter Barinka a po piatich rokoch 
v Česku a vo Švédsku oblečie dres Dukly odchovanec Sta-
nislav Valach. Už dávnejšie bol známy príchod českého obrá-
ncu Pavla Staněka, ktorý bol jedným z najlepších hráčov 
druhej najvyššej súťaže v Česku, hrajúci v drese Jihlavy. Ve-
denie Dukly Trenčín už pred časom oznámilo predĺženie 
zmluvy s Jiřím Hešom. Okrem nového kontraktu s Hešom sa 
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potvrdili nové zmluvy s Tiborom Melichárkom a Jurajom 
Ďurčom. Prvý menovaný podpísal kontrakt na 1+1 rok a 
skúsený obranca Ďurčo na jednu sezónu. Mužstvo je pre toto 
obdobie uzavreté. Vyšlo nám takmer všetko, do čoho sme sa 
pustili povedal generálny sekretár Dukly Trenčín Piovarči. 
Preto musíme byť spokojní. Chceme ísť cestou užšieho kádra 
a dať väčšiu príležitosť juniorom ako v minulej sezóne. O 
šancu však musia zabojovať. Z minuloročného kádra si Tren-
čania uplatnili opciu na Miroslava Hálu, Petra Húževku a Vla-
dimíra Nemca. Z mužstva odchádzajú brankári Marek No-
votný a Róbert Kompas, ktorý ukončil aktívnu činnosť, obran-
covia Slavomír Hriňa, Ladislav Gabriš, David Mocek, Patrik 
Rimmel, Martin Kivoň, útočníci Igor Majeský a Ján Zlocha. 
Trenčania začali v utorok s prípravou na novú sezónu. Nové-
mu kormidelníkovi Antonínovi Stavjaňovi bolo k dispozícii 34 
hráčov vrátane úspešných juniorov. Po deviatich týždňoch 
prípravy na suchu v domácich podmienkach dostanú hráči 
trojtýždňovú dovolenku a 24. júla vykorčuľujú na ľad. 

www/tn.mesto.sk 02.05.2006  
 

Na Slovenskom pohári v cyklokrose v Trenčíne dňa 7. mája 
2006 na Ostrove sa zúčastnila celá popredná špička prete-
károv. Víťazstvá si odniesli : 
- kategória „Elite“ 

Peter Musiga z CTK Záriečie 
- kategória „Senior“ – 17 a viac rokov 

Lukáš Roth z 3 AL Klub Poprad 
- kategória „Cadet“ – 15 až 16 roční 

Ján Kočiš z 3 AL Klub Poprad 
- kategória „Minima“ – 13 až 14 roční 

Ján Musil z MK Austerlitz, Česká republiky 
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- kategória „Benjamín“ – 11 
až 12 roční 

Miroslav Kolárik z 3 AL Klub 
Poprad 
- kategória „Pousisin“ – do 10 

rokov 
Michal Ivan z 3 AL Klub 
Poprad 
- kategória „voľná modrá“ 

Marek Sloboda z Banskej 
Bystrice 
- kategória „voľná zelená“    

Vladimír Alexa z 3 AL Klub Poprad 
Cyklotrial .sk 22.05.2006 
 
Pedagógovia z okresu Trenčín po víťazstve v krajskom finá-

le vo futsale nenašli premožiteľa ani na majstrovstvách Slo-
venskej republiky v Senici dňa 5. mája 2006. V semifinále po 
výbornom výkone zvíťazili nad kolegami z Gelnice (Košický 
kraj) 20:4. Vo finálovom zápase sa dlho nedokázali presadiť 
proti defenzívnej taktike Dunajskej Stredy (Trnavský kraj). 
Trpezlivou hrou však postupne súpera zlomili a zvíťazili 11:5 
a pohár pre majstrov Slovenska putoval do rúk Trenčanov. 
Pred 3 rokmi sa začal okolo výborného futbalistu Andreja 
Paulínyho tvoriť kolektív zanietených súčasných i bývalých 
hráčov, kde vek nehrá rolu, veď kolektív tvoria hráči od 23 do 
56 rokov. Družstvo Trenčína tvorili títo hráči : Dušan Černek 
zo Základnej školy M. Rešetku Horná Súča, Andrej Paulíny zo 
Základnej školy Soblahov, Miroslav Karas zo Základnej školy 
Trenčín, Hodžová ulica, Roman Jaška zo Základnej školy 
Trenčianske Teplice, Jaromír Felgr zo Základnej školy Tren-
čín, Kubranská ulica, Igor Schlesinger zo Základnej školy 
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Trenčín, Kubranská ulica, Jozef Hollý zo Združenej strednej 
školy hotelových služieb a obchodu Trenčín. 

Trenčianske noviny 31.05.2006  
 
„Konečne Paríž!“ Týmito slovami si uľavila trenčianska 

tenisová dvojica Božena Skalíková a Milan Seneši po víťaz-
stve na turnaji amatérskych párov Peugeot Roland Garros. 
Najlepší z tohto podujatia totiž dostávajú miestenku do hľa-
diska počas Medzinárodných tenisových majstrovstiev Fran-
cúzska. „Je to fantastický pocit,“ rozplýva sa úspešná hráčka. 
„O konečné víťazstvo sme bojovali už niekoľko ročníkov, 
vždy nás, ale súperi vyradili. Víťazný pár z Trenčína vôbec 
prvý v osemročnej histórii podujatia – triumfoval spomedzi 48 
dvojíc. Návšteva grandslamového turnaja bola spojená s 
päťdňovým pobytom v Paríži. V cene výherného zájazdu boli 
okrem vstupeniek na tenisové duely aj ubytovanie, strava a 
doprava. „To nie je všetko,“ vyčarí jeden zo svojich neopako-
vateľných úsmevov šťastná víťazka. „Spolu s Milanom sme 
dostali možnosť pozvať si do Francúzska spoločnosť.“ Sú-
kromný podnikateľ Seneši putuje pod Eifelovku s manželkou, 
futbalovej funkcionárke Skalíkovej bude spríjemňovať oka-
mihy v kozmopolitnom meste manžel. „Ľúto je akurát sedem-
ročnému synčekovi Nikolasovi. Počas celého turnaja ma 
výdatne povzbudzoval a napokon musí ostať doma,“ zdôve-
ruje sa starostlivá matka. Víťazstvo Skalíkovej a Senešiho sa 
zrodilo po jednoznačnom priebehu. Dvojica nestratila v turna-
ji, ktorý sa hral v skupinách na dva víťazné tiebreaky a neskôr 
na tri víťazné skrátené hry, ani jediný set! Úspešný pár ťažil z 
fantastickej hry na sieti podporenej tvrdým podaním. Obaja 
tenisti hrávajú spolu štvrtý rok, v doterajšej amatérskej kariére 
dosiahli najväčší triumf práve víťazstvom na Peugeot Roland 
Garros.  

Trenčianske noviny 17.05.2006  
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Pomocná evidencia 261/1/06 
 

Na majstrovstvách Slovenska fitnes 7. mája v Bratislave sa 
v dobrom svetle predstavila trenčianska fitneska Gabriela Je-
žíková, ktorá v silnej konkurencii získala tretie miesto v ka-
tegórii do 164 cm. 

Trenčianske noviny 17.05.2006  
Pomocná evidencia 265/1/06 
 
Od piatkového poobedia 12. mája 2006 patril trenčiansky 

kemp na Ostrove výlučne majiteľom motoriek. Zišli sa tu mla-
dí i starí, všetci na motorkách obrovských, nablýskaných, s 
koženými sedadlami, strapcami, pomaľovanými nádržami... 
Práve tu sa konal 4. ročník dobre známej Motoparty tren-
čianskeho Chopper klubu Black Kings. „Náš klub oslavuje 
práve štvrté narodeniny a ku každému klubu patrí, aby spravil 
nejakú akciu. Nemusí byť veľká, ale musí byť o niečom,“ 
prezrádil prezident klubu Miroslav Appelt. Podľa jeho slov, 
pred štyrmi rokmi prišlo na party šesťdesiat motorkárov, rok 
na to už dvesto a minulý rok sa akcie zúčastnilo už štyristo 
milovníkov motoriek. V tomto ročníku počítali organizátori až 
s počtom šesťsto až sedemsto účastníkov motozrazu. Pod-
statou každého dobrého motozrazu je porozprávať sa pri do-
brom pive a dobrej hudbe o motorkách. Po piatkovom príjazde 
do kempu začal pre návštevníkov bohatý program trvajúci až 
do nedele s tanečnicami i ohňovou šou. Viaceré hudobné ka-
pely svojou tvrdou hudbou bavili návštevníkov a samozrejme 
nechýbalo obľúbené zápolenie v rýchlosti pitia piva a súťaž o 
najväčší pupok. V sobotu 13. mája 2006 od 9,00 do 14,00 ho-
diny bola motoparty sprístupnená aj pre návštevníkov a do 
areálu sa razom nahrnulo množstvo obdivovateľov, nadšene si 
fotografujúcich nádherné a často aj ojedinelé exponáty. Za 
päťdesiatkorunové vstupné tu bolo možné vidieť všetky druhy 
motoriek, ktoré brázdia cesty. Od obrovských chopprov, cez 
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športové motorky až po trojkolesové stroje, na ktoré sa spolu s 
majiteľom zmestí aj žena a potomkovia. Žena alebo frajerka je 
súčasťou každej správnej motorky. Účastníci zrazu, medzi 
ktorými nechýbali motorkári z Rakúska, Poľska, Maďarska a 
samozrejme z Čiech, si v sobotu popoludní spoločne vychut-
nali „jazdu kráľov“. Nespočetné množstvo motorkárov sa v 
túto dobu zhromaždilo na svojich „tátošoch“ pred kempom a 
spoločne vyrazilo na okružnú jazdu cez Bánovce nad Bebra-
vou a Topoľčany. Po krátkej prestávke na guláš sa všetci, 
sprevádzaní sanitkou, ktorá bdela nad bezpečnosťou cesty, 
opäť vrátili cez Piešťany a Nové Mesto nad Váhom. Celý 
výťažok z akcie bol venovaný útulku pre psov v Trenčíne.  

Trenčianske noviny 17.05.2006  
Pomocná evidencia 264/1/06 
 
Volejbalový turnaj učiteľov, ako už tradične vyvrcholil 

finálovým turnajom v telocvični Základnej školy Trenčín, Ho-
džova ulica. Počas celého školského roku zápolilo v zá-
kladných skupinách 12 základných škôl a družstvo pracov-
níkov Mestského úradu v Trenčíne. Semifinálové turnaje roz-
hodli o štvorici najlepších, ktorí sa stretli vo finálovom turnaji 
dňa 28. apríla 2006. V zápase o 3. miesto sa zvíťazila Zá-
kladná škola M. Rešetku Horná Súča nad Základnou školou 
Nemšová 2:0. Vo finále zvíťazilo po urputnom boji družstvo 
Základnej školy Trenčín, Dlhé Hony pred družstvom Mest-
ského úradu Trenčín v pomere 2:1. Na záver turnaja boli oce-
není aj najlepší jednotlivci. Za najlepšieho hráča bol vyhlásený 
L. Petrtýl z družstva Mestského úradu v Trenčíne, za najlep-
šieho smečiara M. Galko z družstva Základnej školy Trenčín, 
Dlhé Hony, za najlepšiu hráčku hráčka M. Švajková z druž-
stva Mestského úradu v Trenčíne. Za najvšestrannejšieho 
hráča posledného desaťročia bol vyhlásený Pavol Halgoš 
z družstva Základnej školy Trenčín, Dlhé Hony.  
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Vlastné poznámky 
 
Karate klub Európa Trenčín pod vedením Branislava Zubri-

čaňáka 4.dan sa zúčastnili na záver sezóny majstrovstiev Slo-
venskej republiky detí a mládeže v Karate dňa 13. mája 2006 
v Košiciach. Zo siedmich trenčianskych pretekárov najúspeš-
nejšími so ziskom zlatých medailí skončili Ingrida Suchán-
ková v kategórii kumite starších žiačok a Filip Nguyen v ka-
tegórii kumite starších žiakov. Zbierku medailí rozšírili bron-
zoví medailisti Jakub Králik v kategórii kata starších žiakov, 
Ingrida Suchánková  a Romana Havierová v kategórii kata 
starších žiačok. Členovia Karate klubu Európa Trenčín svojím 
výkonom potvrdili, že patria medzi popredné kluby karate na 
Slovensku. K zisku medailí blahoželáme. 

Vlastné poznámky 
 
Na 10. ročníku Ilavského behu - Veľkej Ceny D-Lumaxu 

dňa 14. mája 2006 sa stali v kategórii nad 50 rokov Miroslav 
Kováč z Trenčína časom 51:31 min. a v kategórii žien nad 35 
rokov Jitka Hudáková z Trenčína časom  1:01:03 hod 

www/tn.mesto.sk 14.05.2006 
 
Na majstrovstvách Slovenska hráčov do 15 rokov v bed-

mintone v Hrachove dňa 14. mája 2006 sa mimoriadne darilo 
reprezentantovi MI Trenčín Milanovi Ludíkovi, ktorí z 
piatich titulov vybojoval tri, čím  stal najúspešnejším hráčom 
šampionátu. Tituly získal : 
- v kategórii jednotlivcov, keď zvíťazil vo finále nad svojím 

klubovým kolegom Martinom Bočákom 2:0; 
- v kategórii štvorhry, keď vo finále zvíťazil so svojím 

klubovým kolegom Martinom Bočákom nad klubovou 
dvojicou Lukáš Hulín – Tomáš Ondrovič 2:0; 
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- v kategórii zmiešanej štvorhry, keď vo finále zvíťazil so 
svojím klubovým kolegyňou Gajdošíkovou nad klubou 
dvojicou Martin Bočák – Olesníková 2:1 
www/tn.mesto.sk 14.05.2006 
 
Trenčiansky klub Lúč sa v stredu 17. mája 2006 stal mies-

tom amatérskeho improvizovaného divadla, kde bolo možné 
na jeden večer vyskúšať si dosky, ktoré znamenajú svet. Pod 
názvom Trenčianska improliga sa niesol prvý ročník na Slo-
vensku dobre známej akcie, ktorá žne slávu hlavne v Bra-
tislave a v Žiline a ktorej hlavnou témou je divadelná impro-
vizácia. Rodičmi celého projektu boli Marek Mojžiš a členka 
študentského parlamentu Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka Monika Mináriková. „Rozmýšľal som, ako osloviť 
čo najviac ľudí. Keďže som sa zúčastňoval na improligách v 
Žiline aj Bratislave, spýtal som sa priateľov, či by do toho 
nešli,“ prezradil mladý filantrop Marek Mojžiš. Pravidlá im-
proligy sú jednoduché. Do súťaže sa môžu prihlásiť kolektívy 
i jednotlivci, ktorí si zostavia družstvá od jedného do štyroch 
členov. Ich úlohou je po vyžrebovaní témy za tri minúty pri-
praviť scénku a za ďalšie tri ju odohrať. Témy sme vyberali 
podľa toho, čo je zaujímavé zahrať, vysvetlila Monika. A tak 
sa medzi témami ocitli také ako „Prasa melancholik“, film 
„Niečo na tej Mary je“, či príslovie „Aj čert bol krásny, keď 
bol malý“. K účasti na takejto súťaži podľa Mareka Mojžiša 
stačil zdravý exhibicionizmus a chuť zabávať druhých, pričom 
nebol vylúčený ďalší profesionálny rast. Práve z improlíg 
vyšli niektorí dnes dobre známi umelci. Vďaka podpore a 
financiám z Trenčianskej nadácie sa podarilo projekt zorga-
nizovať. No nikto neveril, že jeho úspechu vkročí do cesty 
práve hokej. Keďže naši hokejisti postúpili a v ten večer hrali 
s Kanadou, viacero ľudí dalo prednosť športovému pred kul-
túrnym zážitkom. Sprvu javiaci sa problém umožnil počas 
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večera vznik úžasnej rodinnej atmosféry, kde každý fandil 
každému, kde zrazu všetci boli jeden tím. Počas príjemného 
večera viackrát vystúpila stepová skupina Tap Dance Quartet 
a folkový spevák Vašo, ktorý vtipnými textami dotváral cel-
kovú atmosféru. Na Trenčianskej improlige sa zúčastnil aj 
herec divadla Normálka Boris Ilkyw, ktorý sem prišiel pôvod-
ne iba ako divák, no nakoniec sa dal nahovoriť a spolu s ďal-
šími tromi zostavil tím. Sám  povedal, že až tu zistil, aké je 
hranie bez prípravy náročné, akú musí mať človek bohatú 
fantáziu. V amatérskom divadle je to iné, tam presne vieme, 
čo máme hrať,“ vysvetľuje Boris, ktorý priznáva, že to bol 
perfektný zážitok.  

Trenčianske noviny 22.05.2006  
 
Dňa 26. mája 2006 pri príležitosti návštevy holandských 

priateľov z Utrechtu sa popri kultúrnych a spoločenských 
stretnutiach uskutočnilo aj stretnutie športové na futbalovom 
trávniku, v ktorom sa stretol výber futbalistov mesta Trenčín 
s futbalistami Utrechtu. Výberom futbalistov mesta Trenčín 
bol poverený vedúci Kancelárie primátora Ing. František Sá-
decký. Vybral dobre, lebo trenčianski futbalisti ukázali svojím 
súperom ako sa hrá v Trenčíne futbal, keď nad nimi vyhrali 
zaslúžene 4:1 

Vlastné poznámky  
 
Členovia šachového klubu v Trenčíne sa stretli v mesiaci 

máj 2006 na členskej schôdzi, na ktorej zhodnotili uplynulú 
majstrovskú sezónu 2005 - 2006 a zároveň si vytýčili nové 
ciele a úlohy pre nastávajúci súťažný ročník. Hráči šachového 
klubu dosiahli celkove dobré výsledky v troch ligových sú-
ťažiach. Najúspešnejší boli hráči „A“ družstva, ktoré si v ko-
nečnej ligovej tabuľke nakoniec vybojovalo 6. miesto. Tento 
úspech dosiahli pod vedením kapitána tímu M. Kijaca, keď 
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hrali v zostave: M. Gruca, P. Bombek, M. Maslík, L. Chmelík, 
I. Srvátka, P. Jurica, M. Velčko, spolu s náhradníkmi D. Du-
šom, M. Blažekom, D. Masarikom, M. Blahušom a M. Bo-
bákom. Týmto faktický nadviazali na bohatú tradíciu šachu v 
meste pod hradom Matúša Čáka, keď dosiahli vysokú úroveň 
hry. Najviac bodov získali I. Srvátka (7 bodov z 11 partií), M. 
Maslík (5,5 b. z 9.) a M. Kijac (6,5 b. z 11.). „B“ družstvu sa v 
III. lige nepodarilo umiestniť do stanoveného 3. miesta a 
skončili až na 5. mieste. Príčinou bola neuspokojivá do-
chádzka niektorých jednotlivcov na zápasy. Najväčším 
prínosom boli hráči S. Šlacký (získal 10 bodov z 11 partií), D. 
Masarik (7,5 z 10.) a P. Pytlík (7,5 z 11.). „C“ družstvo pod 
vedením P. Pytlíka bojovalo v 4. lige so solídnymi výsled-
kami. Na početných otvorených turnajoch a majstrovstvách 
dobre reprezentovali klub a mesto Trenčín.  

Trenčianske noviny 21.06.2006 
Pomocná evidencia 341/1/06 
 
Na futbalovom ihrisku v Trenčíne - Opatovej sa v piatok  

26. mája 2006 konali netradičné oslavy Dňa detí formou 
olympiády malotriednych škôl z Opatovej, Skalky n/V, Selca, 
Hornej Súče – Trnávky, Chocholnej a Dolnej Poruby. Pre deti 
sme pripravili špor-
tové súťaže vo fut-
bale, vo vybíjanej 
a v skákaní vo vre-
ci, rozprávala ria-
diteľka opatovskej 
základnej školy 
Mgr. Alena Schif-
ferová. Súťaže boli 
nazvané podľa ob-
cí, v ktorých vzni-
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kli. Deti potešila návšteva miestnych hasičov s historickou 
ručnou striekačkou ťahanej koňom a ukážky súčasnej techniky 
hasičov. Deti sa okrem hier vyšantili preťahovaním lana na 
výborne pripravenom ihrisku. Víťazstvo v 12. ročníku Skalna-
tého slona vo futbale si odniesli chlapci zo Selca, pred roves-
níkmi zo Skalky a  z Chocholnej. V 9. ročníku Opatovskej sto-
nožky vo vybíjanej bola najlepšia Chocholná pred Selcom 
a Trnávkou. Najlepšie sa deti vysporiadali v  5. ročníku Sú-
čanského slimáka so zákernosťami behu vo vreci deti z Cho-
cholnej pred družstvom z Opatovej a Hornej Súči – Trnávky. 

Info Trenčín 08.06.2006 
Pomocná evidencia 325/1/06 
 
Dňa 27. mája 2006 Peter Velits potvrdil povesť jedného z 

najväčších talentov slovenskej cyklistiky, keď sa stal víťazom 
druhého podujatia 46. ročníka Medzinárodných dní cyklistiky 
- Memoriálu Mateja Laca v Dubnici nad Váhom a okolí, kto-
rým boli preteky o Veľkú cenu Kooperatívy na 161,7 km na 
okruhoch z Hrabovky cez Skalku nad Váhom, Zamarovce a 
Trenčín. Dvadsaťjedenročný pretekár juhoafrického družstva 
Konica Minolta si za triumf pripísal 40 bodov do kontinen-
tálneho rebríčka UCI a na svoje osobné konto aj 1.413 eur. 
Peter Velits sa presadil v koncovke pretekov, keď v špurte 
vedúcej trojčlennej skupiny predstihol Slovinca Jure Kocjana 
a Chorváta Radoslava Roginu, ktorý si tak zopakoval piatkové 
3. miesto z Veľkej ceny Hydraulika Mikolášek. Zo Slovákov 
si ešte body do rebríčka UCI pripísal aj deviaty Ivan Víglaský 
z Podbrezovej. Na 132-členný pelotón čakalo v sobotu cel-
kovo 11 náročných okruhov, každý meral 14,7 km, celkom 
161,7 km. Dôležitý moment pre vývoj pretekov nastal v šies-
tom kole, keď sa vpredu ocitla deväťčlenná skupina aj s dvo-
jicou Slovákov Petrom Velitsom a Ivanom Víglaským. Ve-
dúca skupina spolupracovala a postupne si vypracovala na 
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pelotón vyše šesťminútový náskok. V predposlednom okruhu 
tesne pred Hrabovkou zaútočili Velits s Kocjanom a Roginom 
a od zvyšnej šestice sa odpútali. V poslednom okruhu svoj 
náskok udržali a napokon si to rozdali o celkové prvenstvo. 
Najviac síl vo finiši mal Peter Velits. Z trenčianskych prete-
károv bol najúspešnejším Maroš Kováč z Dukly Trenčín. 

www.tn.mesto.sk 27.05.2006 
 
Na atletickom štadióne Slávie v Trnave dňa 27. mája 2006 

sa uskutočnil ďalší zo série mítingov Grand Prix Slovensko 
2006. Pri neúčasti viacerých atlétov zo slovenskej špičky 
podali aktéri len priemerné výkony. Na pretekoch 400 m hlad-
kých triumfoval Jozef Repčík zo Slávie Športová škola 
Trenčín časom 48,30 sek. V hode guľou sa Petra Tyleschová 
zo Slávie Športová škola Trenčín hodom 11,81 m umiestnila 
na druhom mieste. 

www.tn.mesto.sk 27.05.2006 
 
Na 12. ročníku Samaria Cupu a Memoriálu Vladimíra Ga-

lisa v rýchlostnej kanoistike v Čilistove na 200 m dňa 27. mája 
2006 sa zúčastnili aj pretekári z Trenčína a dosiahli strie-
davých úspechov. Najúspešnejšími boli v : 
- kategórii K 1 staršie dorastenky zvíťazila Petra Muchová 

zo Športovej školy Trenčín časom  43,80 sek. 
- kategórii K 1 ženy sa umiestnila na druhom mieste Lucia 

Baláková zo Športovej školy Trenčín časom 44,23sek.  
- kategórii C 1 muži sa umiestnil na druhom mieste Daniel 

Biksadský časom 40,18 sek. a na treťom mieste Ľubomír 
Hagara z Dukly Trenčín časom 41,31sek.  

- kategórii K 1 muži sa umiestnil  Juraj Lipták z Dukly 
Trenčín časom 34,34 sek na druhom mieste.  
www.tn.mesto.sk 27.05.2006 
 



 815 

Dňa 27. mája 2006 sa na trenčianskom letisku konal už                
7. ročník tuningového zrazu na Slovensku. Túto prehliadku 

pekných áut organizoval 
časopis Autotuning 
a Matador. Dážď v pred-
chádzajúci deň zjavne 
nevadil milovníkom áut, 
lebo prišlo viac ľudí ako 
minulý rok. Tento krát 
organizátori nenechali 
bezpečnosť divákov na 
náhodu a dráhy boli 

ohradené Pestrý program medzi súťažami prilákal davy. 
Dopoludnia bol na programe šprint a slalom a medzi tým 
kaskadéri z Česka. I napriek prijatým bezpečnostným opatre-
niam i v tomto roku sa podujatiu nešťastie nevyhlo, keď auto 
zrazilo dve mladé ženy, našťastie pre nich len s ľahkými po-
raneniami. 

www.tn.mesto.sk 27.05.2006 
 
Karate klub Európa usporiadal 27.mája 2006 slávnostné 

stretnutie k 10.výročiu založenia klubu, na ktorom sa zúčast-
nilo až 160 ľudí. Pri tejto príležitosti boli ocenení najlepší 
cvičenci, pretekári, talenty a tréneri v klube. Karate klub Euró-
pa Trenčín kedysi známi pod názvom Kanku a neskoršie pod 
názvom Interkan oslávil koncom mája 2006 desiate výročie 
založenia. Karate klub Kanku založil v roku 1996 Branislav 
Zubričaňák v tejto dobe nositeľ 4.danu. Karate klub Kanku 
sa v roku 1999 premenoval na Karate klub Interkan a v roku 
2004 na Karate klub Európa Trenčín. Karate klub Európa 
Trenčín za svoju desať ročnú históriu získal viac ako 750 
medailí a ocenení po celom Slovensku i v zahraničí. Spomeň-
me tých najlepších cvičencov karate klubu Europa Trenčín 

ocenení najlepší pretekári za posledné obdobie 
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Jozef Hrušovský, Jakub Králik, Ingrida Suchánková, Romana 
Havierová, Martina Oravcová, Simona Lorencová, Filip 
Nguyen, Jakub Stehel, Barbora Olešáková, Alexander Mateč-
ný a mnoho iných cvičencov a pretekárov. Karate klub Európa 
bol víťazom majstrovstiev Slovenska 2005 a 2006 v kategórii 
kata družstvá, kumite družstvá, kumite staršie žiačky, kumite 

starší žiaci, kata starší 
dorastenci, kata starší 
žiaci. Klub získal zlaté 
medaile na medzinárod-
ných turnajoch a Európ-
skych pohároch v Ne-
mecku, v Holandsku, 
v Maďarsku, v Chorvát-
sku, v Českej republike  
a na Slovensku. 

Vlastné poznámky 
 
V nedeľu 28. mája 2006 sa odohral posledný finálový zápas 

play-off medzi mužstvami Marsboro a Vegeta, v ktorom Ve-
geta zvíťazila 8:3 a tým sa stalo družstvo Vegeta vítazom 
Trenčianskej hokejbalovej ligy a novým držiteľom pohára 
Slovenského Orla pre rok 2005-2006. Po dlhoročnom úsilí, v 
ktorom mužstvo Vegeta viackrát hralo vo finále play-off, sa 
jej podarilo tento titul nakoniec získať. Mužstvo vítazného 
tímu tvorili hráči : Bartovič M., Betka J., Nedorost A., Balaj 
A., Kovalčík P., Sysvald A., Gajdošík M., Bachynec L., Gavač 
S., Trefný R., Gábriš L. Bartovič M., Dráb R., Dráb J., 
Kubrický J., Janík P., Ondrášek P., Kákoš A., Petrík M.  

Trenčianske noviny 07.06.2006 
 
Jeden z najúspešnejších slovenských hokejových obrancov 

v histórii Róbert Švehla ostáva aj naďalej v pozícii prezidenta 
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Dukly Trenčín rozhodlo o tom dňa 29. mája 2006 valné zhro-
maždenie akcionárov. V štruktúrach klubu bude pracovať aj 
doterajší tréner slovenskej reprezentácie František Hossa, kto-
rý sa stal generálnym manažérom. “Po nevydarenej sezóne a 
úbytku fanúšikov som ponúkol akcionárom klubu odstúpenie z 
pozície prezidenta klubu,“ povedal na úvod Švehla a pokra-
čoval: “Valné zhromaždenie akcionárov ma však požiadalo, 
aby som zo svojho postu neodchádzal.“ Vo vedení trenčian-
skeho klubu nastali menšie zmeny. Všetci akcionári s jednou 
výnimkou budú členmi predstavenstva. Ide o šesť ľudí. Iba 
Pavol Demitra, ktorý je väčšinu roka v zámorí, zostáva v do-
zornej rade. Novým generálnym manažérom seniorského 
družstva sa stal František Hossa, Ivan Piovarči bude pôsobiť 
vo funkcii športového manažéra seniorského tímu a ako 
riaditeľ neziskovej spoločnosti. Eduard Hart-
mann bude okrem pozície manažéra mládeže 
vykonávať aj funkciu trénera juniorského 
mužstva. Viliam Ružička bude naďalej vice-
prezidentom klubu. Okrem príchodu úspeš-
ného českého kormidelníka Antonína Sta-
vjaňu a viacerých posíl nastávajú zmeny aj na 
trenčianskom zimnom štadióne. Akciová spo-
ločnosť Dukla Trenčín financuje výstavbu skyboxov, ale to 
nie sú jediné zmeny na štadióne. V spolupráci s mestom 
Trenčín prebieha druhá časť rekonštrukcie mládežníckych 
šatní. Pribudnú aj nové sociálne zariadenia. Okrem toho sa 
pripravujú projekty na ďalšiu rekonštrukciu zimného štadióna, 
ktorá bude prebiehať v spolupráci s mestom. Vždy to je však o 
financiách a prvoradé boli tentoraz mládežnícke kabíny. Ak 
budeme každý rok do štadióna investovať, tak o pár rokov by 
sme mohli mať pekný hokejový stánok. Uvažuje sa napríklad 
o dostavaní tribúny za bránku na strane lavičky pre hostí 

Vlastné poznámky 
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Dňa 30. mája 2006 sa uskutočnil na 20. stanovištiach 
v Trenčíne „Challenge Day – Deň výzvy“ a bolo aj ako je-

diným medzimestským 
stretnutím s mestom Po-
prad. Jeho slávnostné 
otvorenie sa uskutočnilo 
v amfiteátri na Miero-
vom námestí poslancom 
dlhodobo uvoľneným pre 
výkon funkcie Branisla-
vom Zubričaňákom, 
ktorý si so sebou privie-
dol na pódium známych 

trenčianskych športovcov – horolezca Jozefa Opatovského, 
horolezca Jána Dutku, horolezca Petra Kuzmu, hokejistov 
Petra Barinku a Jířího Heša a hádzanárku Máriu Opačitú. 
Slávnostné otvorenie podujatia bolo ukončené jazdou poslanca 
Branislava Zubričaňáka v psom záprachu známeho pretekára 
muschera Ing. Juraja Potočka, v ktorom obehol Mierové ná-
mestie, Palackého ulicu, Štúrove námestie a vrátil sa na 
Mierové námestie. Medzitým pódium amfiteátra sa premenilo 
na prehliadku športového 
umenia karatistických klubov 
Ekonóm, Akadémia, Interkan, 
Laugarício a Real Team 
z Trenčína, tanečného umenia 
tanečných súborov Goonies 
Girls, Korzo, Koral, Drobci, 
South Side, Džamal a ďalšie. 
Avšak hlavným poslaním po-
dujatia nebolo sledovať, čo sa deje pódiu, ale poskytnúť 
mladým ľuďom možnosť športovania v priebehu 15 minút. 
Organizátori to mali však tento rok ťažké, lebo chlad a dážď 

bojový postoj mladých karatistov 
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sťažili športovanie. No aj tak davy detí prúdili so svojim 
učiteľmi do centra mesta, aby si zašportovali. Na Mierovom 
námestí deti pílili kmeň stromu, skákali cez šihadlá a cez 
gumu, preťahovali sa lanom. Na Štúrovom námestí deti triafali 
loptičkou na cieľ, hádzali šípkami na elektronický terč. 
Radosť bolo pozerať najmä na škôlkárov ako si šikovne 
počínali s loptičkou. Na priestranstve pred Kultúrnym a meto-
dickým centrom Ozbrojených síl Slovenskej republiky bolo 
zápolenie v preťahovaní lanom, streľba loptičkou na hokej-
balovú bránu, stolnotenisový turnaj, hra v basketbal na jeden 
kôš. Mimoriadneho záujmu sa tešilo u mládeže lezenie na 
umelej lezeckej stene pri železničnom moste, zrejme vyprovo-
kované úspechmi trenčianskych horolezcov v uplynulom ob-
dobí. Aj napriek niektorým negatívam podujatie splnilo svoj 
cieľ, aby sa u detí a mládeže vytvorili podmienky pre 
pravidelné denné cvičenie. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 3. júna 2006 Mestská 
športová hala v Bánovciach 
n/B. hostila účastníkov maj-
strovstiev  Slovenska v karate 
družstiev. Vynikajúceho úspe-
chu dosiahlo družstvo dievčat 
z Karate klub Európa Trenčín 

v zložení Ingrida Suchánková, Romana Havierová a Mar-
tina Oravcová, keď v kategórii kata družstiev obhájili už po 
tretíkrát titul majstra Slovenska.  

Vlastné poznámky 
 

Víťazstvami favorizovaných reprezentantov sa skončili 
dvojdňové preteky vodákov dňa 4. júna 2006 na 500 m v 
rámci 3. ročníka Zvolenskej tisícky v rýchlostnej kanoistike 
na Môťovskej priehrade. Na pretekoch sa zúčastnili aj pre-
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tekári z Dukly Trenčín, ktorí sa v jednotlivých kategóriach 
umiestnili nasledovne : 
- kategória C1 – muži na druhom mieste Daniel Biksadský 

2:00,093 min. a na treťom mieste Ľubomír Hagara 
2:04,760 min.; 

- kategória K2 – dvojica mužov na treťom mieste Juraj 
Lipták z Trenčína s  Erikom Noskovičom  z Bratislavy 
40,464 min.; 

- kategória C2 – muži na prvom mieste sa umiestnila dvojica 
Ľubomír Hagara s Danielom Biksadským (Dukla 
Trenčín) 2:00,663 min; na druhom mieste sa umiestnila 
dvojica Martin Beneš z Novák a Rastislav Kohút  z Dukla 
Trenčín 2:07,303 min.; 

- kategória K2 – ženy na druhom mieste sa umiestnila dvojica 
Dominika Srnáková z Bratislavy s Luciou Balákovou z 
TJ Slávia Športová škola Trenčín 2:12,601 min. 
www.tn.mesto.sk 04.06.2006 
 
Mesto Trenčín žilo 3. jú-

na 2006 športovým sviat-
kom, pretože v Mestskej 
športovej hale sa malo roz-
hodnúť v odvetnom zápase 
o jednom finalistovi na Maj-
strovstvá Európy 2006 v há-
dzanej vo Švédsku medzi 
družstvami Slovenska 
a Ukrajiny. Keď po prehre 
24:27 pred týždňom v Kyjeve Slovenky neuspeli s Ukrajinou 
sa očakávalo, že v sobotňajšej odvete dňa 27. mája 2006 Slo-
venky uspejú. V tomto zápase im Trenčania vytvorili domáce 
prostredie v preplnenej hale. Slovenky nastúpili na odvetu bez 
chorej kapitánky Zuzany Hrabovskej. Po vyrovnanom úvode 
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sa od stavu 3:3 v 7. min začali viac presadzovať súperky, ktoré 
po necelej štvrťhodine hry získali vedenie 7:4. Vzápätí si do-
máci tréner Tomáš Kuťka zobral oddychový čas a situácia na 
palubovke sa radikálne zmenila. Šnúrou siedmich gólov, keď 
chyby Ukrajiniek trestali najmä z rýchlych protiútokov, otočili 
výsledok v 22. min na 11:7. Tento náskok si udržiavali aj vo 
zvyšnom čase prvého polčasu a do kabín odchádzali s troj-
gólovým vedením 13:10. Nálada v zaplnenej trenčianskej hale 
sa zlepšila vďaka vydarenému úvodu druhého polčasu, v kto-
rom Slovenky zvýšili na 16:11. Potom však nastal neuveri-
teľný obrat vo vývoji zápasu. Ukrajinkám stačilo necelých de-

väť minút na vyrovnanie – 
17:17, aby vzápätí pridali 
ďalšie tri góly. Zverenky 
trénera Tomáša Kuťku sa 
už z tohto šoku nespa-
mätali, v útoku pôsobili 
bezradným dojmom a 
evidentne im aj ubúdali 
sily. Súperky z Ukrajiny 
tak poľahky zvyšovali 

náskok a nad svojím súperovom zvíťazili 27:22. Góly za Slo-
vensko dali – Marianna Gubová, Miroslava Sůkalová – Mra-
víková, Dagmar Stuparičová 3, Silvia Farkašová 1, Lucia 
Uhráková 1, Jana Caltíková 1, Jana Oborilová, Alžbeta Tót-
hová 6/1, Petra Beňušková 4/2, Martina Školková 3, Anna 
Dittelová 2, Martina Halásová 1, Gáborová. S malými chy-
bami rozhodovali rumunskí rozhodcovia Ali Sergiu Cirligeanu 
a Gherghe Bejenariu pred 1300 divákmi. V tlačovej besede po 
skončenom zápase sa vyjadril reprezentačný tréner Tomáš 
Huťka, že výsledok zápasu ovplyvnila neúčasť niektorých 
chorých hráčok, zranenia v zápase a družstvo v druhom pol-
čase odišlo úplne kondične. Na záver blahoželal trénerovi 

zápas v prvom polčase bol pre Slovensko priaznivý 
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Ukrajiny Leonidovi Ratnerovi k víťazstvu a k postupu na 
majstrovstvá Európy. 

www.tn.mesto.sk 03.06.2006 
 

Dňa 28. mája 2006 sa uskutočnil v Trenčíne 2. ročník „Be-
hu trenčianskou Brezinou v behu do vrchu“, ktorého sa zúčas-
tnilo 94 pretekárov z celého Slovenska. Víťazmi v jedno-
tlivých kategóriach sa stali : 
- muži do 40 rokov : 

1. B. Dzuiba – Poľsko, 
2. M. Urbanovský – Prievidza, 
3. M. Bialek – Banská Bystrica, 
12. D. Masaryk – Trenčín. 

- muži nad 40 rokov : 
1. Ľ. Kovalčík – Nové Zámky, 
2. J. Kuchárik – Trenčín, 
6. S. Ďuriga – Trenčín, 

- muži nad 50 rokov : 
1. M. Kováč – Trenčín, 
8 . J. Karabec – Trenčín, 
9 . I. Hudec – Trenčín, 

- muži nad 60 rokov : 
1. V. Bašista – Dubnica, 
2. D. Kašička – Trenčín, 
3. Š. Dubnička – Trenčín, 

- ženy do 40 rokov : 
1. J. Vladárová – Turčianske Teplice, 

3. M. Sázelová – Trenčín. 
Trenčianske noviny 14.06.2006  
Pomocná evidencia 332/1/06 

 

     Dňa 4. júna 2006 občianske združenie Hodzo v spolupráci 
s mestom Trenčín usporiadalo na ihrisku v Hornom Orecho-
vom športovo – relaxačný deň detí. Napriek nepriazni počasia 
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sa 19 detí zúčastnilo na súťažiach 
v kopaní jedenástok, triafaní plecho-
viek, fúkaní balónov na čas, streľbe 
zo vzduchovky, bedmintone a v há-
dzaní šípok do terča. Na záver si 
zahrali futbalový zápas. Pri občer-
stvení a pochúťkach na grile sme deti 
potešili reklamnými predmetmi mesta Trenčín, ako aj rôznymi 
sladkosťami a inými darčekmi. 

Vlastné poznámky 
 
Na majstrovstvách Slovenska v hokejbale juniorov v Mar-

tine v dňoch 2. až 4. júna 2006 získalo družstvo Slovenský 
Orol Trenčín ti-
tul majstra Slo-
venska, keď vo 
finále sa stretol 
z družstvom Mar-
tina. V riadnom 
čase skončil zá-
pas 2:2. O titule 
rozhodli trestné 
strieľania, v kto-
rom presnejšiu 
mušku mali Tren-

čania a rozhodli o víťazstve 2:1. Druž-stvo Slovenského Orla 
Trenčín hralo v tomto zložení : J. Bielik, L. Madera, M. Ky-
selica, S Gavač, E. Bakoš, L. Kapko, I Škultéty, D. Klučár, E. 
Hartman, O. Ďuriš, M. Barón, M. Kalo, R. Mateják, R. Trefný 
a M. Šišovský.  

Trenčianske noviny 14.06.2006  
Pomocná evidencia 328/2/06 
 

fúkanie balóna na čas 
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Cez víkend v dňoch 3. a 4. júna 2006 sa v hale Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity Nitra uskutočnili finálové 
zápasy majstrovstiev Slovenska vo florbale do 19 rokov i za 
účasti družstva z Trenčína. Florbalisti 1.FBC Trenčín, zveren-
ci trénera Branislava Kovalčíka  boli úspešní, lebo sa im po-
darilo vybojovať bronzovú medailu,  a tak vybojovať pre svoj 
klub 1.FBC Trenčín historické prvé medailové umiestne-
nie. Turnaja sa zúčastnili najlepšie slovenské mládežnícke cel-

ky : ŠK Slávia 
SPU DFA Nitra, 
GTA Košice, Dra-
gons Tomašička, 
TJ Nižná, Dragons 
Ružinov,  1. FBC 
Trenčín, GT 12 
Košice a Florko 
Košice. V boji 
o bronzovú medai-
lu Trenčania nas-
túpili proti domá-

cemu celku z Nitry s odhodlaním zvíťaziť. Hra na začiatku hry 
bola na oboch stranách veľmi opatrná. V prvej časti zápasu 
mali hernú prevahu hráči 1.FBC. Nitrania sa, ale miestami 
dostávali do veľmi nebezpečných protiútokov, ktoré však ne-
využili. Do druhej časti hry nastúpili oba celky so zabez-
pečenou obranou. Skóre stretnutia otvoril Dominik Hančík, 
ktorý nečakanou strelou prekonal brankára domácich - 0:1. 
Florbalisti 1.FBC sa dlho z gólu neradovali. Voľný priestor v 
trenčianskej obrane Nitrania využili a vyrovnali na 1:1. V 
závere stretnutia sa šance striedali na oboch stranách. Ani jed-
nu z nich už nedokázali hráči oboch mužstiev využiť, a tak sa 
rozhodovalo v trestných strieľaniach. Trenčania mali presnej-
šiu mušku. Najskôr Podmanický, Porubský a nakoniec Seriš 

dorastenci 1. FBC Trenčín po skončení turnaja 
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rozhodli v samostatných nájazdoch o bronzovej medaile pre 
1.FBC Trenčín. Družstvo 1.FBC Trenčín hralo v Nitre v tejto 
zostave :  Meszároš, Maltán, Pavlačka Jozef, Heleš, Glonek, 
Volek, Gajdošík, Bartl, Jurík, Seriš, Magdolen, Porubský, 
Podmanický, Pavlačka Peter, Rybár, Hančík, Kubica, 
Opatovský, Křivoš. Tréneri: Branislav Kovalčík, Richard 
Rechňák. 

Trenčianske noviny 14.06.2006 
Info Trenčín 21.06.2006  
Pomocná evidencia 331/2/06, 350/1/06 

 
     Na 3. ročníku „Behu šaštínskymi bormi“ dňa 4. júna 
2006 zvíťazil v kategórii mužov 40 – 49 ročných Stanislav 
Ďurica z Trenčína. 

www.tn.mesto.sk 04.06.2006  
 

Na záver sezóny sa kombinované mužstvo štvrtákov a pia-
takov Dukly Trenčín zúčastnilo medzinárodného hokejového 
turnaja v Paríži. Mladí hokejisti spod hradu Matúša Čáka vo 
všetkých piatich stretnutiach zvíťazili a na tomto medziná-
rodnom turnaji, kde zápolili tímy z Francúzska, Španielska a 
Slovenska obsadili v celkovom hodnotení zaslúžene prvé 
miesto. O tento pekný úspech pod vedením trénerov Pavla 
Madaja a Vojtecha Laca sa zaslúžili títo hráči : I. Murín, M. 
Stuhl, M. Holenda, S. Guliš, T. Hrehuš, O. Petre, M. Nezník, 
D. Lazo, J. Blaško, D. Gális, D. Briestenský, L. Kasala, O. 
Murcina, R. Mokrohajský, D. Minárik, K. Bača, P. Balaj, P. 
Varga, A. Haščič, L. Plško, P. Mečiar, O. Svatík, D. Lukačka. 
O turnaji povedal tréner Pavol Madaj, že ostatné zúčastnené 
družstvá na našich hráčov výkonnostne nestačili a to sa hralo 
iba na dve tretiny. Zájazd splnil okrem športovej aj spolo-
čenskú stránku a naši chlapci mali jedinečnú príležitosť po-
zrieť si zaujímavosti a krásy Paríža. Nezabudnuteľným zá-
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žitkom a odmenou pre nich všetkých bol aj celodenný pobyt v 
zábavnom parku Disneyland. 

Trenčianske noviny 07.06.2006  
Pomocná evidencia 324/2/06 
 
Na 31. ročníku cezpoľného behu na počesť kubranského 

učiteľa popraveného Nemcami počas druhej svetovej vojny za 
veľmi zlých poveternostných podmienok bežci dosiahli tieto 
umiestnenia : 
- mladšie žiačky 

1. M. Lišková – Základná škola Trenčín, Kubranská ulica, 
2. L. Chupáčová - Základná škola Horná Súča, 
3. P. Bláhová – Základná škola Trenčín, Kubranská ulica 

- mladší žiaci 
1. V. Petrík – Základná škola Trenčianske Jastrabie, 
2. A. Světlinský – Základná škola Dolní Němčí, 
3. J. Blaško - Základná škola Trenčín, Hodžova ulica 

- staršie žiačky 
1. B. Doskočilová – Základná škola Trenčín, Hodžova uli-

ca, 
2. N. Jašíková – Základná škola Trenčín, Kubranská ulica, 
3. I. Suchánková – Základná škola Trenčín, Novomeského  

- starší žiaci 
1. R. Čánik – Základná škola Dolní Němčí, 
2. M. Juriga – Základná škola Horná Súča, 
3. P. Zajaček – Základná škola Trenčianske Jastrabie 
Putovný pohár pre staršie žiačky získala Základná škola 

Trenčín, Hodžova ulica. Putovný pohár pre starších žiakov 
získala Základná škola Dolní Němčí a pohár absolútneho 
získala usporiadajúca Základná škola Trenčín, Kubranská 
ulica. 

Trenčianske noviny 14.06.2006  
Pomocná evidencia 329/3/06 
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Na majstrovstvách Slovenska základných škôl v bedmin-
tone v Šuranoch dosiahli mimoriadneho úspechu bedmin-
tonisti Základnej školy Trenčín, Kubranská ulica, ktorí v sú-
ťaži družstiev sa umiestnili na druhom mieste v súťaži jed-
notlivcov získali tri medaile – Matej Lašo zlatú medailu za 
prvenstvo v kategórii starších žiakov, Tomáš Ondrovič v tej 
istej kategórii bronzovú medailu a Veronika Jariabková v 
kategórii starších žiačok striebornú medailu. 

Trenčianske noviny 14.06.2006  
Pomocná evidencia 330/3/06 
 
Dňa 7. júna 2006 sa uskutočnila na športoviskách Špeciál-

nej základnej školy Vladimíra Predmerského okresná letná 
paraolympiáda za účasti 130 pretekárov z domovo sociálnych 
služieb  a špeciálnych škôl. Pretekári súťažili v behu na 60 
metrov, v behu na 400 metrov, skoku do výšky, skoku do 
diaľky, vrh guľou a hod kriketovou loptičkou. Najvšestran-
nejšou pretekárkou  bola Lenka Lišková z poriadajúcej školy. 
Tí najlepší boli odmenení medailami z vypalenej hliny 
a vecnými cenami. 

Trenčianske noviny 14.06.2006  
Pomocná evidencia 331/1/06 
 
Dňa 10. júna 2006 sa konal v Trenčíne tradičný pivnotu-

ristický pochod pod názvom „Kukanova desina“. Pravi-
delným hosťom uplynulých ročníkov býval aj minister 
zahraničných vecí Slovenskej republiky Eduard Kukan a ne-
bolo inak aj teraz, len s tým rozdielom, že neabsolvoval celú 
trasu približne 10 km pochodu, ktorá má 10 zástavok 
po trenčianskych krčmách a reštauráciach. V tomto roku sa 
podujatia zúčastnilo cca 800 ľudí, pre ktorých bol na Ostrove, 
teda v cieli pochodu pripravený program do skorých ranných 
hodín. 
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Trenčianske noviny 14.06.2006  
Pomocná evidencia 329/1/06 
 
V dňoch 9. až 11. júna 2006 Mestská športová hala bola 

dejiskom majstrovstiev Slovenska v hádzanej starších žiačok 
za účasti ôsmich družstiev. Titul majstra Slovenska získalo 
družstvo Štartu Trenčín pred  družstvom zo Senice a Šurán. 
Najlepšou strelkyňou majstrovstiev bola M. Pojezdálová 
z Trenčína, ktorá strelila 61 gólov.  

Trenčianske noviny 14.06.2006  
Pomocná evidencia 333/2/06  
 

    Letné kúpalisko v Trenčíne na Sihoti bolo otvorené 13. júna 
2006 na pravé poludnie do novej letnej kúpeľnej sezóny. 
Oneskorenie zapríčinila dlhotrvajúca zima a mrazy, ktoré 
roztrhli potrubie v zemi, ale v ten deň bolo už všetko opravené 
a na sezónu pripravené. Zo začiatku bol naplnený rekreačný 
bazén a detský bazén, zadný prtekársky bude naplnený neskôr. 
Otváracia doba letnej plavárne ostala v porovnaní s minulým 
rokom nezmenená. Počas pracovného týždňa bude otvorená 
od 9,30 h do 18,30 h cez víkendy od 9,00 h do 19,00 h. Pravidelní 
návštevníci letnej plavárne si budú môcť kúpiť perma-nentky, 
ľudia s preukazom ZŤP, vozíčkari a nevidiaci so sprievodom 
majú vstup zdarma.  

www.tn.mesto.sk 13.06.2006 
 

Cyklista Dukly Trenčín Maroš Kováč obsadil v záverečnej 
6. etape pretekov Okolo Srbska 4. miesto. Víťazom etapy i 
celých pretekov sa stal Bulhar Ivan Gabrovskij. Z Trenčanov 
sa najlepšie umiestnil Roman Broniš na 19. mieste. Maroš 
Kováč sa stal víťazom súťaže vrchárov. 

www.tn.mesto.sk 20.06.2006 
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Dňa 17. júna 2006 sa uskutočnil jubilejný 50. ročník Tren-
čianskej regaty za účasti 16 vodáckych oddielov celej Slo-
venskej republiky. Výsledky : 
kategória K1 muži – 500 m : 
- Tomáš Kaňa, Inter Bratislava, 
- Andrej Širila, Športová škola Trenčín, 
- Imrich Bugá, Inter Bratislava, 
kategória C1 muži – 500 m : 
- Radoslav Rus, KIABA Nováky, 
- Pavol Rusnák, Slňava Piešťany, 
- Martin Krendl, TTS Trenčín, 
kategória K1 starší dorastenci – 500 m : 
- Ľubomír Beňo, KIABA Nováky, 
- Lukáš Lengvarský, Športová škola Trenčín, 
- Andrej Divinec, Športová škola Trenčín, 
kategória K2 mladší dorastenci – 500 m : 
- Mikleš Marek, KRK Zvolen, 

Lukáš Husák, Slňava Piešťany, 
- Podola Tomáš, ŠKP Bratislava, 

Ondrej Bečka, Karlova Ves Bratislava 
- Marcel Krutil, Karlova Ves Bratislava, 

Miroslav Sedláček, Dunajčík Bratislava, 
kategória C1 starší dorastenci – 500 m : 
- Matej Rusnák, Slňava Piešťany, 
- Peter Poliak, Vinohrady Bratislava,  
- Lukáš Likavčan, Športová škola Trenčín 
kategória K1 staršie dorastenky – 500 m : 
- Simona Šamková, Slňava Piešťany, 
- Petra Muchová, Športová škola Trenčín, 
- Mária Bandžáková, Vinohrady Bratislava, 
kategória C1 mladší dorastenci – 500 m : 
- Jakub Plíhal, Športová škola Trenčín,  
- Jaroslav Strnad, TTS Trenčín,  
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- Juraj Komžík, KIABA Nováky, 
kategória K2 mladšie dorastenky – 500 m : 
- Barbora Moravčíková, Športová škola Trenčín, 

Lucia Likavčanová, KRK Zvolen, 
- Soňa Bohušová, Kanoe Klub Komárno, 

Ágnes, Ráczová, Kanoe Klub Komárno, 
- Monika Kebísková, Inter Bratislava, 

Martina Kališová, Inter Bratislava, 
kategória K1 žiaci14 roční – 500 m : 
- Marek Krajčovič, Inter Bratislava, 
- Marcel Virga, TTS Trenčín, 
- Pavol Gašparík, TTS Trenčín, 
kategória C1 žiaci – 500 m : 
- Michal Fedor, KIABA Nováky, 
- Stanislav Luža, ŠKP Bratislava,  
- Jakub Dušička, TTS Trenčín, 
kategória K2 žiačky 13-14 ročné – 500 m : 
- AnnaMária Tóthová, KCK Šamorín, 

Réka Mariášová, KKKK Komárno, 
- Tatiana Kohútová, KRK Zvolen, 

Lucia Mištinová, KIABA Nováky, 
- Petra Maťašová, Slňava Piešťany, 

Katarína Vidová, Slňava Piešťany, 
kategória K1 žiaci 13 roční – 500 m : 
- Viktor Demin, Kanoe Klub Komárno, 
- Dávid Pálmay, Kanoe Klub Komárno, 
- Šimon Žďárský, TTS Trenčín, 
kategória K2 muži – 500 m : 
- Andrej Širila, Športová škola Trenčín, 

Martin Chorváth, TTS Trenčín, 
- Tomáš Kaňa, Inter Bratislava, 

Imrich Bugár, Inter Bratislava, 
- Andrej Charváth, TTS Trenčín, 
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Matúš Pleva, TTS Trenčín, 
kategória K1 veteráni – 500 m : 
- Gejza Vass,  KCK Šamorín, 
- Martin Mišík, Dunajčík Bratislava, 
- Branislav Kunc, Dunajčík Bratislava, 
kategória C1 veteráni – 500 m : 
- Miloš Kohout, TTS Trenčín, 
- Jíří Audi, LS Brno, 
- Ján Berta, Kanor klub Komárno, 
kategória K1 veteránky – 500 m : 
- Jana Bobková, ŠKP Bratislava, 
- Katarína, Bergendiová, TTS Trenčín, 
kategória C2 muži – 500 m : 
- Pavol Rusnák, Slňava Piešťany, 

Zdeněk Pátek, Slňava 
Piešťany, 
- Martin Krendl, TTS 

Trenčín, 
Tomáš Marcinek, 

KRK Zvolen, 
kategória K1 ženy – 
500 : 
- Lucia Baláková, 

Športová škola 
Trenčín, 

- Martina Šidlíková, Inetr Bratislava,  
- Zdena Liptáková, Športová škola Trenčín, 
kategória K2 starší dorastenci – 500 m : 
- Lukáš Lengvarský, Športová škola Trenčín, 
Ľubomír Beňo, KIABA Nováky, 

- Jakub Lipták, Športová škola Trenčín, 
Kristián Tóth, Športová škola Trenčín, 

- Andrej Divinec, Športová škola Trenčín, 
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Miloš Miklec, KRK Zvolen, 
kategória C2 starší dorastenci – 500 m : 
- Andrej Marsal, Vinohrady Bratislava, 

Peter Poliak, Vinohrady Bratislava, 
- Lukáš Likavčan, Športová škola Trenčín, 

Matej Rusnák, Slňava Piešťany, 
- Janík Peter, ŠKP Bratislava, 

Stanislav Jantula, TTS Trenčín, 
kategória K1 žiačky – 500 m : 
- Petra Maťašová, Slňava Piešťany, 
- Veronika Kostelná, KIABA Nováky, 
- Michaela Matoušová, KIABA Piešťany, 
kategória K1 mladší dorastenci – 500 m : 
- Michal Dózsa, KKKK Komárno, 
- Marek Mikléš, KKK Zvolen, 
- Lukáš Husák, Slňava Piešťany, 
kategória K2 ženy – 500 m : 
- Zdena Luptáková, Športová škola Trenčín, 

Martina Kováčiková, Športová škola Trenčín 
- Martina Šidlíková, Inter Bratislava, 

Petronela Koláčková, TTS Trenčín, 
kategória K2 staršie dorastenky – 500 m : 
- Petra Muchová, Športová škola Trenčín, 

Simona Šamková, Slňava Piešťany, 
- Mária Bandžáková, Vinohrady Bratislava, 

Sandra Dubranová, KKKK Komárno, 
- Katarína Mezsárosová, Inter Bratislava, 

Petra Valachová, TTS Trenčín, 
kategória C2 mladšie dorastenci – 500 m : 
- Jaroslav Strnad, TTS Trenčín, 

Jakub Plíhal, Športová škola Trenčín, 
- Peter Boba, Slňava Piešťany, 

Michal Cbadaj, ŠKP Bratislava, 
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- Jakub Dubovský, KKK Zvolen, 
Adam Halaj, KKK Zvolen, 

kategória K1 mladšie dorastenky – 500 m : 
- Ágnes Ráczová, KKKK Komárno, 
- Barbora Moravčíková, Športová škola Trenčín, 
- Lucia Likavčanová, KKK Zvolen, 
kategória K1 žiačky 14. ročné – 500 m : 
- Réka Mariásová, KKKK Komárno, 
- AnnaMária Tóthová, KCK Šamorín, 
- Tatiana Kohútová, KKK Zvolen, 
kategória K2 žiaci 13 – 14 roční – 500 m : 
- Martin Vajda, Karlová Ves Bratislava, 

Marcel Virga, TTS Trenčín, 
- Marek Krajčovič, Inter Bratislava, 

Miroslav Pajdlhauser, Inter Bratislava, 
- Pavol Gašparík, TTS Trenčín, 

Šimon Žďárský, TTS Trenčín, 
kategória C2 žiaci 13 – 14. roční – 500 m : 
- Stanislav Luža, ŠKP Bratislava, 

Jakub Dušička, TTS Trenčín, 
- Patrik Lukáč, KKK Zvolen, 

Marián Broš, Slňava Piešťany, 
- Michal Fedor, KIABA Nováky,  

Martin Novák,  KIABA Nováky. 
Pomocná evidencia 358/1/06 
 
V Mestskej športovej hale v Bánovciach nad Bebravou sa 

uskutočnili majstrovstvá Slovenska v karate družstiev. Pod 
vedením Branislava Zubričaňáka z oddielu Karate klub 
Európa mesto Trenčín reprezentovali tri dievčatá, Ingrida Su-
chánková, Romana Havierová a Martina Oravcová, žiačky 
športovej triedy karate zo Základnej školy Trenčín,  Novo-
meského. Dievčatá po roku obhájili 1. miesto na majstrov-
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stvách Slovenska v kategórii kata družstiev. Pripísali si tak do 
svojej zbierky už tretiu. zlatú medailu z majstrovstiev 
Slovenska.  

Trenčianske noviny 21.06.2006  
Pomocná evidencia 341/4/06 
 
Poslednými zápasmi sa počas dvoch posledných víkendov 

začiatkom mesiaca júna 2006 zavŕšila súťaž futbalových 
prípraviek. „B“ mužstvo AS Trenčín 97, ktoré hráva maj-
strovské zápasy o kategóriu vyššie, prehralo v Dubnici nad 
Váhom s o rok starším „B“ výberom 0:7. V dueli s družstvom 
Myjavy „A“ mužstvo prípravky 97 AS Trenčín doma rozdr-
vilo súpera 10:1. O postupe na záverečný finálový turnaj v 
Bratislave sa malo rozhodnúť v poslednom súboji s lídrom 
súťaže z Dubnice nad Váhom. Trenčania žiaľ nešťastne pre-
hrali 1:2 a do finále nepostúpili. Snímka je z porady pred 
zápasom – zľava Matej Vaculík, Richard Bariš, Radko Škára, 
Denis Jančo, Peter Habánik a hlavný tréner Roman Marčok. 

Info Trenčín 21.06.2006 
Pomocná evidencia 350/1/06 
 
Najslávnejší český futbalový klub AC Sparta Praha pred-

stavil vo štvrtok 15. júna 2006 v bratislavskom Dome novi-
nárov prostredníctvom svojho prezidenta Jozefa Chovanca a 
finančného riaditeľa a podpredsedu predstavenstva klubu Pře-
mysla Beneša futbalovú akadémiu v Trenčíne, ktorá bude 
predstavovať súčasť už existujúcej futbalovej akadémie AC 
Sparta v Prahe. Podnetom k založeniu akadémie na Slovensku 
boli podobné úspešné modely zahraničných klubov. Nezaned-
bateľnú úlohu pri tom zohrala aj pozitívna historická skúse-
nosť Sparty s účinkovaním slovenských futbalistov v jej drese. 
Na základe úspešnej činnosti pražskej akadémie vznikla myš-
lienka rozšíriť aktivity zamerané na podchytenie futbalových 
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nádejí z celého Slovenska, pričom ide najmä o výber talen-
tovaných chlapcov pri ich prechode zo základnej na strednú 
školu. Vedenie AC Sparty Praha rozhodlo, že mládežnícke 
mužstvo Sparty v Trenčíne bude hrať v slovenských súťa-
žiach, konkrétne v 3. lige dorastu namiesto TTS SOS Trenčín 
pod názvom Akadémia AC Sparta. Prezidentom akadémie v 
Trenčíne sa stal bývalý prezident trenčianskeho klubu AS 
Trenčín Ing. Pavol Hozlár. Momentálne si buduje skautskú 
sieť po celom Slovensku, pretože akadémia Sparty sa neza-
meriava len na nádeje z oblasti Trenčína, ale z územie celého 
Slovenska. „Ide o náš prvý krok, ktorý dúfam, že sa osvedčí 
pri výchove budúcich reprezentantov. Rozhodli sme sa v 
prvom slede našich plánov pre Slovensko, pretože tu nena-
razíme na jazykovú bariéru. Trenčín sme vybrali pre seriózny 
prístup v rokovaniach a zo strategického hľadiska sa nám toto 
považské mesto javilo ako najvhodnejšie,“ uviedol prezident 
Sparty Jozef Chovanec. „Chceme mať prehľad nielen o hrá-
čoch vo veľkých mestách, ale chceme dlhodobo sledovať 
vybrané nádeje a po konzultáciách s ich rodičmi ponúknuť im 
účasť vo vzdelávacom systéme Sparty. Lákadlom môže byť 
kvalitný tréningový systém založený na metodickej spolupráci 
so Spartou Praha. Dôležitá je aj zdravá väzba s krajskou a 
mestskou samosprávou. Samozrejme, že sa uskutočnili roko-
vania aj s prvoligovým klubom AS Trenčín. Máme predstavu, 
že ročne sa aspoň jeden hráč z nášho vzdelávacieho systému 
objaví v A-mužstve Sparty Praha. Ostatní budú mať možnosť 
hosťovať v slovenských mužstvách. Akadémia však musí byť 
v prvom rade efektívna, pretože nesie logo špičkového eu-
rópskeho mužstva. Sparta stále patrí na Slovensku medzi 
populárne kluby. V Trenčíne v poslednej období vyrástli fut-
balovo napríklad Hološko, Brezinský, Ďuriš a Ivana. 
Vybudovaním akadémie nadväzujeme na konferenciu Slo-
venského futbalového zväzu, ktorá rokovala aj o rozvoji 
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futbalových akadémií do roku 2010,“ povedal Ing. Pavol 
Hozlar. Jozef Chovanec priblížil filozofiu Sparty v otázke 
vzdelávania na akadémii : „Práca s mládežou bola donedávna 
veľmi podceňovaná, ba až znevažovaná. Mužstvá sa orien-
tovali na nákup hotových hráčov. Spoločenský vývoj však 
posunul riešenie tejto otázky vpred. Máme záujem o syste-
matickú prácu, nielen o nákupy. Filozofiou akadémie Sparty 
bude hráča vychovať tak, aby jeho srdce bilo pre Spartu, a nie 
ho hneď ponúknuť na futbalový trh. Pri umiestňovaní aka-
démie na Slovensko sme vychádzali z historických väzieb. 
Napríklad Stanislav Griga reprezentuje blízkosť českého a 
slovenského futbalu.“ Primátor Trenčína Ing. Branislav Cel-
ler ocenil budúci možný prínos akadémie Sparty pre mesto 
Trenčín, ktoré patrí medzi najstaršie futbalové slovenské mes-
tá, preto založenie futbalovej akadémie pre mesto cťou. Keď 
som po prvý raz počul o tejto príležitosti, nepripadalo mi to 
reálne, ale po potvrdení informácie som to začal považovať za 
príležitosť vybudovať niečo pozitívne pre futbal. V tren-
čianskej akadémii Sparty by mali pôsobiť trénerskí odborníci 
„grigovského“ typu, ktorí budú kvalifikovaní, dynamickí a 
ochotní vzdelávať sa. Medzi prvých vybraných patrí Ján Bla-
háč z Prievidze. Veľký dôraz sa bude klásť na individuálny 
prístup k mladým nádejam. „Už na jeseň plánujeme stretnutie 
českých a slovenských trénerov, pravdepodobne v Olomouci,“ 
doplnil víziu možnej spolupráce J. Chovanec. 

Info Trenčín 21.06.2006  
Pomocná evidencia 350/1/06 
 
Na súťaži o Európsky pohár v Bratislave dňa 17. júna 2006 

za účasti viac než 500 pretekárov zo  siedmich krajín získal 
trenčiansky  Karate Klub Európa tri medaile. O ich zisk sa 
postarala v kategórii kata starších žiačok Ingrid Suchánková 
a to medailu s najvyšším leskom, ku ktorej pridala aj bronzovú 
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medailu za tretie miesto v kategórii 
sumite starších žiačok. Kolekciu medailí 
doplnila striebornou medailou za druhé 
miesto v kategórii kata starších žiačok 
Romana Havierová. Bilancia súťažnej 
sezóny karate za školský rok 2005/2006 
Karate Klub Európa a športových tried 
karate Základnej školy Trenčín, Novo-
meského je viac ako úspešná, pretože jej 
pretekári získali na domácich a zahranič-

ných súťažiach viac ako 70 medailí. 
Info Trenčín 06.07.2006  
Pomocná evidencia 385/1/06 
 
Mesto Trenčín bolo už po druhýkrát miestom Národných 

letných špeciálnych olympijských hier v dňoch 22. až 24. jú-
na 2006. Kto boli účastníci tejto olympiády ? Žijú medzi nami. 
Nie sú horší, ba v mnohých pohľadoch sú lepší ako my. Ponú-
kajú priateľstvo i tomu, kto oň nestojí. Nechápu, prečo sa 
mračíme, ak nám prejavujú svoju radosť zo stretnutia. Nepoz-
najú úskoky, lži a zákernosti. Sú to – večné deti. Ako všetky 
deti, aj oni sa učia samostatnosti. Aj keď už nejeden či nejedna 
z nich vyrástli z detských nohavíc či sukienok. Mentálne pos-
tihnutie im nedovolí dospieť. Avšak dlhoročnou starostli-
vosťou rodiny, lekárov a vychovávateľov o ich duševný 
i telesný rozvoj sa k dospelosti a sebestačnosti môžu priblížiť. 
Podujatia sa zúčastnilo 133 športovcov – pretekárov z 29 
športových klubov z celého Slovenska, 33 trénerov, 60 do-
brovoľníkov zo Strednej zdravotnej školy v Trenčíne a 44 roz-
hodcov. Otvárací ceremoniál 6. ročníka Národných letných 
špeciálnych olympijských hier sa uskutočnil 22. júna 2006 na 
Mierovom námestí v Trenčíne s bohatým kultúrnym progra-
mom, ktorý zabezpečilo Kultúrne centrum Aktivity. V pro-

zľava R. Havierová, I. Suchánková 
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grame vystúpili tanečné skupiny Goonies, South Side, Korzo 
a svojím spevom program spestrila trenčianská speváčka 
Janka Kazíková. Otvárací ceremoniál sledoval primátor mesta 
Trenčín Ing. Branislav Celler a poslanec dlhodobo plne uvoľ-
nený pre výkon funkcie Branislav Zubričaňák. Zástupcovia 
športovcov, trénerov s prezidentkou Národných letných špe-
ciálnych olympijských hier Mgr. Evou Lysičanovou prijal 
primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler.  

Info Trenčín 06.07.2006  
Pomocná evidencia 385/1/06       

 
V piatok 23. júna 2006 sa v Bratislave konal 6. kongres 

Slovenského zväzu ľadového hokeja. Okrem iných bodov 
zaujímavého programu bola aj voľba nového výkonného 
výboru pre ďalšie štvorročné volebné obdobie. Za predsedu 
Slovenského zväzu ľadového hokeja bol opäť zvolený Juraj 
Široký a viceprezidentom sa stal Ján Filc. Nový výkonný vý-
bor tvoria títo členovia – Anton Danko, František Hossa, 
Vlastimil Chvojka, Róbert Mráz, Igor Nemeček, Dárius Rus-
nák a Ľubomír Veme.  

Trenčianske noviny 28.06.2006  
Pomocná evidencia 368/3/06 
 
Na  Nováckej päťstovke v rýchlostnej kanoistike dňa              

24. júna 2006 si úspešne viedli aj trenčianski vodáci, keď v : 
- kategórii C1 sa umiestnil na 1. mieste Daniel Biksadský 

2:03,057 a na 2. mieste Ľubomír Hagara (obaja Dukla 
Trenčín)  

- kategórii K2 muži sa umiestnila na 1. mieste dvojica La-
dislav Belovič - Martin Jankovec z Dukly Trenčín, časom 
1:37,460; 

- kategórii C2 sa na umiestnila na 1. mieste dvojica Ľubomír 
Hagara s Danielom Biksadským z Dukly Trenčín časom 
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1:52,392, na 2. mieste dvojica Radoslav Rus z DAK 
KIABA Nováky s Jánom Kubicom z TTS Trenčín časom 
1:55,496 a na 3. mieste dvojica Martin Beneš z DAK 
KIABA Nováky s Rastislavom Kohútom z Dukly Trenčín 
časom 1:58,871; 

- kategórii K2 ženy sa umiestnila dvojica Radka Kubalová z 
Vinohrady Bratislava s Luciou Balákovou zo Športovej 
školy Trenčín časom 2:01,565 umiestnili na 2. mieste.  
www.tn.mesto.sk 24. 06.2006  
 
Slovensko má po dlhšej dobe bežca na 800 metrov hladkých 

s výkonom európskeho formátu. Ešte stále len 19 - ročný (v 
auguste bude mať dvadsať) Jozef Repčík zo Slávie Športová 
škola Trenčín vyhral dňa 24. júna 2006 medzinárodný ľahko-
atletický míting kategórie EAP v belgickom Nivelles senzač-
ným časom 1:46,43 min. Rýchlejšie bežal v slovenskej histórii 
len legendárny Jozef Plachý (1:45,4 v roku 1969). Zverenec 
trénera Ivana Peťovského zároveň ako trinásty Slovák splnil 
podmienky pre účasť na ME v Göteborgu, keď limit bol urče-
ný v hodnote 1:47,2. Životnú formu naznačil zlepšeniami aj 
v behoch na 200 m čas 22,10 sek. a 400 m čas 47,71 sek. Be-
žalo sa mi výborne v ideálnych podmienkach. Výbornú prácu 
odviedol vodič, konečne som sa dostal do správnych pretekov, 
komentoval Repčík. Vlani bol siedmy na majstrovstvách Eu-
rópy juniorov a v roku 2004 bol v semifinále na majstrov-
stvách sveta juniorov. 

www.tn.mesto.sk 24.06.2006  
 
Úradujúci juniorský majster Európy a vicemajster sveta v 

cyklokrose Róbert Gavenda, člen Slávia Športová škola 
Trenčín, sa stal majstrom Slovenska v pretekoch juniorov na 
spoločnom slovenskom a českom šampionáte v cestnej cy-
klistike v pretekoch na Myjave dňa 24. júna 2006. V týchto 
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pretekoch na 125 km sa umiestnil na 2. mieste, keď za víťaz-
ným Čechom Františkom Paďourom zaostal 5 sekúnd, ale ako 
najlepší Slovák získal národný titul. Výsledky : 

1. František Paďour (CK Příbram) 3:05:16 h,  
2. Róbert Gavenda (Slávia ŠŠ Trenčín),  
3.Juraj Sagan (CS Žilina),  
4. Ondřej Bělohoubek (ZČE Cyklistika Plzeň),  
5. David Menger (Budvar Tábor). 
www.tn.mesto.sk 24.06.2006 
 
Víťazmi 27. ročníka streleckej súťaže Novinárska muška 

Memoriál Katky Fornerovej dňa 24. júna 2006 sa stali Šte-
fan Javorík z Televízie Pohoda a Monika Szabová z denníka 
Új Szó. Celkovo sa na súťaži pod patronátom Ministerstva 
obrany Slovenskej republiky a Slovenského syndikátu novi-
nárov vo Vojenskom výcvikovom priestore Turecký vrch sa 
zúčastnilo 35 žurnalistov. Cenu útechy – Novinársku kačicu 
v podobe keramickej kačky si tento rok odniesla PhDr. Oľga 
Kajabová z Trenčína. Novinári mohli svoje schopnosti preu-
kázať streľbou zo samonabíjacej pušky, samopalu a pištole. Po 
súťaži im ukážky bojových akcií s použitím vrtuľníka a pozo-
rovacieho vozidla Aligátor predviedli vojaci 5. pluku špeciál-
neho určenia zo Žiliny. Novinárska muška nesie názov Memo-
riál Katky Fornerovej od roku 1996. Novinárska obec si týmto 
podujatím uctieva pamiatku kolegyne, ktorá sa ako novinárka 
venovala bezpečnostnej a vojenskej problematike a tragicky 
zahynula pri výkone svojho povolania. 

Trenčianske noviny 28.06.2006  
Pomocná evidencia 367/3/06 
 
Futbalové ihrisko TJ Družstevník Selec bolo v sobotu       

24. júna 2006 dejiskom už 14. ročníka obľúbenej súťaže Ga-
briela Zelenaya v kopaní jedenástok za pozoruhodnej účasti 
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857 milovníkov priamych účastníkov tohto atraktívneho jede-
nástkového festivalu. Najpočetnejšie zastúpenie mali ako inak 
- muži, ktorých sa zišlo 530 a ktorí s maximálnym úsilím a 
zanietením urputne strieľali z bielej značky pokutového kopu. 
No zahanbiť sa však nedali ani žiaci, ženy a tak sa rozhodne 
bolo na čo a na koho pozerať. Po slávnostnom otvorení sta-
rostom obce Selec MVDr. Stanislavom Svatíkom a predsedom 
Oblastného futbalového zväzu v Trenčíne Ing. Štefanom Ko-
lárikom sa súťaž rozbehla.  
Výsledky : 
A) žiaci do 10 rokov (133 účastníkov) : 

1. Róbert Šedivý z Trenčianskych Stankoviec,  
2. Jaroslav Letko zo Selca,  
3. Denis Bednárik z Nového Mesta nad Váhom,  

B) žiaci do 15 rokov (163 účastníkov) : 
1. Dávid Budinský z Trenčína,  
2. Lukáš Zubo z Trenčína,  
3. Tomáš Sedláček z Trenčianskych Stankoviec,  

C) ženy (31 účastníčok) : 
1. Ľuba Barteková z Trenčína - premenila deväť poku-

tových kopov, 
2. Andrea Satinová z Považian,  
3. Dada Zelenská z Voderadov,  

D) muži (530 účastníkov) : 
1. Juraj Lacko z Trenčína - premenil 19 pokutových 

kopov.  
2. Jozef Švorčík z Omšenia,  
3. Miroslav Zemanovič zo Selca; 

Trenčianske noviny 26.06.2006  
Pomocná evidencia 369/1/06 
 
Majstrom Slovenska v cestnej cyklistike sa dňa 25. júna 

2006 v Myjave stal Maroš Kováč z Dukly Trenčín, čo je pre 



 815 

neho prvý seniorský titul na ceste. Kováč obsadil na spoloč-
nom slovenskom a českom šampionáte v pretekoch na 192 km 
celkové 2. miesto, keď ho v špurte vedúcej skupiny na páske 
prešprintoval Čech Stanislav Kozubek. Majstrom Slovenska 
do 23 rokov sa stal Martin Velits, ktorý na spoločnom šam-
pionáte obsadil celkové 11. miesto a bol najlepším v tejto ve-
kovej kategórii v pelotóne. Na 2. miesto odsunul brata Petra, 
ktorý vyhral 22. júna 2006 v Bratislave časovku. O pretekoch 
povedal, že „trať nebola veľmi ľahká. Ak by bola, prišiel by 
do cieľa pohromade celý pelotón. Bolo šťastím, že vpredu bol 
s nami aj Kozubek, ktorý mal za sebou silný tím. To nám 
trochu pomohlo, v skupine sa nám dobre spolupracovalo. Pos-
ledné dve kolá som aj ja mal menšiu dušičku, ale zasa som 
veril, že rovnako dochádzajú sily aj pretekárom za nami. Vo 
finiši som si veril a dúfal som, že vyhrám aj celkovo. Tento 
titul radím na úroveň etapových úspechov Okolo Slovenska či 
Okolo Srbska.“ Víťazstvom si vybojoval aj nomináciu na 
majstrovstvá sveta do Salzburgu. 

www.sme.sk 26.06.2006 
 

Na záver sezóny 2005/2006 sa chlapci z najmladšej 
prípravky futbalového klubu AS Trenčín 97 predstavili na tur-
naji v Prahe. Poriadateľom celého turnaja bol TJ Sokol Li-
pence, ktorý sa postaral o nádherný futbalový zážitok pre mla-
dých futbalistov, za čo 
sa určite patrí poďako-
vať vedeniu klubu a or-
ganizátorom turnaja. Sú-
časťou dvojdňového 
programu bola i kom-
pletná prehliadka šta-
diónu futbalového klubu 
AC Sparta Praha ako 
i tréningového centra 
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Sparty na Strahove. Samotný turnaj sa hral za účasti 7 druž-
stiev, keď sa na poslednú chvíľu odhlásila pražská Dukla. Ale 
i tak sa bolo počas celého turnaja na čo pozerať. Nás teší, že 
ku kvalitným výkonom sa pridali i trenčianski chalani, ktorí 
v každom svojom zápase ponúkli divákom nád-herné futba-
lové predstavenie. Všetky družstvá na turnaji mali svoju kva-
litu a nijaký zápas nezostával za ostatnými. Naši „borci“ s bi-
lanciou troch víťazstiev, jednej remízy a dvoch prehier ob-
sadili veľmi cenné tretie miesto a odniesli si tak s hlavného 
mesta Českej republiky cennú trofej. Len štyri inkasované 
góly sú vizitkou veľmi dobrej obrany, ktorá je a dúfame, že 
bude i naďalej veľkým tromfom prípravky AS Trenčín 97 
v súťažných i prípravných zápasoch. Trošku straší koncovka 
útoku, keď vo vyrovnaných zápasoch nedokáže premeniť do-
slova „tutovky“ a po náhodných góloch súpera dosť často 
prichádza o zaslúžené víťazstvá. Účasť na turnaji mala za cieľ 
porovnať sa s kvalitnejšími českými mužstvami, kde je úroveň 
starostlivosti o mládež na vyššej úrovni. V tejto konfrontácii 
Trenčania dopadli nad očakávanie dobre. AS Trenčín 97 re-
prezentovali brankár Róbert Trefný a hráči v poli Denis Jančo, 
Šimon Marušinec, Jakub Hrabovský, Matej Vaculík, Andrej 
Mizerák, Richard Bariš, Radko Škára, Erik Prekop, Peter Ha-
bánik a Lukáš Mizerák. Zážitok to bol nádherný, škoda, že 
vzhľadom na obmedzený počet hráčov sme nemohli dať prí-
ležitosť viacerým z našich chlapcov. Vďaka patrí aj rodičom, 
ktorý počas celého turnaja chalanov povzbudzovali a hnali ich 
v každom zápase za víťazstvom. Na záver treba jedným dy-
chom dodať, že tento turnaj bol posledným pre hlavného tré-
nera Romana Marčoka, ktorý od novej sezóny bude plniť úlo-
hy asistenta u mladších žiakov v AS Trenčín. Otázkou zostáva 
či sa novým trénerom podarí nadviazať na predošlé úspechy, 
pretože by bolo veľkou škodou, keby sa nastúpený progres 
zastavil.  
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Info Trenčín 06.07.2006 
Pomocná evidencia 395/1/06 
 
Súťažné družstvo Okresného riaditeľstva Hasičského a zá-

chranného zboru v Trenčíne získalo na 34. ročníku majstrov-
stiev Slovenskej republiky v hasičskom športe usporiadaného 
v Banskej Bystrici v dňoch 29. a 30. júna 2006 druhé miesto s 
výsledným časom 300,01 sekundy, na ktorých si svoje sily 
zmeralo s dvanásťimi družstvami, víťazmi krajských súťaží a 
štyrmi družstvami s najlepším dosiahnutým časom. Súťažilo 
sa v štyroch kategóriach. Trenčianski hasiči obsadili tretie 
miesta v behu na 100 metrov a vo výstupe do štvrtého pod-
lažia cvičnej veže, v štafete 4 x 100 metrov sa umiestnili na 
druhom mieste a v disciplíne požiarny útok skončili ako prví s 
víťazným časom 24,8 sekúnd. Intenzívne tréningy pred maj-
strovstvami súťažné družstvo absolvovalo na dráhe a cvičnej 
veži na dvore hasičskej stanice a beh na 100 metrov cez pre-
kážky trénovalo na bežeckej dráhe štadióna AS Trenčín. O 
konečnom výsledku rozhodol záverečný požiarny útok, medzi 
hasičmi považovaný za kráľovskú disciplínu. Ten býva zara-
dený na záver majstrovstiev a vždy zamieša s konečným pora-
dím. Nazýva sa aj disciplínou pravdy, kde sa ukáže, ako sú ľu-
dia pripravení a čo dokážu zvládnuť ako kolektív. Na úspechu 
sa podieľalo súťažné družstvo v zložení Marcel Šedivý, Bys-
trík Kuik, Milan Trška, Juraj Oravec, Martin Puna, Viktor 
Truska, Vladimír Bečár, Michal Hýbela, Martin Jurkovič, tré-
ner Ján Gabriš a vedúci družstva Jozef Minárik.  

Trenčianske noviny 12.07.2006  
Pomocná evidencia 405/2/06 
 

Po štyroch rokoch, dňa 1. júla 2006, sa do Trenčína opäť vrátil 
streetball. Trenčiansky streetballový turnaj bol záverečným 
postupovým turnajom v rámci Streetball Tour 2006, ktorá 
vyvrcholí 16. júla 2006 v Bratislave. Hralo sa 1. júla 2006 v 
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areáli Základnej školy Trenčín Hodžova ulica. Pouličný 
basketbal pod hradom Matúša Čáka má svoju tradíciu, keď tu 
úspechy slávili aj dobre známi extraligisti Viliam Ridzoň a 
Jaroslav Štefánik. Streetball Tour bol vôbec prvou sériou po-

pulárnych streetbal-
lových turnajov, kto-
rá odštartovala v bra-
tislavskom Ružinove. 
Po Ružinovskom 
streetballe a turna-
joch v bratislavskej 
Petržalke, Piešťanoch 
a Dolnom Kubíne sa 
o posledné miestenky 
na záverečný bratis-

lavský Basketland Cup 2006 sa teda hral v Trenčíne. 
Vlastné poznámky 

 
Mesto Trenčín sa stalo v dňoch 7. až 9. júla 2006 miestom 

stretnutia účastníkov 2. kola 
Svetového pohára v mara-
tóne rýchlostných kanois-
tov. Na programe pretekov, 
ktorému žičilo aj počasie, 
predstavilo sa 220 pretekárov 
zo 17 krajín, z toho deviati 
pretekári zo Slovenska, aby si 
v kategórii veteránov, senio-
rov a juniorov zmerali sily na Váhu. Treba oceniť činnosť 
organizačného výboru pretekov pod vedením Pavla Plšku, 
ktorý s mimoriadnou starostlivosťou pripravil pre pretekárov, 
rozhodcov, funkcionárov a divákov vynikajúce podmienky pre 
preteky, čo potvrdili aj vedúci jednotlivých zahraničných 

diváci obdivovali tanečné umenie Goonies Girls 
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družstiev. Okrem športového vyžitia pripravili aj bohatý kul-
túrny program, ktorý vyplnil voľný časový priestor medzi jed-
notlivými súťažnými disciplínami pretekov. A tak účastníci 
a návštevníci pretekov tlieskali umeniu speváckeho zboru 
Dolinečka zo Soblahova, tanečným formáciam skupiny 
Goonies Girls z Trenčína a silákovi Branislavovi Golierovi 
v ovládaní 100 kg guľou. Prezident Slovenskej kanoistickej 
asociácie a predseda organizačného výboru Miroslav Haviar 
pripomenul, že „išlo o prvé podujatie takéhoto rangu v ére 
samostatnej slovenskej rýchlostnej kanoistiky. Slovensko 
nedisponuje vhodným 
areálom na organizova-
nie vrcholných medziná-
rodných pretekov v 
klasických disciplínach, 
takže toto bol jediný 
priechodný spôsob, ako 
ponúknuť slovenským 
divákom svetovú vodác-
ku kvalitu. Maratón rý-
chlostných kanoistov je definovaný požiadavkou aspoň dvoj-
hodinovým trvaním bez presného určenia dĺžky dráhy, spo-
jeného momentom prenášky lodí. Je to zhruba sto až 
dvestometrový bežecký úsek, keď pretekári musia výjsť z vo-
dy a bežať s loďou a pádlami na miesto štartu a pokračujú 
v plavbe ďalej. Zaradenie bežeckého úseku do pretekov je pre 
sedením či kľačaním stuhnutých športovcov fyziologicky veľ-
mi žiadúci. Okruh vytýčený na rieke Váh meral 7,2 kilometra. 
Kajakári absolvovali na tejto trati približne 35 kilometrov, 
kanoisti a kajakárky 28 kilometrov, veteráni a juniori 21 km.  

Preteky odštartovali už v piatok poobede veteráni v K1 
a C1. V týchto pretekoch malo svoje zastúpenie aj mesto Tren-
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čín, keď jeho farby úspešne reprezentoval Miloš Kohout v C1, 
keď sa umiestnil na 3. mieste. Výsledky : 
Muži – veteráni : 
- K1 – 21 km : 1. Gary Mawer (Írsko) 1:40:56,639 
- C1 – 21 km : 1. Bienvenido Perez Dacosta (Špan.) 

2:01:53,236, ... 3. Miloš Kohout (Slovensko) 2:14:08,473 
V sobotňajších pretekoch 

dominoval slovenský repre-
zentant v rýchlostnej ka-
noistike Radoslav Rus, 
ktorý zvíťazil v súťaži v 
C1. Dvojnásobný majster 
Európy v tejto disciplíne 
triumfoval s tesným násko-
kom 0,441 sekundy pred 
Maďarom Zsoltom Gillá-

nyim. Výsledky : 
Muži : 
- K1 - 36 km : 1. István Salga (Maď.) 2:36:41,789,... 4. Ma-

rián Lachkovič (SR) 2:36:44,773,  
- C1 - 29 km : 1. Radoslav Rus (SR) 2:23:21,619,  
Ženy : 
- K1 - 29 km : 1. Renáta Csayová (Maď.) 2:18:16,199,  
Juniori : 
- K1 - 21 km : 1. Rene Poulsen (Dán.) 1:37:53,335,  
- C1 - 21 km : 1. Manuel Garrido Barbosa (Šp.) 

1:56:03,533,  
Juniorky :  
- K1 - 21 km : 1. Wiebke Fröhlichová (Nem.) 1:48:07,438,  

V nedeľu si slovenskí reprezentanti nevybojovali ani jednu 
medailu. Najbližšie k cennému kovu bol dvojkajak v zložení 
Marián Lachkovič s Marošom Dvorským, ktorý sa umiestnil 
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na 4. mieste so stratou 1:50 min na bronzovú pozíciu. V ne-
deľu zvíťazili : 
Muži : 
- K2 - 36 km : 1. Tamás Homoki – Attila Jámbor (Ma-
ďarsko) 2:27:48,412,... 4. Marián Lachkovič – Maroš 
Dvorský (Slovensko) 2:30:53,178,  

- C2 - 29 km : 1. Zsolt Gillányi – Róbert Bindl (Maďarsko) 
2:15:56,679, 

 Ženy : 
- K2 - 29 km : 1. Judit Kollárová – Vivien Folláthová 

(Maďarsko) 2:12:17,774,  
Juniori : 
- K2 - 21 km : 1. Miguel De Dios Chamorro – Ruben 

Velasco (Španielsko) 1:30:08,076,  
Juniorky : 
- K2 - 21 km : 1. Wiebke Fröhlichová – Lisa Oetkenová 

(Nemecko) 1:40:44,882.  
Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 394/1/06, 402/1/06 
 

Prvý prázdninový víkend hostila vypredaná hala Norreva-
ngshallen vo švédskom meste Eslow vyše tisíc pretekárov z 
viac ako 60 štátov sveta na Svetovom pohári „Budo World 
Cup 2006“ v karate. Štartovali v kategóriách deti, žiaci, doras-
tenci, juniori, seniori 
a veteráni. 
          Na turnaji sa zú-
častnili aj pretekári z 
klubu Laugaricio Tren-
čín. Tréner Dušan Haj-
mach nominoval aj tento 
rok desať pretekárov, 
ktorí vybojovali 5 me-
dailí. V prvý deň sa do 
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finále v kategórii športový zápas kumite 11-ročné dievčatá nad 
40 kg prebojovala cez Dánku, Iránku a Češku Alica Bret-
schneiderová do finále, kde porazila pretekárku z Ukrajiny a 
získala zlato a titul víťazky Svetového pohára. V kategórii 13 - 
ročné do 40 kg Nicol Beláková vybojovala 3. miesto, keď 
podľahla bieloruskej pretekárke v semifinále. V kategórii 13- 
roční nad 50 kg Juraj Jurčák a v kategórii kadeti do 60 
kg Marek Kulík tiež vybojovali tretie miesta. Nakoniec 
v kategórii juniori do 65 kg pre nešťastné pošmyknutie na 
tatami a vykĺbený palec na nohe vo finále 7 sekúnd pred 
koncom Peter Kumičík si vybojoval 2. miesto. Medailu si 
prevzal so sadrou a s barlami už po nemocničnom šití a 
chirurgickom zákroku.  

Info Trenčín 19.07.2006  
Pomocná evidencia 418/1/06 
 
Florbalisti zo základných škôl ukončili svoje súťaže okres-

ným finále. V chlapčenských kategóriach dominovali žiaci zo 
Základnej školy Trenčín, Kubranská. Mladší žiaci odohrali fi-
nále na Základnej škole Trenčín, Na dolinách a víťazným ko-
lektívom sa stala Základná škola Trenčín, Kubranská. O 
konečné víťazstvo sa zaslúžil tento kolektív chlapcov - Dorica, 
Papp, Moško, Takáč, Adame, Štefánik, Kováčik, Božík, Strie-
ženec, Machara. Svoje florbalové kvality potvrdili aj starší 
chlapci Základnej školy Trenčín, Kubranska, ktorí na finálo-
vom turnaji v Omšení obsadili konečné 2. miesto. Kubrania 
hrali v zostave - Papp, Mitucha, Dvorský, Bulko, Škvarka, 
Súdny, Detko, Mandinec, Beták, Liška. Týmito výsledkami 
mladí Kubrania iba potvrdili, že vedia patrične dobre narábať 
aj s florbalovými hokejkami.  

Vlastné poznámky 
 

Pozoruhodný úspech zaznamenali futbalisti mladší žiaci z 
TTS Trenčín, ktorí získali v krajskej súťaži prvé miesto v 
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konečnej tabuľke. Čo všetko predchádzalo tomuto úspechu ? 
Už v jesennej časti skončili na 3. mieste s minimálnym bodo-
vým rozdielom na vedúcu Lokomotívu Trnava a druhé Pieš-
ťany. Vyhrali jedenásť zápasov, tri remízovali a len raz, po-
merne nešťastne prehrali s nitrianskym béčkom. Týmto si sa-
mozrejme vytvorili nadovšetko dobrú východziu pozíciu ku 
konečnému prvenstvu. Zimnú prípravu vzhľadom na počasie 
absolvovali len v telocvični a okolitých terénoch, ako väčšina 
tímov, ktoré nemajú k dispozícii plochu s umelou trávou. 
Svetlými momentami zimnej prípravy boli halové turnaje, na 
ktorých obsadili aj v konkurencii prvoligových mužstiev tri-
krát druhé miesto a medzinárodný turnaj v Zlíne dokonca 
vyhrali. Rozhodne treba spomenúť aj šesťdňové kondičné 
sústredenie pri Bolešove, ktoré sa osvedčilo už v predchá-
dzajúcej sezóne. Herný výpadok v zimnej príprave sa prejavil 
hneď v prvom zápase, keď v Piešťanoch prehrali 0:2, teda svoj 
druhý a zároveň aj posledný zápas v uplynulej sezóne po 
prísne nariadených dvoch pokutových kopoch. Potom však 
prišla „šnúra“ zápasov bez straty, čo i len bodíku a to nakoniec 
rozhodlo o zaslúženom prvom mieste v tabuľke. Hráči tohto 
úspešného kolektívu zaznamenali spolu 98 strelených gólov a 
nebyť množstva nepremenených šancí, tak mohlo dosiahnúť 
vytúženú stovku - už minimálne päť kôl pred koncom súťaže. 
Najlepším strelcom mužstva sa stal Matúš Rariga, ktorý bol 
autorom 27 gólov a o tie ďalšie gólové vyjadrenia sa rozdelilo 
jeho štrnásť spoluhráčov. Je len samozrejmé, že na tomto ús-
pechu sa podielali aj rodičia. 

Trenčianske noviny 12.07.2006 
Pomocná evidencia 388/2/06 
 
Na prvom kole Letného pohára www.skialp4u.sk v horskom 

duatlone v Starých Horách - Krížnej dňa 16. júla 2006 (cy-
klistika 5,4 km s prevýšením 313 m, beh 2,4 km s prevýšením 
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595 m) významného športového úspechu dosiahol Branislav 
Kacina  z družstva Cyklo1 Trenčín, keď časom 37:50 v tomto 
preteku zvíťazil.  

www/tn.mesto.sk 16.07.2006 
 

Záverečné preteky majstrovstiev Slovenska v rýchlostnej 
kanoistike sa uskutočnené dňa 16. júla 2006 na 200 m trati 
Môťovskej priehrady pri Zvolene sa niesli v znamení triumfu  
kajakára Juraja Liptáka z Dukly Trenčín, ktorý vybojoval tri 
zlaté medaily. Výsledky finále : 
kategória K1 muži : 
1. Juraj Lipták, 2. Peter Gelle, 3. Martin Jankovec, všetci z 

Dukly Trenčín, 
kategória K2 muži : 
1. Juraj Lipták – Erik Noskovič z Dukly Trenčín a ŠKP 

Bratislava 
kategória K4 muži : 
5. Juraj Lipták, Ladislav Belovič, Tomáš Martinek, Erik 

Noskovič z Dukly Trenčín a ŠKP Bratislava)  
kategória C1 : 
1. Anton Grassl z ŠKP Bratislava, 2. Marián Ostrčil z UK 

Bratislava, 3. Rastislav Kohút z Dukly Trenčín 
kategória C2 : 
1. Ľubomír Hagara – Daniel Biksadský z Dukly Trenčín, 2. 

Anton Grassl – Marián Ostrčil z ŠKP Bratislava a UK 
Bratislava,  3. Mário Ostrčil – Ján Kubica z ŠKP Bratis-
lava a TTS Trenčín 

kategória C4 : 
1. Mário Ostrčil, Grassl Anton, Marián Ostrčil, Radoslav Rus 

z ŠKP Bratislava, UK Bratislava a KRK Nováky, 2. Daniel 
Biksadský, Ľubomír Hagara, Martin Beneš, Rastislav 
Kohút z Dukly Trenčín a KRK Nováky  
www/tn.mesto.sk 16.07.2006  
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Do druhej desiatky vstúpili medzinárodné cyklistické 
preteky juniorov - Cena Slovenska v dňoch 21.- 23. júla 2006 
za účasti 122 pretekárov zo siedmich krajín a jej organizáciou 
poverili Sláviu Športová škola Trenčín. Na programe prete-
kov boli štyri etapy. V prvej etape nazvanej „Hrabovská“ 
(118,4km) zvíťazil trenčiansky pretekár, člen juniorského re-

prezentačného druž-
stva Slovenskej repu-
bliky Róbert Gaven-
da pred Petrom Fa-
ganom zo Žiliny a 
reprezentačným ko-
legom Lukáčom Go-
čom. Na druhý deň 
sa išla druhá etapa  

„Bošácko-Haluzic-
ká“ (95 km), v ktorej 
sa Trenčanovi Róber-

tovi Gavendovi už tak nedarilo. Na prvom mieste sa umiestnil 
Peter Sagan zo Žiliny pred pretekárom z Ruska Jevgenijom 
Bachinom a Filippom Kleinom z Nemecka. Vo večerných 
hodinách druhého dňa čakala pred pretekármi ešte „časovka 
do vrchu“ (1800 m) so štartom na Mierovom námestí a cieľom 
na nádvorí Trenčianskeho hradu. V časovke zvíťazil David 
Menger z Tábora pred Petrom Kobiasom z Plzne a Tomá-
šom Droppom z Oslian.  V poslednej štvrtej etape „Tren-
čianskej“ (105 km), ktorej cieľ bol na Mierovom námestí 
v Trenčíne, prišla ako prvá trojčlenná skupina a najvyššie 
priečky si podelili takto – Juraj Sagan zo Žiliny, Damian 
Sivi z Poľska, Jakub Turčan z Dubnice, za ktorými prišla 
veľká skupina pretekárov vedená Stevenom Lutuškom z Ne-
mecka a Róbertom Gavendom z Trenčína. Po skončení pre-
tekov zasadol rozhodcovský zbor, ktorý vyhlásil : 



 815 

- najlepších pretekárov do vrchu – Juraj Sagan zo Žiliny, 
Róbert Gavenda z Trenčína a Peter Sagan zo Žiliny; 

- najaktívnejších prete-károv – Juraj Sagan zo Žiliny, Peter 
Sagan zo Žiliny a Jevgenij Bachin z Ruska; 

- celkové poradie najlepších pretekárov Ceny Slovenska – 
Peter Sagan zo Žiliny, Jevgenij Bachin z Ruska, Róbert 
Gavenda 
z Trenína, Mar-
in Grunder 
z Nemecka a Ju-
raj Sagan zo Ži-
liny. 
Najlepším prete-

károm na stupni 
víťazov odovzdal 
vecné ceny riaditeľ 
pretekov Mgr. Jo-
zef Pšenka za asistencie ostatných členov organizačného 
štábu pretekov.  

Vlastné poznámky 
 
Trenčianska hokejová mlaď začne novú sezónu 2006/2007 

v siedmich vynovených šatniach zimného štadióna. Päť druž-
stiev z prípravky, dve hokejové triedy, dorastenecký i junior-

sky tím v nich nájdu kom-
pletné sociálne vybavenie aj 
so sprchami. Mesto Trenčín 
ako majiteľa zimného šta-
dióna na Sihoti, už viac než 
rok nesúceho názov B.O.F. 
Leasing aréna, vyšli tieto 
investície spolu s rekon-
štrukciou vzduchotechniky 
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na šesť miliónov Sk. Zimný štadión v Trenčíne je na základe 
zmluvy s Mestom Trenčín vo výpožičke neziskovou organi-
záciou Hokejový klub Dukla Trenčín, ktorá je zriaďovateľom 
mládežníckych hokejových družstiev a na tréningy a zápasy 
ho prenajíma aj akciovej spoločnosti Dukla Trenčín, zastrešu-
júcej extraligové „A“ družstvo. Z tohto prenájmu sa hradí čin-
nosť mládežníckych tímov. Takto to bude fungovať aj naďalej 
i všetky energie a celú prevádzku bude naďalej hradiť naša 
nezisková organizácia, skonštatoval riaditeľ neziskovej orga-
nizácie Hokejový klub Dukla Trenčín Ivan Piovarči. V rámci 
júnovej zmeny rozpočtu poslanci schválili zvýšenie dotácie na 
zimný štadión o 3,4 milióna Sk. V roku 2006 tak hokejisti 
dostanú od mestskej samosprávy rovných 16 mil. Sk. Inves-
tície do zimného štadióna  naplánovali akcionári extraligového 
„A“ družstva realizovaním 13 skyboxov v hodnote 10,5 mil. 
Sk, ktoré už vy-
rastajú pod stre-
chou zimného 
štadióna. Nároč-
nú nvestíciu rea-
lizovala novo-
dubnická firma 
Europeum, a.s. 
Tieto priestory 
budú  ponúknuté 
na prenájom už 
v tejto sezóne, 
aby začali na seba zarábať v prospech hokejového klubu, neta-
jil sa vierou v rýchlu návratnosť investovaných prostriedkov 
prezident a.s. HK Dukla Trenčín Róbert Švehla. Určite však 
nebude ľahké obsadiť plný počet skyboxov v prvej sezóne. 
Veci sa totiž ťažko ponúkajú, keď sú pred dokončením. Na-
vyše, najväčší, prostredný skybox s dvojnásobnou kapacitou 

v čase našej návštevy boli skyboxy ešte v stave inštalovania  
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ani nechceme prenajímať. Bude rezervovaný pre mesto a 
ďalších aktuálnych návštevníkov, ktorí k nám zavítajú na 
jeden až dva zápasy. Výstavba skyboxov neznížila súčasnú 
divácku kapacitu na Sihoti, ktorá je 6.150 miest. Ustúpil jej 
iba najvyšší rad na tribúne A a nové reprezentatívne divácke 
priestory ponúknu pohľad na hokejové dianie viac ako sto 
ľudom. Naopak, kapacita štadióna i keď nie v najbližšej se-
zóne, sa pravdepodobne zvýši. Róbert Švehla spolu s Ivanom 
Piovarčim sú zástancami priblíženia hry čo najviac k divákovi, 
teda tak ako je to v kanadsko-americkej NHL. Sedadlá pre 
návštevníkov štadióna by sa mali v budúcnosti posunúť až 
tesne k mantinelom.  

Info 03.08.2006 
Pomocná evidencia 445/1/06 
 
Horolezecké „dvojičky“ Dodo Kopold a Gabo Čmárik 

z Trenčína v tomto lete opäť prehodnotili svoje horolezecké 
športové umenie. umenie si dávajú smelé ciele. Ich posledným 
cieľom bola stena Uli Biaho, čo v preklade znamená Stará 
Sliepka vysoká 6.417 metrov, ktorú sa rozhodli zdolať aj 
s filmárom Paľom Pekarčíkom. Je to náročná stena dala zabrať 
tým najlepším lezcom z celého sveta a na svoj vrchol pustila 
len málo šťastlivcov. Do steny nastúpili o 02,00 hod. ráno    
21. júna 2006. I keˇpo tme, ale vtedy je všetko zamrznuté a 
lezenie bezpečnejšie. Keď zasvieti slnko začínajú padať 
lavíny. Prvých tisíc výškových metrov do sedla sa darilo pre-
liezť veľmi rýchlo. Po malom oddychu vyrazili do vrcholovej 
steny. Najskôr prešli veľkú okrajovú trhlinu, ktorú zdolali  cez 
jej najužšie miesto. Cestu sťažovali kolmé ľady, ktoré treba 
liezť opatrne, pretože ľad je tenký a krehký. Museli sme byť 
byť rýchli, pretože rýchlosť znamená menšie riziko, že nás tu 
niečo zastihne. Ponáhľali sme sa, čo nám sily a pľúca stačili. 
„O piatej večer sme mali prelezenú polovicu hornej steny,“ 
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opisuje Gabo. Noc sme prečkali na plošine o rozmeroch pol 
meter krát meter, ktorú sme si vykopali v čistom ľade. Na 
tomto kúsku horizon-
tálnej plochy sme si 
varili  a odpočívali. 
Ďalší deň o 04,00 hod. 
ráno sme už liezli. Po 
prelezení ťažkého ľadu 
a ľadového poľa a cez 
snehový previs sa dos-
tali na vrchol. Boli tri 
hodiny popoludní, nád-
herný bezoblačný deň. 
„Takmer hodinu si s Dodom vychutnávame pohľad, ktorý sa 
nám otvoril z vrcholu Uli Biaho,“ hovorí Gabo. No a potom sa 
vydajú na zostup a zlaňujú takmer bez prestávky celú stenu. 
Pravidelne sa sypú lavíny, preto sa pritláčame k stene, no aj 
tak občas sme dostávali bolestivé zásahy kusmi ľadu,“ pri-
bližuje dramatické okamihy trenčiansky horolezec. O polnoci 
oddychujú v sedle pod stenou, kde je bezpečnejšie. Čaká ich 
však ešte tisíc výškových metrov cez ľadový kuloár. Pod stenu 
dorazli absolútne vyčerpaní a zničení. Kameraman Paľocelý 
šťastný, že nás vidí živých, podáva záchrannú ruku v podobe 
teplých nápojov. Vychutnávam si pocit eufórie, ktorý sa dos-
tavil až teraz na mieste, mimo nebezpečenstva. Až teraz si 
môžeme povedať, že to máme za sebou,“ uzatvára Gabo.  

Trenčianske noviny 09.08.2006  
Pomocná evidencia 457/1/06 
 
Na pretekoch Okolo Vysokých Tatier dňa 29. júla 2006 za 

účasti viac ako 400 pretekárov pekného úspechu dosiahol Ro-
man Broniš z Dukly Trenčín, keď sa umiestnil na druhom 
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mieste za víťazným Miroslavom Keliarom z Podbrezovej. Na 
štvrtom mieste skončil jeho oddielový kolega Pavol Polievka. 

Život Prešova 29.07.2006 
 
V treťom kole Slovenského pohára v triatlone (1,5 km plá-

vanie, 40 km cyklistika a 10 km beh) dňa 29. júna 2006 
v Martine bol úspešný Martin Hubáček z Telovýchovnej 
jednoty Slávia Športová škola Trenčín, keď sa umiestnil na 
druhom mieste za víťazným Tomášom Jurkovičom zo Žiliny.  

www.tn.mesto.sk 29.07.2006 

 
V dňoch 8. až 9. augusta 2006 sa uskutočnil v Nemšovej            

3. ročník futbalového turnaja mladších žiakov narodených po 
1. januári 1994 za účasti siedmich družstiev. Úspešne si viedlo 
družstvo AS Trenčín, keď turnaj vyhralo pred družstvom 
Slovana Bratislava a MFK Ružomberok. 

Vlastné poznámky 
 
Mestská športová hala v Trenčíne bola od piatku 11. do 

nedele 13. augusta 2006 dejiskom medzinárodného turnaja 
olympijských nádejí - Kadet Slovakia Cup 2006. Na trojdňo-
vom podujatí sa na palubovke športovej haly predstavili v 
kategórii chlapcov a dievčat reprezentačné výbery Nemecka, 
Maďarska, Česka, Rumunska a Slovenska. Hralo sa systémom 
každý s každým 2x30 minút a podľa Reglementu EHF a 
platných pravidiel hádzanej. Poriadateľom podujatia bol Slo-
venský zväz hádzanej a organizátorom Hádzanársky klub Štart 
Trenčín. Milovníci športu mali jedinečnú príležitosť vzhliad-
nuť na vlastné oči hádzanárske nádeje z krajín, ktoré sa 
prezentovali v dobrom svetle. Po sérii hodnotných zápolení sa 
víťazom v kategórii chlapcov stali reprezentanti Českej re-
publiky, druhé skončilo Maďarsko, tretie Rumunsko a štvrté 
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Slovensko. V kategórii dievčat zvíťazilo Maďarsko pred Slo-
venskom a Rumunskom. 

Trenčianske noviny 23.08.2006 
Pomocná evidencia 471/3/06 
 
V dňoch 10. - 12. augusta 2006 sa v B.O.F. Leasing Aréne v 

Trenčíne uskutočnil 13. ročník medzinárodného hokejového 
turnaja – Rona Cup. Systém turnaja sa nemenil - stále platilo, 
že spolu vo vzájomných súbojoch sa stretnú len slovenské 
tímy s českým mužstvami, kolektívy z jednej krajiny proti 
sebe hrať nebudú. Prvenstvo z vlaňajšieho ročníka obhajovali 
hokejisti HC Hamé Zlína. Len tak mimochodom, doteraz naj-
viac prvenstiev na tomto turnaji zaznamenala usporiadajúca 
Dukla Trenčín a Třinec - zhodne trikrát. Víťaz turnaja 
družstvo zo Žiliny si spod hradu Matúša Čáka odnieslo okrem 
pekného pohára aj finančnú prémiu 100 000 Sk, druhý Zlín 60 
000 Sk a tretia Dukla Trenčín získala 40 00 Sk. Konečné 
poradie :  

1. Žilina  
2. Zlín  
3. Trenčín  
4. Vsetín  
5. Třinec  
6. Zvolen  

Trenčianske noviny 16.08.2006  
Pomocná evidencia 467/2/06 
 
V sobotu 12. augusta 2006 po prvýkrát sa na nádvorí 

Trenčianskeho hradu uskutočnila medzinárodná súťaž silných 
mužov - Meč Matúša Čáka Trenčianskeho 2006. Zároveň to 
bolo jedno z kôl Česko-Slovenského ligového pohára silných 
mužov. Na totálne upršanom a chladnom podujatí sa pred-
stavilo 14 silných mužov z viacerých krajín Európy, ktorí s 
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patričným elánom a nasadením zápolili v šiestich súťažných 
disciplínach. Náš región reprezentovali traja siláci - Ján Kře-
háček z Trenčína, Braňo Golier z Bánoviec n/B. a J. Koste-
lanský z Považskej Bystrice. Jeden z kandidátov na najvyššie 
priečky  Trenčan Pavol Jambor bol na dovolenke. Postupne sa 

najvernejším desiat-
kam priaznivcom 
tohto zaujímavého 
športu predstavili 
siláci - v zdvíhaní 
klady nad hlavu do 
maximálnej hmot-
nosti, v držaní hala-
partní v rozpažení 
na čas, prenášaní 
závaží - kufrov, ka-
licha a pružiny, pre-

vracaní  600 kg pneumatiky, v mŕtvom ťahu s automobilom. 
Šiestu disciplínu dvíhanie gúľ kvôli nepriaznivému počasiu 
hlavný rozhodca zrušil a súťaž vyhodnotil po piatich dis-
ciplínach. Súťaž bola aj v daždivom počasí vyplnená ukáž-
kami historického šermu a diváckou súťažou v držaní pohárov 
s pivom a v rýchlosti pití piva. Po absolvovaní jednotlivých 
súťažných disciplín sa víťazom stal Martin Štefl z Českej 
republiky, druhý bol Oliver Gratzer z Rakúska a tretie miesto 
získal Braňo Golier z Bánoviec nad Bebravou. Ján Křeháček 
sa po tretej disciplíne zranil a súťaž predčasne ukončil. 

Trenčianske noviny 23.08.2006  
 
V dňoch 23. až 25. augusta 2006 sa mesto Trenčín stalo 

hos-titeľom 105 účastníkov 9. ročníka celoslovenského turis-
tického zrazu a športových hier seniorov, členov občianskeho 
združenia Jednoty dôchodcov na Slovensku. Jeho cieľom bo-
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lo, aby si členovia nielen zmerali sily v sedemnástich špor-
tových disciplínach, ale nadviazali aj nové kontakty, vymenili 
si vzájomne skúsenosti a bližšie spoznali pamätihodnosti mes-
ta Trenčín a jeho najbližšieho okolia. K jeho splneniu organi-
začný štáb vytvoril optimálne podmienky, aby sa všetci účast-
níci podujatia dobre cítili. Po slávnostnom otvorení podujatia 
sa po krátkom kultúrnom programe k účastníkom a hosťom sa 
postupne prihovorili predseda Krajskej a Okresnej organizácie 
Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne Ing. Jozef Mi-
kloš, ktorý privítal prítomných hostí a účastníkov zrazu 

a zaželal im veľa úspe-
chov v športových súťa-
žiach. Primátor Mesta 
Trenčín Ing. Branislav 
Celler zaželal príjemný 
pobyt všetkým účastní-
kom v Trenčíne a s pos-
ledným príhovorom vys-
túpil predseda Ústrednej 
organizácie Jednoty dô-

chodcov na Slovensku RNDr. Kamil Vajnorský, ktorý vyslo-
vil presvedčenie, že trenčianska organizácia, ktorá dostala 
dôveru predsedníctva, úspešne naplní cieľ podujatia. V rámci 
kultúrno-spoločenskej časti účastníci navštívili Trenčiansky 
hrad, prezreli si výstavné expozície Trenčianskeho múzea, Ka-
tovho domu a Galérie M. A. Bazovského. Vo večerných ho-
dinách spoznávali účastníci umenie folklórnych súborov tren-
čianskeho regiónu a umenie hudobných skupín, ktorí im 
zahrali do tanca aj na počúvanie. Spoločensko-kultúrnym vy-
vrcholením zrazu bolo položenie vencov vďaky hrdinom od-
boja druhej svetovej vojny pri pamätníku umučených na 
Brezine a potom posedenie pri vatre pri hoteli Brezina, ktoré 
pripravila Správa mestských lesov Trenčín. O dobrú náladu sa 
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postaral Košičan Ondrej Varecha, ktorý sa predstavil ako do-
brý spevák a muzikant v hre na gitare.  Športovú časť otvorili 
seniorky netradičnou disciplínou a to hodom válkom na cesto 
na diaľku. Hneď v úvode cvičných hodov tejto disciplíny však 
války nevydržali dopady na trávnatú plochu, keď rukoväte 
z nich odpadli, čo vyvolalo vrásky na tvári rozhodcov ako ďa-
lej pokračovať v súťaži a úsmev na tvári súťažiacich. Keďže 
náhradné války neboli, tak musela súťaž pokračovať s takými 
aké boli. I ďalšie športové disciplíny ako hod granátom na 
cieľ, kriketovou loptičkou na cieľ, streľba zo vzduchovky, 
stolný tenis a beh potvrdili ešte dobrú telesnú zdatnosť se-
niorov. Tri dni prešli rýchlo ako voda dole Váhom a priblížil 
záver turistického zrazu a jeho celkové zhodnotenie predse-
dom Okresnej a Krajskej Jednoty dôchodcov v Trenčíne Ing. 
Jozefom Miklošom. Konštatoval, že podujatie našlo pocho-
penie u funkcionárov samosprávnych orgánov Mesta Trenčín, 
Trenčianskeho samosprávneho kraja a Mesta Trenčianske Te-
plice, ktoré okrem materiálnej a finančnej podpory prijali 
funkcionárov Jednoty dôchodcov Slovenska, aby sa vzájomne 
oboznámili o činnosti a riešených problémoch vo svojej kom-

petencii. Ing. Jozef 
Mikloš osobitne zvý-
raznil vynikajúcu spo-
luprácu Jednoty dô-
chodcov Slovenska 
v podmienkach mesta 
Trenčín a Trenčian-
skeho samosprávneho 
kraja, kde nachádzajú 
vždy pochopenie. I tá-
to skutočnosť v koneč-

nom dôsledku ovplyvnila aj širokú členskú základňu združenia 
Trenčianskeho kraja, ktorá má v 123 základných organizá-

najzaujímavejšia disciplína – hod válkom na diaľku 
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ciach 10.179 členov, čím sa zaradila na tretie miesto z spo-
medzi ôsmych slovenských krajov. Na záver príhovoru poďa-
koval všetkým sponzorom a všetkým členom organizačného 
štábu podujatia za splnenie cieľa podutia a odovzdal slovo 
predsedovi športovej komisie Pavlovi Mičovi, ktorý zverejnil 
mená najúspešnejších športovcov, ktorým potom funkcionári 
Jednoty dôchodcov odovzdali zlaté, strieborné a bronzové me-
daile. Najúspešnejšou súťažiacou z družstva Trenčianskeho 
kraja bola Jarmila Olašová z Nového Mesta Nad Váhom, 
ktorá získala dve zlaté a jednu striebornú medailu a  Emília 
Badínska z Partizánskeho, ktorá získala jedna zlatú a jednu 
striebornú medailu. Trenčianske družstvo žien bolo veľmi ús-
pešné, keď v celkovom bodovom hodnotení sa umiestnilo na 
prvom mieste. Družstvo mužov Trenčianskeho kraja získalo 
jedno druhé miesto a dve tretie miesta. Úplný záver patril 
vystúpeniu predsedovi Ústredia Jednoty dôchodcov n 
a Slovensku 
RNDr. Kamilovi 
Vajnorskému, 
ktorý konštatoval, 
že :  
- účastníci zrazu 

prežili krásne 
chvíle v Tren-
číne a niektorí, 
tí najúspešnejší, 
boli za dobré 
výkony odme-
není; 

- organizátori zvládli športové hry po stránke spoločenskej 
a športovej veľmi dobre, preto budú všetci ešte dlho spo-
mínať na Trenčín; 

najúspešnejšie pretekárky Trenčianskeho kraja 
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Vyslovil presvedčenie, že za rok za všetci stretnú v dobrej 
fyzickej a psychickej kondícii a prehlásil celoslovenský turis-
tický zraz športové hry za ukončené. 

Vlastné poznámky  
 

Dvaja vekovo najstarší cykloturisti z Trenčína 77-ročný Fi-
lip Paulech a 74-ročný Alojz Novák absolvovali na bicykloch 
trasu z Košíc do Trenčína, ktorú si rozplánovali na štyri dni.           
Z Košíc odštartovali 23. júla 2006 a pokračovali na trase cez 
Rožňavu, Dobšinu, Brezno, Banskú Bystricu, Žiar nad Hro-
nom, Handlovú, Prievidzu až domov do Trenčína. Cestou ab-
solvovali niekoľko výškových prevýšení, keď podľa ich 
vyjadrenia medzi najťažšie úseky patrili prechody cez Sorošku 
a z Dobšinej na Stratenú. Cestou nezabudli navštíviť kultúrne 
a historické pamiatky ako napríklad Dóm Svätej Alžbety, ka-
plnku v Krásnohorskom Podhradí, Krásnu Hôrku, Betliar, Ne-
meckú, Kremničku a pod. Celú trasu absolvovali v úmorných 
tropických teplotách okolo 36O C. Denne spotrebovali viac 
ako päť litrov tekutín. Cestu prešli bez akýchkoľvek problé-
mov, či už bez nehody, či poruchy na bicykloch.  

Trenčianske noviny 23.08.2006  
Pomocná evidencia 467/3/06 
 
Dvojica hasičov Rastislav Pecník z Banskej Bystrice 

s Trenčanom Petrom Trškom opäť najrýchlejšie zdolala 
schody 24-poschodovej budovy v Bratislave. Zohraná dvojica 
siahla na prvenstvo už po tretíkrát po sebe. V roku 2003 boli 
tretí, o rok už prvý. Vlani vybehli na budovu v traťovom 
rekorde 2 minúty 35 sekúnd. Tentoraz o päť sekúnd horším 
časom - 2 minúty 40 sekúnd zopakovali tak vlaňajšie víťaz-
stvo na Memoriáli Vladimíra Ružičku. Obaja sú členovia 
Okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru vo 
svojich mestách. Celkove štartovalo 49 dvojčlenných družtiev 
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profesionálnych hasičov zo Slovenska, Čiech, Poľska a Ma-
ďarska. Súťažili na schodoch Stavebnej fakulty Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave, kde si telesnú kondíciu 
preverilo aj sedem žien. Ich „športovým“ úborom bol takmer 
30 kg hasičský zásahový výstroj s maskou na tvári. Naj-
mladším účastníkom bol 21-ročný Radovan Beták z Okres-
ného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne. 
Súťažil vo dvojici s kolegom Jánom Kubicom, bývalým slo-
venským reprezentantom v rýchlostnej kanoistike. Schody 
zdolali za 3 minúty 37 sekúnd. Podujatie Schody je venované 
pamiatke bratislavského hasiča Ružičku, ktorý vo veku 31 ro-
kov zahynul pri výkone povolania. Bolo to dva mesiace po 
jeho svadbe s manželkou Denisou a nedožil sa narodenia syna 
Vladimíra. Ružičkovi kolegovia už zorganizovali osem roč-
níkov jeho memoriálu. 

Trenčianske noviny 23.08.2006  
Pomocná evidencia 483/2/06 
 
Už po deviaty raz vyhlásili na slávnostnom galavečere v 

Bratislave svojím spôsobom výnimočnú anketu - Zlatý puk, 
ktorá definitívne ukončí hokejovú sezónu 2005-2006. Deviaty 
titul najlepšieho hokejistu sezóny nakoniec získal v sobotu 27-

ročný Marián Hossa, hráč Atlanty Thra-
shers, odchovanec Dukly Trenčín, syn bý-
valého reprezentačného trénera Františka 
Hossu, ktorý Zlatý puk dostal po prvýkrát 
vo svojej hráčskej kariére. Takto sa pridal k 
trojnásobným držiteľom - M. Šatanovi, P. 
Bondrovi a P. Demitrovi. Z Bratislavy si 
Marián odniesol až dva Zlaté puky, keď sa 

stal aj najlepším útočníkom. Marián Hossa si obe tieto oce-
nenia zaslúžil nielen za svoje výkony v drese Atlanty, ale aj v 
slovenskej reprezentácii na Zimných olympijských hrách v 
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Turíne a na majstrovstvách sveta v Lotyšsku, kde bol kapi-
tánom nášho tímu a patril k najlepším ťahúňom slovenského 
mužstva. 

Trenčianske noviny 23.08.2006  
Pomocná evidencia 468/2/06 
 
Za účasti viac ako 100 pretekárov z 15 vodáckych oddielov 

zo Slovenska sa v dňoch 26. a 27. augusta 2006 na Váhu 
uskutočnili majstrovstvá Slovenska vo vodáckom maratóne vo 
všetkých vekových kategóriach v 22 disciplínach. Počasie 
pretekom prialo a tak súťažiaci sa mohli naplno čeriť vodnú 
plochu. V jednotlivých kategóriach zvíťazili : 
- kategória K1 starší dorastenci na 21 km – Ľubomír Beňo 

z Novák, 
- kategória K1 staršie dorastenky na 21 km – Simona Šam-
ková z Piešťan, 

- kategória C1 starší dorastenci na 21 km – Matej Rusnák 
z Piešťan, 

- kategória K2 žiaci 13+14 roční na 14 km – Marián Goga - 
Tomáš Janech z Novák a Piešťan, 

- kategória C2 žiaci 13+14 roční na 14 km – Krištof Tóth - 
Adam Csenkey zo Šamorína, 

- kategória K1 žiačky 14 ročné na 14 km – Annamária Tót-
hová zo Šamorína, 

- kategória K1 žiačky 13 ročné na 14 km – Judita Kecske-
métiová zo Štúrova, 

- kategória K1 muži na 36 km – Marián Lachkovič zo Slávie 
UK Bratislava,  

- kategória C1 muži na 29 km – Radoslav Rus z Novák, 
- kategória K1 ženy na 29 km – Lucia Beláková zo Slávie 

športová škola Trenčín, 
- kategória K2 mladší dorastenci na 14 km – Zoltán Tóth - 
Gabriel Jakubík zo Šamorína, 
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- kategória K2 mladšie dorastenky na 14 km – Barbora 
Majorošová - Minárová Ivana z KRK Vinohrady Bratis-
lava 

- kategória C2 mladší dorastenci na 14 km – Juraj Oršula - 
Michal Zaťko z Novák, 

- kategória K2 muži na 36 km – Norbert Dorkovič - Tomáš 
Stano zo Slávie UK Bratislava, 

- kategória K1 mladší dorastenci na 14 km – Gabriel Jakubík 
zo Šamorína, 

- kategória K1 mladšie dorastenky na 14 – Ivana Minárová 
z KRK Vinohrady Bratislava,  

- kategória C1 mladší dorastenci na 14 km – Juraj Oršula 
z Novák, 

- kategória K1 žiaci 14 roční na 14 km – Ľuboš Felcan z No-
vák, 

- kategória K1 žiaci 13 roční na 14 km – Šimon Žďarský 
z TTS Trenčín,  

- kategória C1 žiaci 14 roční na 14 km – Krištof  Tóth zo Ša-
morína, 

- kategória C1 žiaci 13 roční na 14 km – Vincent Fakas zo 
Šamorína, 

- kategória K2 žiačky 13+14 ročné na 14 km – Lucia 
Mištonová - Annamária Tóthová z Novák a Šamorína. 
V bodovaní oddie-

lov o Slovenský po-
hár v kategórii žiakov 
a dorastencov sa naj-
lepšie umiestnil Klub 
rýchlostnej kanoistiky 
DAK KIABA Nová-
ky pred družstvom 
Kajak canoe klub Ša-
morín a družstvom TJ 
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Sĺňava Piešťany. V bodovaní oddielov o Slovenský pohár 
v katgórii dospelých a dorastencov sa najlepšie umiestnil opäť 
Klub rýchlostnej kanoistiky DAK KIABA Nováky pred 
družstvom TJ Sĺňava  Piešťany a družstvom KRK Vinohrady 
Bratislava. 

Vlastné poznámky 
 

V dňoch 19. augusta 2006 a 20. augusta 2006 sa zúčastnili 
mladí futbalisti AS Trenčín 97 turnajov v Trnave a v Levi-
iach. Príležitosť v zápasoch dostali všetci chalani, ktorí boli 
momentálne k dispozícii. V silnejšom zložení sa predstavili 

na turnaji v Trnave. Po ne-
yarenom úvodnom zápase 
so Senicou, v ktorom pre-
rali 1:4  a súper vyrukoval s 
veľkou, miestami až pre-
nanou agresivitou v osob-
ých súbojoch, tak v šatni si 
sadli tréneri s mladými 
hračmi a urobila sa hrubá 
čiara za prvým turnajovým 

vystúpením. Turnaj sa tak začínal až druhým zápasom s 
domácou Trnavou. Po úspešných výsledkoch s domácim 
družstvom a tímom z Piešťan, a hlavne po zlepšenom hernom 
prejave trenčianski mladí futbalisti na turnaji obsadili konečné 
2.miesto zo ziskom 6 bodov.  

Na turnaj do Levíc družstvo Trenčína cestovalo v úplne 
inom zložení, ako tomu bolo v sobotu v Trnave. V zostave sa 
objavili aj úplní nováčikovia v našom tíme, ktorí mali za 
sebou len pár tréningových jednotiek. Opäť začiatok do 
turnaja bol veľmi zlý, lebo v úvodnom zápase prehrali s 
Banskou Bystricou 0:4. Bystričania boli síce trošku futba-
ovejší, ale možno pri väčšom nasadení mohol mať zápas vy-
ovnanejší priebeh. V ďalšom priebehu turnaja sa hra Tren-
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anov postupne zlepšovala a nebyť tesnej prehry s domácimi 
Levicami a remízy so Zlatými Moravcami, keď vyrovnávajúci 
gól padol po nešťastnom zákroku nášho brankára, ktorý si po 
rohovom kope súpera hodil loptu do vlastnej bránky, mohol 
byť náš celkový výsledok ešte o čosi lepší.   V záverečnom 
súboji s Nitrou súperovi nedali na ihrisku priestor a po 
jednoznačnom priebehu si po víťazstve 3:0 vybojovali bron-
ové medaile. Na turnaji v Trnave v záverečnom hodnotení 
zásluhou Roba Trefného získali cenu pre najlepšieho 
brankára a v Leviciach Radom Škárom cenu najlepšieho 
hráča turnaja.  

Kronika AS Trenčín 97 
 
Na akademických majstrovstvách sveta v karate v New 

Yorku – USA sa zúčastnila aj pretekárka Ekonómu Trenčín - 
Milica Ilčíková, ktorá momentálne hosťuje v ŠKP Trenčín. 
Na tomto podujatí si vybojovala dve bronzové medaile a to v 
kategórii kumite žien nad 60 kg a v kategórii kumite družstiev 
žien reprezentácii zúčastnených krajín. Milica konečne prelo-
ila smolu a po striebornej medaile z majstrovstiev Európy v 
Estónsku získala medailové umiestnenie aj na majstrovstvách 
sveta.  

Trenčianske noviny 23.08.2006 
Pomocná evidencia 471/1/06 
 
Ján Valach z rakúskeho tímu Apo Sport Kronen Linz, 

odchovanec trenčianskeho Osemročného športového gymná-ia 
sa stal víťazom hlavnej kategórie mužov - elite na Znievských 
dňoch cyklistiky 2006 v Kláštore pod Znievom dňa 24. 
augusta 2006. Slovenský líder Rakúskeho pohára zaznamenal 
na pretekoch, ktoré prezývajú aj Slovenské Pyreneje, pre-
iérové prvenstvo. V záverečnom finiši sa presadil v súboji s 
Patrikom Tyborom z Dukly Trenčín a Milanom Barényim. 
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Obajca prvenstva Maroš Kováč obsadil s 11-sekundovou 
stratou 4. miesto. V kategórii mužov na 153 km bolo toto 
poradie - 1. Ján Valach (Apo Sport Linz) 3:38:44,  2. Patrik 
Tybor (Dukla Trenčín), 3. Milan Barényi (ŽP Šport Pod-
rezová), 4. Maroš Kováč (Dukla Trenčín). 

www.tn.mesto.sk 24.08.2006 
 
Bežecký talent Jozef Repčík z Trenčína potvrdzuje aj na-

alej kvalitnú formu, keď semifinalista nedávnych maj-
trovstiev Európy uspel na  medzinárodnom mítingu v Kodani 
dňa 24. augusta 2006. Zvíťazil v solídnej konkurencii vo svo-
jom druhom najlepšom čase kariéry 1:47,88 min. Sám o svo-
jom výkone povedal, že to bolo v pohode. Prvé kolo bolo po-
malšie ako malo byť, asi za 52,3 sek. v podaní vodiča. Držal 
som sa na treťom mieste a na posledných 200 m som zrýchlil. 
Síl som mal dosť, takže to bolo príjemné víťazstvo, ko-
mentoval. 

www.tn.mesto.sk 24.08.2006 
 
Prekvapujúcim víťazom Žilinského triatlonu, ktorý bol 

majstrovstvami Slovenska v šprinttriatlone (0,75 km plávanie 
- 20 km cyklistika - 5 km beh), sa stal 17-ročný junior Martin 
Hubáček (Slávia ŠŠ Trenčín). Trať zvládol za 57:50,36 min a 
o 20,7 s porazil najrýchlejšieho muža v kategórii Elite Pavla 
Šimka (REALIZ Sport Team Bratislava), ktorému patrí titul 
majstra Slovenska mužov. Medzi ženami triumfovala nes-
tarnúca Mária Kuriačková (ŠK Atóm Levice). V hlavnej kate-
górii štartovalo celkovo 61 triatlonistov, preteky dokončilo 57. 
Absolútne poradie : 
1. Martin Hubáček (Slávia ŠŠ Trenčín) 57:50,36 min,  
2. Pavel Šimko (REALIZ Sport Team Bratislava) 58:11,14,  
3. Tomáš Jurkovič (Nereus Žilina) 58:45,62 
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muži : 
1. Pavel Šimko (REALIZ Sport Team Bratislava) 58:11,14 
min, 2. Tomáš Jurkovič (Nereus Žilina) 58:45,62,  
3. Michal Markuliak (J&T Sport Bratislava) 1:01:30,04 hod.  
juniori : 

1. Martin Hubáček (Slávia ŠŠ Trenčín) 57:50,36 min,  
2. Richard Varga (J&T Sport Bratislava) 59:47,38,  
3. Michal Fabiáne (Nereus Žilina) 1:01:26,77 

www.tn.mesto.sk 29.08.2006 
 

    Poliak Radoslaw Romanik sa stal celkovým víťazom 50. 
ročníka päťetapových pretekov cyklistických pretekov T-Com 
Okolo Slovenska pred Čechom Reném Andrlem. Na treťom 
mieste skončil Dán Kristoffer Gudmund Nielsen, ktorý po 
prvej etape až do sobotňajšej časovky viedol. Zo Slovákov sa 
najlepšie umiestnil Roman Broniš na siedmom mieste.  
Konečné poradie :  

1. Radoslaw Romanik (Poľsko) DHL Author 16:34:16,  
2. René Andrle (Čechy) PSK Whirlpool +9,  
3. Kristoffer Gudmund Nielsen (Dánsko) Team GLS +9,  
4. Sören Nissen (Dánsko) Differdange +13,  
5. Jan Faltýnek (Čechy) PSK Whirlpool +15,  
6. Sergej Firsanov (Rusko) Rietumu Banka Riga +20,  
7. Roman Broniš (Slovensko) Dukla Trenčín +27,  

Poradie v súťaži vrchárov (biely dres s červenými 
bodkami) :  

1. Herberts Pudans (Lotyšsko) 25,  
2. Stanislav Kozubek (Čechy) 12,  
3.    Miroslav Keliar (Slovensko) 11 

Poradie v súťaži aktivity (biely dres s modrými bodkami) :  
1. Jan Faltýnek (Čechy) 32,  
2. Grega Bole (Slovinsko) 29,  
3. Roman Broniš (Slovensko) 26 
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Poradie súťažiacich v kategórii do 23 rokov (biely dres) :  
1. Kristoffer Gudmund Nielsen (Dánsko) Team GLS 

16:34:25,  
2. Sören Nissen (Dánsko) Differdange +4,  
3. Grega Bole (Slovinsko) Sava +22 
www.tnmesto.sk  03.09.2006 
 
V dňoch 26. – 28. augusta mesto Trenčín a najmä hádza-

nárska obec hostila celoslovenský výkvet tohto športu v kate-
góriach mladších a starších dorasteniek z centier talentovej 
mládeže Bratislavy, Partizánskeho, Banskej Bystrice, Micha-
loviec a samozrejme domácej trenčianskej liahne. V prvý deň 
jednotlivé družstvá absolvovali náročné testovanie v 7 dis-
ciplínach ako 30 m šprint s loptou a bez lopty, hod loptou, 
trojskok, akrobatické cvičenie 10x20 m a vytrvalostný test - 
tzv. peep test. Výsledky sa postupne spracujú a budú slúžiť do 
budúcnosti na porovnávanie pripravenosti jednotlivých druž-
stiev a jednotlivcov v ďalšej príprave a pri ich výkonnostnom 
raste. V ostatné dva dni družstvá absolvovali náročný turnaj, 
kde v jednotlivých kategóriach sa stretol každý s každým a 
preveril všetky hráčky a kolektívy z fyzickej pripravenosti. Na 
začiatok sezóny tiež ukázal, ako sú na tom jednotlivé tímy po 
hernej stránke, kde sú slabiny a čo je potrebné zlepšovať. V 
kategórii starších dorasteniek domáce dievčatá potvrdili rolu 
favorita a svojim súperkám nedali žiadnu šancu, o čom 
hovoria aj jednotlivé výsledky zápasov. Trochu sa trápili v 
poslednom svojom vystúpení s Banskou Bystricou, ale to už 
bolo o víťazovi rozhodnuté. V kategórii mladších dorasteniek 
prekvapilo družstvo ŠKP Bratislava najmä svojou kompa-
tibilitou a fyzickou pripravenosťou. Počas celého turnaja 
nenašlo premožiteľa a zaslúžene zvíťazilo. Domáce nádeje z 
HK Štart Trenčín obsadili druhú priečku, keď jadro družstva 
tvorili tohtoročné majsterky Slovenskej republiky v kategórii 
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starších žiačok. Konečné poradie v kategórii starších žiačok :                 
1. Trenčín, 2. Partizánske, 3. Michalovce, 4. Banská Bystrica, 
5. Bratislava. Konečné poradie v kategórii mladších žiačok : 1. 
Bratislava,  2. Trenčín, 3. Michalovce, 4. Partizánske, 5. Ban-
ská Bystrica. Za najlepšie strelkyne v kategórii starších doras-
teniek boli vyhlásené : 1. Kmeťová (B. Bystrica) 25 gólov, 2. 
Michnová (Partizánské) 23 gólov, 3. Fašangová (Trenčín) 22 
gólov. Za najlepšie strelkyne v kategórii mladších dorasteniek 
boli vyhlásené : 1. Tomeková (Michalovce) 24 gólov, 2. Hor-
ná (B. Bystrica) 22 gólov, 3. Marečková (Bratislava) 19 gólov.  

Trenčianske noviny 06.09.2006  
 
Z trenčianskej hokejovej liahne už vyrástli desiatky talen-

tovaných hráčov, ktorí v súčasnosti pôsobia v rôzných kluboch 
na Slovensku, alebo hocikde vo svete, ktorí šíria dobré meno 
trenčianskej hokejovej školy. Rozhodne medzi nich patril aj 
ambiciózny 21 - ročný Štefan Blaho, rodák z Trenčína, ktorý 
mal plnú hlavu hokejových snov... Bol a už nie je, lebo pri 
tragickej autonehode po polnoci z 29. na 30. augusta 2006 pri 
obci Krasňany medzi Terchovou a Žilinou zahynul. Tragickú 
nehodu zapríčinil vodič automobilu Mitsubishi Pajero, 32-
ročný Marcel Hanzal, ktorý nezvládol riadenie, prešiel do 
protismeru a s autom prevrátil. Vodičovi po nehode namerali 

1,5 promile alkoholu v dychu. Škodu na 
automobile odhadli na asi 800 tisíc Sk. 
Z trestného činu usmrtenia hrozí vodi-
čovi nepodmienečný trest vo výške od 4 
do 10 rokov...“ Marcel Hanzal napo-
sledy hráč HKm Zvolen sa dostal do 
pozornosti médii v januári 2005, keď sa 
objavila správa o jeho pozitívnom 
dopingovom teste na marihuanu, čo aj 
priznal. Z prehrešok dostal od disci-
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plinárnej komisie spoločnosti Pro-Hokej trojmesačný dištanc, 
ktorý mu nakoniec o mesiac skrátili. V poslednom období ko-
ketoval s možným prestupom do majstrovskej Žiliny. Bol 
známy ako tvrdý hráč, často sa bil. Bol kapitánom Dukly 
Trenčín v roku 2004, kedy vyhrala majstrovský titul. Načrime 
do krátkeho života zomrelého Štefana Blahu. Mladé talen-
tovaného hráča si v roku 2003 vybral New York Islandres vo 
štvrtom kole vstupného draftu zo 120. miesta. Tento mladý 
hokejista - krídelník, mal za sebou dva mládežnícke svetové 
šampionáty a v uplynulých troch sezónach hral v kanadskej 
juniorskej OHL. V minulom ročníku sa snažil získať miesto v 
drese svojho materského klubu z Trenčína, hral však len za 
„farmu“ prvoligovej Považskej Bystrice a v dvoch zápasoch 
zaznamenal dva góly. Predchádzajúcu sezónu napokon dohral 
v zámorí v Sudbury a Sarmii v OHL. Od novej sezóny bol v 
hľadáčiku Žiliny, kde mal zmluvu na spadnutie, ale nakoniec 
všetko skončilo tým najhorším - jeho nečakanou smrťou, pod 
ktorou sa chtiac-nechtiac podpísal klubový spoluhráč Marcel 
Hanzal. Štefanovým vzorom boli dvaja bývalí trenčianski 
hráči - Z. Chára a B. Radivojevič. Otec, nesúci rovnaké krstné 
meno, bol od mladosti skvelým športovcom - kanoistom AŠK 
Dukla Trenčín a Štefanova sestra zasa patrí medzi talentované 
mládežnícke hádzanárky Štartu Trenčín. Čiže ideálna športová 
rodinka. Nepochybne táto tragédia bola nielen pre rodičov a 
známych hrozným šokom. Dlho sa z toho všetkého asi nes-
pamätajú a aj na trenčianskom „zimáku“ nariekali jeho bývalí 
spoluhráči a kamaráti. Mnohí ho poznali ako priateľského člo-
veka, ktorý sa vedel rozdať, bol vždy veselý, šíril zábavu, 
dobrú náladu a pohodu. Čierna zástava na trenčianskom „zi-
máku“ a na Obchodnej akadémii, ktorú v minulosti navšte-
voval však hovorí za všetko... Bol pochovaný presne na pravé 
poludnie dňa 4. septembra 2006 na trenčianskom cintoríne. 

Trenčianske noviny 09.08.2006 
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Pomocná evidencia 515/1/06  
 
V rakúskom meste Pressbaum neďaleko Viedne sa konali 

od 26. augusta do 2. septembra 2006 5. majstrovstvá Európy v 
bedmintone nepočujúcich. Pod slovenskou vlajkou sa šampio-
nátu zúčastnila jediná reprezentantka Katarína Babálová, 
členka bedmintonového klubu BK MI Kubra Trenčín. Osem–
násťročná hráčka bola nominovaná Slovenským deafolym-
pijským výborom na základe dobrých výsledkov v celoslo-
venských súťažiach a rebríčkového postavenia. Šampionát bol 
obsadený kvalitnými reprezentantmi z Litvy, Dánska, Anglic-
ka, Ruska, Bulharska, Nemecka a hráčmi z ďalších 14 európ-
skych krajín. Katarína postúpila zo základnej skupiny po ví-
ťazstvách nad holandskou a tureckou hráčkou. Statočne bojo-
vala o víťazstvo v skupine s nemeckou reprezentantkou S. 
Kloppovou, treťou nasadenou hráčkou šampionátu. Drama-
tický zápas nakoniec Katarína prehrala 1:2 na sety, ale zápas 
upútal pozornosť všetkých v hale. Po postupe zo skupiny ju v 
pavúku hier čakala skúsená reprezentantka Veľkej Británie 
Fiona Walker, ktorej však Katka už nedala šancu a porazila ju 
v dvoch setoch 21:14 a 21:10. V 2. kole na ňu čakala ďalšia 
nasadená hráčka A. Pavlova. Malá trojčlenná slovenská výpra-
va tušila ťažký a vyrovnaný zápas. Súboj - jeden z najdlhších 
na turnaji (trval 47 minút) - donútil siahnuť hráčky až na dno 
síl. Z víťazstva sa tešila naša hráčka po setoch 15:21, 27:25 a 
21:15. Toto víťazstvo posunulo Katarínu medzi najlepších 
osem hráčok na šampionáte. V neúprosnom časovom progra-
me turnaja, už po polhodine, čakala vo štvrťfinále na našu re-
prezentantku prvá nasadená hráčka majstrovstiev Litovčanka 
Kristína Dovydaitylea, neskoršia víťazka šampionátu. V tomto 
zápase už Katarína ťahala za kratší koniec a prehrala 10:21 a 
8:21. Účasť vo štvrťfinále pri prvom štarte Kataríny Babálovej 
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na významnom medzinárodnom podujatí možno považovať za 
skvelý úspech.  

Trenčianske noviny 13.09.2006 
Pomocná evidencia 518/2/06 

 

V sobotu 2. septembra 2006 sa uskutočnil zraz automo-
bilových veteránov na trenčianskom letisku - Autotuning. 
Každý hovoril, že vstupné je dosť vysoké, ale malo to svoj 
účinok v podobe žiadnej nehody, viac áut, lepšie atrakcie, 
programy, väčšia bezpečnosť.  Počasie bolo veľmi krásne, čo 
spôsobilo mnohým spálenie krku a nosa jesenným slniečkom. 
Už ráno bolo v areáli viac než dosť krásnych áut. Niektoré 
prekvapili novými vzhľadmi, tvarmi, lakmi, interiérmi, air-
brushmi. Prekvapením bol oranžový Fiat 126 ktorý mnohí 
poznajú pod poľským slovíčkom maluch, bol kompletne pre-
robený, celý predok nový. Super odvedená práca. Ďalej tam 
stál čierny Seat Ibiza so vzduchovým podvozkom, snehovým 
interiérom, lambo dvermi a mnoho ďalšími vychytávkami. 
Vedľa neho stála vkusná fialová Škoda Felícia s mega apa-
ratúrou, ďalej tam bola Octavia s novým flip-flopovým lakom 
a bielym interiérom. Bližšie ku vchodu do areálu stáli hneď 
štyri Škodovky naraz, biely Rapid, bielo-perleťový Rapid, čer-
vená „stodvacka“ a „stotridsiatka“ rovnakej farby. Tí čo majú 
radšej preteky vo forme šprintov, spálené gumy a slalom, sa 
mohli za bezpečnostným oplotením pozerať na slalom, v kto-
rého sa zúčastnilo mnoho áut, alebo na šprinty, ktorých sa 
zúčastnili aj dve supersilné poľské autá, jedno z nich, Audi 
200 Quattro 5.0 V10 Tdi s výkonom 650 koní prekonalo bý-
valý slovenský rekord 11.91 s časom 11.57 a to už je niečo. 
Organizácia podujatia bola na dobrej úrovni, lepšej ako vlani.  

Vlastné poznámky 
 

V nedeľu 3. septembra 2006 sa na dlažbe Mierového ná-
mestia zjavila divoká žaba – maskot Hudobného divadla Tren-
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čín. Nakreslili ju tam účastníci druhého ročníka turnaja v an-
tickom športe, v ringbale. Turnaj žiakov deviatich základných 
škôl z Trenčína a okolia, mladých adeptov na rímskych le-
gionárov, sa konal v dňoch 1. až 3. septembra pri príležitosti 
otvorenia druhej sezóny divadla. Okrem ringbalových zápasov 
sa takmer 70 detí zapojilo do majstrovských dielní, prezrelo si 
Trenčianske múzeum, panorámu mesta Trenčín z mestskej ve-
že a vybrali sa do areálu Výstaviska na výstavu Kôň 2006. 
Víťazi turnaja v ringbale, ktorý podľa legendy vymysleli Ri-
mania spolu s miestnym obyvateľstvom divokých žiab, získali 
cenu v tvare ruky so zdvihnutým palcom. Drevenú trofej 
vytvorila Elena Beňová. V kategórii piatakov zvíťazili žiaci 
Piaristického gymnázia v Trenčíne a v kategórii šiestakov ob-
hájili minuloročné prvenstvo žiaci zo Základnej školy Trenčín,  
Východná ul., ktorí pre tohoročný turnaj posilnili svoj tím aj o 
spolužiakov z ďalšej južanskej školy na Novomeského ulici v 
Trenčíne. Znelku, ktorá odznela pri príchode veliteľa légie 
herca a zabávača Dana Dangla, skomponoval Lukáš Borzík. 

Trenčianske noviny 06.09.2006  
 
Na futbalovom štadióne v Trenčianskych Tepliciach sa 

v sobotu 9. septembra 2006 a uskutočnil hodnotný futbalový 
turnaj firiem. Desať mužstiev zápolilo v dvoch skupinách a 
vynikajúci úspech zaznamenali rekreační futbalisti z Pro-
gramu Trenčín, ktorí sa stali víťazom tohto pekného podu-
jatia. Po víťazstve v skupine - v semifinále hráči Programu 
Trenčín zdolali Bratislavu 4:1. V dramatickom finále porazili 
Evonu (Chorvátsko) 5:4 - gólmi Vojteka 2, Píšu 2 a Staňu. 
Najlepším strelcom celého turnaja sa stal Jaroslav Vojtek z 
Programu Trenčín, ktorý bol autorom až 18 gólov. 

Trenčianske noviny 13.09.2006  
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Dňa 17. septembra 2006 sa uskutočnili v okolí obce Šumiac 
pod Kráľovou hoľou preteky 4. kola Letného pohára Skial-
pu.sk v horskom duatlone s prevýšením celkom 1066 m, be-
žeckou časťou 571 m, cyklistickou časťou 495 m/3 km + 5 
km. V súťaži mužov zvíťazil Tomáš Gazdarica z Ružomberka 
časom 47:50 min pred Branislavom Kacinom z Trenčína 
48:38 a Petrom Svätojánskym zo Štrbského Plesa 50:35. V sú-
ťaži žien zvíťazila Alena Procházková z Banskej Bystrica ča-
som 1:01:35 h pred Silviou Jahnovej z Banskej Bystrice 
1:17:57 a Elenou Púchyovou zo Žiliny 1:25:49. Po štyroch 
kolách v kategórii mužov bolo aktuálne poradie Branislav Ka-
cina z Trenčína s 295 bodmi pred Tomášom Gazdaricom 
z Ružomberka s 290 bodmi a Dušanom Nemečkom 228 
bodmi. 

www.tnmesto.sk 17.09.2006 
 
Novučičký handbike Rastislav Tureček z Trenčína si 

vyskúšal na svetovom šam-
pionáte zdravotne postihnu-
tých športovcov vo švajčiar-
skom Aigle (asi 80 km od 
Lausanne) a pomohol mu k 
prvej medaile. Po mesiaci 
používania s ním dorazil do 
cieľa 35 km dlhých cestných 
pretekov ako strieborný. Na 
zlatého Rakúšana stratil jedi-
nú sekundu, no premárnený 

triumf ho nemátal. „Aj tretí bol Rakúšan. Ťažko sa bojuje, keď 
dvaja jazdia proti vám. Aj striebro je krásne,“ konštatoval 34-
ročný Trenčan. V kategórii ručne poháňaných bicyklov to pre 
Slovensko bola vôbec prvá medaila zo svetového šampionátu. 
Napriek tomu mal Rasťo po návrate domov mizernú náladu. 
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Medailu chcel aj z časovky, no trať, akou sa prezentovali 
švajčiarski organizátori, ho šokovala. Bolo to úbohé. Pretekali 
sme sa v poli popri kukurici na ceste plnej ostrých zákrut, 
ktoré som na vozíku len veľmi ťažko dokázal zvládnuť. Zdraví 
bicyklisti to vytočia, ale nám na vozíkoch to robilo nepred-
staviteľné problémy. A to nám ešte domáci vraveli, že je žatva 
a aby sme si dávali pozor, keď náhodou z poľa vybehne trak-
tor. Rasťo sa v časovke musel uspokojiť až s piatym miestom. 
Protestovali viaceré výpravy, ale to bolo asi všetko, čo sme s 
tým mohli urobiť. Ešteže trať cestných pretekov bola dobrá. 

www.sme.sk 20.09.2006 
 
Hokejbalový turnaj o Pohár starostu mestskej časti Bratis-

lavy Ružinova organizovala Slovenská hokejbalová únia 15. - 
16. septembra 2006 v Bratislave. Na turnaji za účasti 8 druž-

stiev obha-
jovalo prven-
stvo družstvo 

Slovenského 
Orla Trenčín. 
Po víťaz-

stvách 
v A skupine  

nad Vikings  
Bratislava 

8:0, Rebels 
5:1 s Sharks 
4:2 postúpili 

priamo do semifinále a stretli sa s družtvom Farma Bulls Petr-
žalka, ktorý zdolali 3:2 a postúpili do finále. Finálovým súpe-
rom bolo družstvo Rebels  Bratislava, ktoré zvíťazilo v semi-
finále nad Zvolena 2:1. Trenčania od začiatku nič nenechali na 
náhodu a nasadili vysoké tempo a prevyšovali súpera v bojov-

R. Mateják, M. Kallo, S. Gavač, R. Trefný, I. Škultéty, M. Šišovský, M. Chrást, L. Kapko, M. Kyselica, M. 
Bielik, L. Madera, E. Bakoš, D. Klučár, M. Barón, O. Ďuriš, E. Hartmann, tréner R. Kadlecaj, vedúci 
mužstva J. Šišovský. 
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nosti, ale i takticky. Zápas sa hral za neustáleho dažďa 
a chlapci po veľmi dobrom výkone zvíťazili 3:2 obhájili pr-
venstvo. Najlepším strelcom turnaja sa stal Trenčan Dušan 
Kľučár a najproduktívnejším hráčom jeho spoluhráč Ivan 
Škultéty. Týmto víťazstvom sa stalo  družstvo SO Trenčín 
pod vedením trojice Róbert Kadlecaj, Martin Skúpy 
a Jaroslav Šišovský najlepším slovenským juniorským druž-
stvom.  

Vlastné poznámky 
 

V nedeľu 17. augusta 2006 sa v mestskej časti Trenčín v 
Opatovej uskutočnili miestne oslavy 70. výročia založenia 
dobrovoľného hasičského zboru. „Po zakladajúcom zhro-
maždení, ktoré sa konalo 18. septembra 1936, dostala organi-
zácia názov Miestna hasičská jednota. Tvorilo ju 20 členov. 
Už vtedy mali hasiči ručnú striekačku, s ktorou úspešne za-
sahovali až do roku 1953. Terajšiu hasičskú techniku pou-
žívajú hasiči takmer 30 rokov a udržať ju v dobrom tech-
nickom stave stojí hasičov veľa úsilia a starostlivosti,“ uviedol 
počas slávnostného príhovoru ich veliteľ Radovan Horný. 
Dobrovoľní hasiči v Opatovej zasahovali počas existencie 
zboru mnohokrát. V minulosti v tejto časti mesta horeli domy, 

stohy slamy, 
vyskytli sa aj 
lesné požiare. 
V poslednom 
období sú pra-
videlné požia-
re, ktoré vzni-
kli od vypaľo-
vania trávy. 

Najtragickej-
ším požiarom, 
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ktorí likvidovali opatovskí hasiči, bol požiar domu v roku 
1978. Napriek rýchlemu zásahu hasičov majiteľka domu po 
prevoze do nemocnice zomrela. Radšej ako na priamych zása-
hoch sa hasiči zúčastňovali na poriadaných hasičských súťa-
žiach. Úspešnými pre zbor opatovských hasičov boli 50-te ro-
ky, kedy sa im v požiarnom športe darilo, ako aj v roku 1979, 
1983 a 2002. Podujatie začalo stretnutím pri hasičskej zbroj-
nici a pokračovalo sprievodom hasičov až ku kultúrnemu do-
mu, kde predviedli divákom ukážku hasičského zásahu pri si-
mulovanej dopravnej nehode a predviedli požiarny útok aj s 
historickou striekačkou, ktorú im zapožičali z neďalekej obce 
Dobrá. Napokon si hasiči s pozvanými hasičskými zbormi za-
súťažili v hasičských disciplínach.  

Trenčianske noviny 27.09.2006  
Info Trenčín 28.09.2006 
Pomocná evidencia 558/1/06 

 
V čase od 12. do 16. septembra 2006 sa v Trenčíne 

uskutočnili medzinárodné majstrovstvá Slovenskej a Českej 
republiky v baló-
novom lietaní. 
V piatich súťaž-
ných letoch a štr-
nástich súťaž-
ných disciplínach 
okrem sloven-
ských a českých 
balónových po-
sádok súperili aj 
posádky z Ma-
ďarska, Litvy 

a Poľska, celkom 21 súťažiacich. Pre silný vietor boli tri sú-
ťažné lety zrušené. Trenčania si ich najviac užili v piatok, keď 

i takéto prekrásne pohľady na zapadajúce slnko sa otvárali letcom 
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nalietavali na ciele umiestnené na Ostrove s atraktívnymi od-
menami pre pilotov. Historické priestory Trenčianskeho hradu 
boli miestom záverečného vyhodnotenia majstrovstiev v so-
botu dňa 16. septembra, na ktorom ocenili najlepších a naj-
úspešnejších pretekárov. Zvíťazil Sandor Török z Maďarska, 
ktorý bol pánom Trenčianskeho hradu Matúšom Čákom pa-
sovaný za rytiera. Na druhom mieste sa umiestnil Rimas 
Kostuiskevicius z Litvy pred Pavlom Merínskym z Česka. 
Na piatom mieste sa umiestnil ako najlepší Slovák Bruno 
Koncir z Trenčína.  

Vlastné poznámky 
 
V deväťdesiatych rokoch zabezpečilo mesto Trenčín pre 

účely skejťákov a bajkerov umiestnené vedľa pozemku letnej 
plavárne. Vplyvom času 
a zásluhou vandalov z 
neho zostalo iba torzo a 
približne pred troma rok-
mi bola z pozemku 
ukradnutá aj vstupná 
brána. Pozemok bol pre-
to kompletne oplotený a 
oficiálne prestal slúžiť 
skaytbordistom a bayke-

rom, no mládež si sem našla cestu cez dieru v plote. Schá-
tralému, zarastenému pozemku hovoria jeho návštevníci Skyt-
park. Nedá sa tu však jazdiť, prekážky sú zničené, nikto sa tu 
o to nestaral, sťažujú si bajkeri, ktorí chodia ešte aj na bikro-
sovú dráhu na Ostrove. No tá podľa ich vyjadrenia vraj nestojí 
za nič. Keďže im mesto Trenčín nevyšlo v ústrety, rozhodli sa 
bajkeri riešiť svoju zúfalú situáciu svojpomocne tak, že na 
Brezine pri pamätníku sme si vytvorili dráhu s hlinenými 
skokmi a drevenými dopadmi, čo sa nepáči horárom. Vyu-

skajbordisti a baykeri trénovali na opustenom pozemku pri letnej plavárni 
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žívanie prekážok infraštruktúry sa podľa bajkerov nazýva 
Street a skupinku týchto nadšencov je vídať pred Kultúrnym a 
metodickým centrom. Tento nedostatok sa vyrieši odovzdaním 
nového bike parku na Ostrove. Bajkeri o plánovanom bike 
parku vedia, no jeho dokončenie v októbri 2006, ktoré mesto 
plánuje, ale zatiaľ nič nerobí tvrdia bajkeri. Na vybudovanie 
bike parku mesto Trenčín vyčlenilo 1,2 milióna Sk a má to byť 
miesto určené pre netradičné športy. 

Trenčianske noviny 20.09.2006  
Pomocná evidencia 536/2/06 
 
Začiatkom septembra 2006 sa výber hokejovej prípravky 

Dukly – 3. + 4. ročník, narodených 1997/98 zúčastnil medzi-
národného hokejového turnaja vo Švajčiarsku v malom mes-
tečku na brehu Bodamského jazera Kreuzlinge - Konstanz. 
Trenčiansky výber pod vedením trénerov Ľuboša Goliana 
a Štefana Škvarku dosiahol pekný úspech, keď za konečné 
turnajové prvenstvo získal pekný pohár. Podujatie sa konalo 
pri príležitosti 50. výročia založenia hokejového klubu v tomto 
meste. Úspech je o to cennejší, že mladí Trenčania neokúsili 
ani raz trpkosť prehry. Najlepším strelcom na turnaji bol 
Trenčan Marek Hecl - autor 12 gólov.  

Trenčianske noviny 20.09.2006 
 
Trenčiansky karate klub Európa bol posledného víkendu 

mimoriadne úspešným, pretože jeho členovia získali na dvoch 
súťažiach až 17 medailí. Na regionálnej súťaže karate v Bra-
tislave dňa 30. septembra 2006 na medailovom zisku sa 
podieľali : 
■ v kategórii kata deti 1. miestom iba 7 ročný Pavol Miš-

kolci,  
■ v kategórii kata staršie žiačky 1. miestom Ingrida Su-

chánková a na 3.miestom Alica Brázdová, 
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■ v kategórii kata starších žiakov 3. miestom Martin Jánsky, 
■ v kategórii kata mladšie žiačky 3. miestom Marcela Kadle-

cajová a Lucia Krcheňová, 3. miestom v kategórii kata 
družstvá, keď družstvo v zložení Marcela Kadlecajová, 
Monika Mráziková a Lucia Krcheňová, 

■ v staršej kategórii mladších dorasteniek 2. miestom umiest-
nila Romana Havierová a  3. miestom Ingrida Suchán-
ková a Barbora Olešáková, 

■ v kategórii kata staršie dorastenky 16 a 17 ročné dievčatá 3. 
miestom Barbora Nemčeková, 

■ v kumite 1. miestom starších žiačok Ingrida Suchánková, 
3. miestom v  kumite starších žiačok do 50 kg Katarína 
Rindáková, 3. miestom v kumite starších žiačok do 60 kg 
Petra Košútová a 3. miestom v kumite starších žiačok nad 
60 kg Anička Ganaczyová . 

Na medzinárodnej súťaži pod 
názvom Euro karate grand prix 
2006 v západočeském metropoli 
Plzni sa v silnej konkurencii 18 
pretekárok z desiatich krajín Eu-
rópy presadila Ingrida Suchán-
ková získaním 1. miesta    v kate-
górii kata a 3. miesta v kategórii 
kumite žiačky open. O štvrté 
miesta sa postarali v kategórii kata 
žiačky Romana Havierová 
a v kategórii kumite žiačky open 
Anička Ganoczyová. Všetkým 

pretekárom za reprezentáciu mesta ďakujeme a gratulujeme 
im za perfektné výsledky.  

Vlastné poznámky 
 

 Ingrid Suchánková so svojím trénerom B. Zubričaňákom 
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Hoci Mesto Trenčín vybudovalo už športoviská v areáloch 
základných škôl na Hodžovej a Veľkomoravskej ulici, inves-
tičná akcia, ktorú začalo 6. júna 2006 realizovať na Základnej 
škole, Novomeského ulica nemá obdobu a to nielen finančnou 
hodnotou vo výške 42,1 mil. Sk, ale najmä vecnou hodnotou, 
ktorú všešportový areál v sebe skrýva. Hlavnými objektmi sú 
futbalové ihrisko a atletická dráha. Futbalové ihrisko má 
rozmery 60 x 40 metrov s umelým trávnikom a pozdĺžne sú 
vedľa seba dve ihriská na minifutbal s rozmermi 40 x 20 
metrov. Na tartanovej dráhe je trojdráha s dĺžkou 25 metrov. 
V ďalšej časti areálu je viacúčelové ihrisko na hádzanú, bas-
ketbal, tenis a volej-
bal. Povrchom je 
opäť tartan. Také is-
té je aj ďalšie ihrisko 
zamerané na bas-
ketbal, ale sú tam 
vyznačené aj čiary 
pre tenis, volejbal a 
nohejbal. Ihrisko na 
hokejbal patrí k naj-
modernejším na Slo-
vensku, má parametre vhodné aj pre najvyššiu slovenskú 
súťaž - extraligu. Povrchom je drenážny asfalt a je osvetlené. 
Všetky ihriská sú odvodnené. V zemi sú vložené drény, uval-
cované frakčné štrky, potom je podložka na ktorej je položený 
buď tartan alebo umelý trávnik. Tiež majú aj umelé osvetlenie 
a sú oplotené. Na zásypový materiál mal dodávateľ certifikát, 
ktorý hovorí, že materiál je úplne neškodný, zdravotne nezá-
vadný. Realizátorom náročného projektu bola spoločnosť 
Sport Real s.r.o. Trenčín. Generálnym dodávateľom staveb-
ných prác bola spoločnosť Vod-Eko, a.s. Trenčín. Verejné os-
vetlenie športovísk zabezpečila firma Siemens. Práce dofini-

prestrihnutie stuhy zľava – Ing. J. Habánikom, PhD., primátorom  Ing. B. Cellerom 
a riaditeľom školy Mgr. J. Spišákom 
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šovali, boli skolaudované a už sa len čakalo, kedy bude areál 
slávnostne otvorený. Tento deň nastal v piatok 6. októbra, 
kedy športovými podujatiami pre deti a mládež už od 10.00 h 
skúšali mladí športovci kvalitu vybudovaných športovísk. Po-
poludní od 15.00 h boli návštevníci areálu svedkami ex-
hibičných zápasov trenčianskych osobností a pedagógov. Celé 
popoludnie na ihrisku bolo veľmi rušno a pripomenulo mi 
davy ľudí, ktoré trávia svoj voľný čas všakovými činnosťami 
na Hady Parku v Londýne. Vyvrcholením bola teda slávnostné 
otvorenie a odovzdanie do užívania všetkým občanom Juhu, 
mesta a žiakom základnej školy vo večerných hodinách za 
umelého osvetlenia. Stuhu slávnostného otvorenia prestrihli 
štátny tajomník Ministerstva školstva Slovenskej republiky 
Ing. Jozef Habánik, PhD., primátor Mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler a riaditeľ Základnej školy Trenčín, Novo-
meského Mgr. Jozef Spišák. V kultúrnom programe okrem 
iného vystúpili speváci K. Knechtová a Lobo.  

Vlastné poznámky 
 
Dňa 7. októbra 2006 už po tretíkrát preverila trať dlhá 1400 

metrov s prevýšením 257 metrov, vedúca od chaty pod Inov-
com na samotný vrchol Inovca účastníkov každoročnej akcie 
klubu Polar Alpin Šport v Trenčíne. Pokoriť si ju trúflo         
13 pretekárov, z toho jedna žena. Do tretice obhájil svoje 
vlaňajšie i predvlaňajšie prvenstvo slovenský reprezentant v 
skialpinizme Branislav Kacina, keď vrchol zdolal v jeho 
doteraz rekordnom čase 9:19 min. Druhý skončil Stanislav 
Ďuriga a tretí Peter Drha. 

Trenčianske noviny 12.10.2006  
Pomocná evidencia 587/3/06 
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Na 14. ročníku Lesného behu v Partizánskom dňa 24. sep-
tembra 2006 zvíťazila v kategórii žien do 39 rokov Jitka 
Hudáková z Trenčína. 

Sita 24.09.2006 
 
Karatisti Ekonómu Trenčín sa zúčastnili na dvoch súťažiach 

- na 21. ročníku medzinárodného turnaja o pohár Slovenského 
národného povstania v Banskej Bystrici a medzinárodného 
turnaja v Plzni. V Banskej Bystrici sa darilo dvom pretekár-
kam Ekonómu - Nikole Bľachovej, ktorá získala tri medai-
lové umiestnenia, keď zvíťazila v kategórii kumite kadetiek do 
55 kg a v kategórii kumite ženy do 57 kg a ako tretia sa 
umiestnila v kumite bez rozdielu hmotnosti. Druhou úspešnou 
pretekárkou bola Zuzana Ludvigová, ktorá zvíťazila v kate-
górii kumite kadetiek nad 57 kg, tretia bola v kategórii kumite 
žien nad 60 kg a rovnaké umiestnenie získala aj v kategórii 
kunmite bez rozdielu hmotnosti. Na dobre obsadenom turnaji 
v Plzni získala Dagmara Kubinská v kategórii kumite kade-
tiek do 57 kg striebornú medailu.  

Trenčíanske noviny 12.10.2006  
Pomocná evidencia 587/2/06 
 
V priestoroch Stredného odborného učilišťa železničného v 

Trenčíne sa v dňoch 6. a 7. októbra 2006 odohral kvalitne ob-
sadený medzinárodný turnaj v minifutbale za účasti futbalistov 
z Ukrajiny, Nemecka, Chorvátska, Estónska, Slovenska, Por-
tugalska a Talianska. V boji o tretie miesto zvíťazilo Estónsko 
nad Ukrajinou 3:0 a vo finále porazilo Slovensko Chorvátsko 
5:1. Najlepším strelcom turnaja bol autor 7 gólov Melkior 
Vilič z Chorvátska. Za najlepšieho brankára bol vyhlásený 
Liocádia z Portugalska - dievča pochádzajúce z Guiney-
Bissau. Najlepší ženský výkon podala Oxana Smirnova z 
Ukrajiny. 
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Trenčianske noviny 09.10.2006  
Pomocná evidencia 583/3/06 

 
Plavecký výcvik detí bude od nového roka 2007 v Trenčíne 

zdarma. Žiaci materských škôl a žiaci 1. – 4.  stupňa zá-
kladných škôl platili v minulosti 250 až 300 Sk za tri týždne 
výcviku. Súčasne s ukončením športového areálu pri Základ-
nej škole Novomeského v Trenčíne finišujú aj rekonštrukčné 
práce krytej plavárne, aby sa tam učili všetky trenčianske deti 
plávať. Náklady na rekonštrukciu zatiaľ dosiahli 2,2 milióna 
Sk, z toho čiastkou 1,3 milióna Sk prispelo Ministerstva škol-
stva Slovenskej republiky. Bazén svojou veľkosťou a hĺbkou 
je vhodný na plavecký výcvik pre 10 až 11-ročné deti.  
Plaváreň bola zateplená, dostala nové plastové okná, novú fa-
sádu, nové radiátory, nové vodovodné batérie a sprchy. Za-
viedla sa nová technológia chlórovania, ktorá je bezpečnejšia 
a šetrnejšia, čím sa očakávajú výrazné úspory na energiách. 
Plavecký výcvik neplavcov bude zabezpečovať inštruktor pla-
veckého výcviku, ktorého zaplatí Mesto Trenčín.  

www.Sme 09.11.2006 
Info Trenčín 10.11.2006 
Pomocná evidencia 600/1/06 
 
V malebnom prostredí kúpeľného parku v Trenčianskych 

Tepliciach sa uskutočnil v sobotu 7. októbra 2006 už 34. roč-
ník Memoriálu Ľubomíra Košeckého v lesnom behu. Po-
dujatie sa konalo za ideálneho slnečného počasia, za účasti 
130 pretekárov, ktorí zápolili v 19 vekových kategóriach.  
Víťazom hlavnej kategórie mužov (na 9,3 km trati - bez 
rozdielu veku) sa na náročnej členitej trati po ročnej pauze stal 
v súčasnosti už 12 - násobný víťaz Ľuboš Kováčik z AMK 
Nové Zámky, časom 36:02, druhú miesto si vybojoval Ján 
Kuchárik z Trenčína časom 36:51 a na treťom mieste sa 
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umiestnil Radovan Čiernik z Martina časom 37:01. Radosť 
šiestom miestom urobil Trenčan Michal Chladoň z Trenčína 
časom 38:18.  
V kategórii žien zvíťazila bez rozdielu veku Jana Zatlu-
kalová z AK Spartak Dubnica n/V. časom 17:16, na druhom 
mieste skončila Jitka Hudáková z Trenčína časom 19:05 a na 
treťom mieste skončila Magdaléna Števicová z ŠKL Dubnica 
časom 19:50.  
V kategórii mužov 50 – 59 roční za účasti 69 bežcov zvíťazil 
M. Kováč z Trenčína pred druhým M. Sobekom z Púchova 
a tretím J. Karabecom z Trenčína. 
V kategórii veteránov 60 – 69 ročných sa umiestnil D. Ka-
šička z Leteckých opravovaní Trenčín na druhom mieste. 
V kategórii veteránov nad 70 rokov sa na treťom mieste 
umiestnil J. Žilinský z Trenčína. 

Trenčianske noviny 18. 10.2006  
Pomocná evidencia 604/1/06 

 
     Dňa 7. októbra 2006 sa uskutočnili rozlúčkové medzi-
národné preteky vodákov v Bratislave – Zlaté piesky pod pa-
tronátom starostu mestskej časti Ružinov, na ktorých v kate-
górii veteránov v disciplíne canoe jednotlivcov na 4000 me-
trov zvíťazil Mihály Kulcsár z Györu – Maďarsko pred Milo-
šom Kohoutom z Trenčína, ktorý sa stal majstrom Slovenska.  

www.canoe.sk 07.10.2006 
Trenčianske neoviny 25.10.2006  
Pomocná evidencia 612/1/06 
 
V druhom kole horolezeckej súťaže v Trenčíne na Skalke  

dňa 7. októbra 2006 za účasti horolezcov z Trenčína, Bánoviec 
nad Bebravou a Nového Mesta nad Váhom boli vyhodnotení 
podľa najviac dosiahnutých bodov : 
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- najlepšia dvojica  - mužov :  František Šimko – Vladimír 
Strieženc, 

- najlepšia dvojica – žien :  Pavlína Porošínová – Ivana Mi-
náriková, 

- najlepší muž :  František Šimko, 
- najlepšia žena :  Pavlína Porošínová. 

Vlastné poznámky 
 
Zimný štadión Mariána Gáboríka v Trenčíne bol v dňoch 

19. až 21. októbra 2006 dejiskom sústredenia slovenských 
reprezentantiek v ľadovom hokeji. V rámci toho odohrali aj tri 
zápolenia s kvalitným družstvom českej hokejovej repre-
zentácie. V prvom meraní síl, vo štvrtok 19. októbra 2006 
zvíťazili Slovenky nad českým výberom 2:1, v piatok 20. ok-
tóbra 2006 zvíťazili Slovenky 3:2 a v sobotu 21. októbra 2006 
si súperky body rozdelili, keď zápas skončil 2:2. Naše repre-
zentantky sa prezentovali v dobrom svetle a dokázali poraziť 
veľmi zdatného a kvalitného súpera. Ich vzájomná bilancia po 
tejto trojzápasovej sérii je veľmi priaznivá najmä pre naše 
reprezentantky, ktoré neprehrali ani jedno vzájomné zápo-
lenie, ba práve naopak získali dve víťazstva a jednu remízu 
bodov. Jediným nedostatkom bolo, že tieto reprezentačné 
stretnutia sledovalo pomerne málo divákov, lebo rozhodne sa 
bolo na čo pozerať.  

Trenčianske noviny 25.10.2006  
Pomocná evidencia 611/2/06 
 
V Žiarskej doline sa uskutočnili majstrovstvá v cezpoľnom 

behu žiakov základných a stredných škôl, organizovaný 
Asociáciou športu na Slovensku. Finálového kola sa zúčastnili 
iba najlepšie družstvá, či jednotlivci, ktorí prešli náročným 
sitom kvalifikačných kôl v majstrovstvách oblasti a kraja. V 
silnej konkurencii škôl zameraných na atletiku Trenčiansky 
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kraj vzorne reprezentovali starší chlapci zo Základnej školy 
Na dolinách v Trenčíne a dievčatá zo Základnej školy Ulica 
Jána Palu v Nemšovej. Družstvo žiakov v zložení Samuel 
Štefánik, Marek Chorvát, Matúš Hamaňa - pod vedením tré-
nera I. Schlesingera nenašlo premožiteľa ani vo finálovom 
preteku a získalo titul majstra Slovenskej republiky pre rok 
2006. Dokonca Samuel Štefánik sa stal aj absolútnym víťazom 
vo svojej kategórii. Všetci chlapci sú členmi futbalového 
klubu AS Trenčín a tak ich konfrontácia z pretekármi z celého 
Slovenska vyznieva veľmi priaznivo. 

Trenčianske noviny 25.10.2006  
Pomocná evidencia 614/2/06 

 
V Trenčíne sa uskutočnil jubilejný 20. ročník Veľtržného 

pohára vo futbale  za účasti osem tímov z piatich krajín. V 
skupine „A“ sa víťazom stali futbalisti FC JAPO Brno, 2. FK 
Báč, 3. NC Bratislava, 4. Merina Trenčín. V skupine „B“ 
zvíťazila MLM Trenčín, 2. Makyta Púchov, 3. SG Rovinj, 4. 
Masped Budapešť. V boji o 3.- 4. miesto sa stretlo družstvo 
FK Báč (Srbsko) s družstvom Makyta Púchov a zápas 
v riadnom hracom čase skončil remízou 1:1 (1:0). O víťazovi 
rozhodli pokutové kopy 5:6. Vo finále sa stretli víťazné 
družstvá oboch skupín  MLM Trenčín s FC JAPO Brno, 
v ktorom zvíťazilo domácie družstvo z Trenčína 4:1 (2:0). 
Góly dali Masaryk 2, Horňák, Mišák - Gaštan. 
Konečné poradie : 1. MLM Trenčín, 2. Brno, 3. Púchov, 4. 
Bač, 5. Rovinj, 6. NC Bratislava, 7. Merina Trenčín, 8. Buda-
pešt. 
All Stars team turnaja v zložení – Ján Mišák, Peter Kosec 
(MLM), Musil, Gaštan (Brno), Ištvánek, Guzma (Púchov), 
Vulín (Bač), Stojanov (Rovinj), Stamatovič (NC), Vitázek 
(Merina), Királály (Budapešt).  

Trenčianske noviny 25.10.2006  



 815 

Pomocná evidencia 612/2/06 
 

V rámci Majstrovstiev Európy v duatlone, ktoré sa konali v 
Rimini - Taliansko družstvo slovenských juniorov obsadilo 
vynikajúce 5. miesto za družstvami Talianska, Ukrajiny, 
Francúzska a Španielska a zaostalo za posledným družstvom 
19 sekúnd. V družstve Slovenska štartoval Martin Hubáček zo 
Slávie Športová škola Trenčín, ktorý si zo štartujúcich junio-
rov najlepšie viedol aj v preteku jednotlivcov, v ktorom sa 
umiestnil na 13. mieste. Družstvo juniorov Slovenska štarto-
valo v zložení - M. Hubáček (Slávia ŠŠ Trenčín, J. Mosný 
(TK FTVS Bratislava), Fabiáne Nereus (Žilina).  

Trenčianske noviny 25.10.2006  
Pomocná evidencia 613/2/06 

 
Mladé karatistky žiačky športových tried karate na Zá-

kladnej školy Laca Novomeského a členky Karate klubu 
Európa Trenčín pod vedením trénera Branislava Zubričaňáka 

sa zúčastnili dňa 
29. októbra 2006 

medzinárodného 
Európskeho turna-
ja v maďarskom 
Siofóku pri Bala-
tone. Karate klub 
Európa Trenčín 
a mesto Trenčín 
reprezentovali šty-
ri pretekárky In-
grida Suchánková, 

Romana Havierová, Simona Plocková a Dominika Porubská. 
V kategórii kata staršie žiačky v konkurencii 19 pretekárok zo 
6 krajín Maďarska, Srbska, Rumunska, Česka, Slovinska 
a Slovenska sa vo finále stretli dve trenčianske pretekárky, 

víťazné družstvo zľava – S. Plocková, I. Suchánková, R. Havierová, tréner. B. Zubričaňák 
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z ktorých 1. miesto si vybojovala Ingrida Suchánková a                 
2. miesto klubová kolegyňa Romana Havierová. Tretú me-
dailu v zlatom lesku vybojovalo trenčianske družstvo kata 
team v kategórii starších žiačok v zložení Ingrida Suchán-
ková, Romana Havierová a Simona Plocková. Po pretekoch 
úspešná trenčianska pretekárka Ingrida Suchánková konšta-
tovala, že „som spokojná so začiatkom novej sezóny. Na kaž-
dom zo všetkých šiestich tohoročných absolvovaných prete-
koch som si odniesla medailu. Dnešná súťaž v Maďarsku bola 
o to ťažšia, že som sa vo finále stretla s kolegyňou z klubu 
Romanou Havierovou“. 

Vlastné poznámky 
 
 

Český spolok na Slovensku v Trenčíne s podporou Minis-
terstva zahraničných vecí Českej republiky uskutočnili v sobo-
tu 21. októbra 2006 na Ostrove v Trenčíne - Zamarovciach            
6. ročník Behu vzájomnosti. V trinástich vekových kategó-
riach zápolilo za ideálneho slnečného počasia 70 pretekárov (z 
toho 22 žiakov a žiačok, 9 dorastencov a dorasteniek, 6 žien a 
33 mužov) z rôznych kútov Slovenska. Ceny a diplomy naj-
lepším bežcom odovzdali Marián Ondruška z Krajského 
športového centra a Ján Žitňan. Umiestnenie pretekárov : 
- kategória mladších žiačok (ročník 1993 a mladšie) beh na  

1000 m  
1. E. Suchomelová, 2. D. Jančovičová, 3. M. Masaryková 

(všetky z Piešťan); 
- kategória mladších žiakov (ročník 1993 a mladší) - 1000 m  

1. F. Parák (Nové Mesto), 2. A. Sirotka (Športová škola 
Trenčín), 3. L. Daňo (Dubnica n/V.); 

- kategória starších žiačok (roč. 1991-1992) - 1500 m   
1. P. Kereková,  2. N. Križanová (obe Osemročné športové 

gymnázium Trenčín); 
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- kategória starších žiakov (roč. 1991-1992) - 1500 m   
1. D. Bundala (Osemročné športové gymnázium Trenčín),  
2. M. Antal, 3. T. Hulínek (obaja z Nového Mesta n/V; 

- kategória dorasteniek (roč. 1987-1990) - 1500 m  
1. Michaela Bučková (Nové Mesto n/V.),  
2. Denisa Bučková (Dubnica n/V.), 3. N. Suchomelová 

(Piešťany); 
- kategória dorastencov (roč. 1987-1990) - 3000 m   

1. M. Ranuša (Dubnica n/V.),  
2. J. Medal (Osemročné športové gymnázium Trenčín),  
3. T. Lajčin (Púchov); 

- kategória žien - A (roč. 1988 -1972) - 3000 m   
1. J. Zatlukalová (Dubnica n/V.) - 11:33,  
2. V. Belokostolská (Lysá pod Makytou) - 13:18,  
3. Alena Bučková (Dubnica n/V.) - 19:29; 

- kategória žien - B (roč. 1971 a staršie) - 3000 m   
1. J. Hudáková (Trenčín),  
2. E. Budínska (OcÚ Poluvsie)  
3. A. Bučková (Dubnica n/V.); 

- kategória mužov – A 
(hlavná kategória - roč. 1967 - 1988) - 6000 m                 
1. B. Arbet (Bardejov) - čas 18:49,  
2. M. Luhový (Skalica) - 19:04,  
3. J. Hudák (Podbrezová) - 19:48,  
4. Štefan Daňo (Sedmerovce),             
5. P. Suchý,  
6. I. Pavlík (obaja Dubnica n/V.),  
7. T. Lajčín (Púchov)  
8. M. Filo,  
9. V. Stopka (obaja Dubnica); 

- kategória mužov - B (roč. 1957 - 1966) - 6000 m :  
1. J. Kucharík (Trenčín),  
2. Ľ. Kováčik (Nové Zámky),  
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3. V. Vlasatý (Dubnica n/V.),  
4. S. Ďuriga (Trenčín),  
5. Š. Červenka (Trenčín),  
6. M. Pavlacký (Trenčianske Teplice),  
7. R. Berky (Nové Zámky),  
8. A. Duleba (Púchov),  
9. Ferdinand Daňo (Sedmerovce),  

10. P. Merton (Trenčín); 
- kategória mužov - C (roč. 1947 - 1956)   

1. M. Kováč (Trenčín),  
2. M. Sobek (Púchov),  
3. S. Sviták (Žilina),  
4. J. Karabec (Trenčín),  
5. J. Hudec (Trenčín),  
6. F. Pagáč ( Led. Rovne); 

- kategória mužov - D (roč. 1937 - 1946) :  
1. F. Husár (Trenčín),  
2. D. Kašička ( LO Trenčín),  
3. J. Sloboda,  
4. J. Sedláček (obaja Trnava); 

- kategória mužov - E (roč. 1036 a starší) :  
1. D. Paško (Poprad),  
2. A. Hajro (Kľačany),  
3. J. Žilinský (Trenčianska Turná),   
4. F. Číž (Prievidza). 

Trenčianske noviny 02.11.2006  
Pomocná evidencia 627/1/06 
 
Najstarší a najznámejší turnaj v karate v Českej republike 

Bohemia - Cup, si v Prahe zapísal svoj jubilejný 30. ročník. V 
športovej hale Slávia v Prahe sa stretol výkvet českého karate 
s reprezentantmi Dánska, Nórska, Nemecka, Belgicka, Ruska 
a Slovenska, ktoré zastupoval trenčiansky klub Laugaricio 
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Trenčín. Zastupoval ho v kategórii kumite muži do 68 kg Pe-
ter Kumičík, ktorý podľahol až vo finále po ťažkých piatich 
zápasoch českému reprezentantovi a vybojoval tak vzácnu 
striebornú medailu. Večerný finálový blok, vysielaný v 
priamom prenose českou verejnoprávnou televíziou mal 
vynikajúcu úroveň aj vďaka trenčianskemu rozhodcovi z klu-
bu Laugaricio Trenčín Dušanovi Hajmachovi, ktorý v sú-
ťažiach karate pôsobí ako rozhodca.  

Info Trenčín 23.011.2006  
Pomocná evidencia 657/1/06 

    
Na  38. ročníku medzinárod-
nom turnaji v karate North 
Bohemia Cup v Ústí nad La-
bem sa zúčastnilo ako 500 
pretekárov zo šiestich štátov. 
Samozrejme, že medzi nechý-
bali aj karatisti z klubu Lau-
garicio Trenčín. Turnaj bol 
pre nich úspešní, lebo získali 

na ňom sedem medailových umiestnení a to :  
- v kategórii športový zápas kumite dievčatá 12-13-ročné 

do 50 kg 3. miesto Alica Bretschneiderová,  
- v kategórii športový zápas kumite dievčatá 12-13-ročné 

do 40 kg 2. miesto Nicoll Beláková,  
- v kategórii športový zápas kumite chlapci 7-11-roční do 

30 kg 3. miesto Libor Vlček,  
- v kategórii športový zápas kumite chlapci 7-11-roční do 

40 kg vybojovali dve 3. miesta Marián Kulík a Robert 
Lexmann,  

- v kategórii športový zápas kumite kadeti 16-17-roční do 
60 kg 1. miesto Marek Kulík,  
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- v kategórii športový zápas kumite muži nad 18 rokov do 
70 kg  3. miesto Peter Kumičík.  
Info Trenčín 23.11.2006  
Pomocná evidencia 657/1/06 

           
 

Nie vždy sa podarí bežne stretnúť na ulici mladých ľudí, 
ktorí svojou šikovnosťou a húževnatosťou, popri plnení  po-
vinností v škole a doma, vyčnievajú nad ostatnými svojimi 
rovesníkmi, napríklad športovými úspechmi. Poviete si, mož-
no ich aj stretávame, ale ich nepoznáme. Využívajúc svoje 

pero zoznamujem čitateľov 
s dvomi športovkyňami. Na 
podnet učiteľov Základnej 
školy Na dolinách v Tren-
číne Nadeždy Geržovej 
a Romana Bakoša som sa 
stretol s dvomi skromnými, 
ale na strane druhej ús-
pešnými športovkyňami 
florbalistkou Klaudiou Pe-

trovskou a karatistkou Alicou Bretschneiderovou, aby nám 
niečo povedali o sebe. Klaudia Petrovská sa na stretnutí  roz-
hovorila o svojich športových aktivitách, ktorými sú ľahká 
atletika, plávanie, (držiteľka dvoch školských rekordov – kraul 
25 m a 50 m) futbal (3.miesto v krajskom kole). Najväčšie ús-
pechy však dosiahla flórbalom, ktorý začala hrať v škole a od 
februára v trenčianskom flórbalovom klube 1. FBC Trenčín. 
Jej talent si všimli aj športoví funkcionári, preto ju nominovali 
do výberu Slovenska. Krst ohňom v drese slovenskej repre-
zentácie dievčat do 19 rokov si vychutnala na Majstrovstvách 
sveta v Nemecku v októbri toho roku. Aj keď výber Slovenska 
skončil na desiatom mieste, organizátori konštatovali, že 
družstvo bolo zo všetkých vekom najmladšie, a jeho poslaním 

Klaudia Petrovská 
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bolo získať veľmi cenné športové skúsenosti. Jej triedna 
učiteľka Nadežda Geržová potvrdila, že Klaudia má 15 rokov 
a  tento školský rok navštevuje deviatu triedu. Popri tom, že je 
všestrannou športovkyňou a reprezentantkou školy, je aj 
výbornou žiačkou. Podľa nej športovanie by sa mohlo stať pre 
ňu tou cestou, ktorá by jej umožnila nájsť uplatnenie sa 
v reálnom živote. A aké má plány do budúcna ? Udržať si 
príslušnosť v slovenskej flórbalovej reprezentácii, úspešne 
vyštudovať na Obchodnej akadémií a potom sa uvidí... Dru-
hou mojou spolubesedníčkou bola stále usmievavá a zho-
vorčivá šiestačka Alica  Bretschneide-
rová, ktorá o sebe prezradila, že karate 
ju zaujalo z filmov, keď ešte nechodila 
do školy. Rodičia vidiac jej záujem 
o tento šport súhlasili, že môže chodiť 
na karate od prvej triedy základnej 
školy. Vstúpila do Klubu karate Lau-
garício Trenčín, kde cvičí až doteraz 
pod odborným vedením trénera Dušana 
Hajmacha. Jej ctižiadostivosť dosaho-
vať úroveň svojho športového vzoru oddielovej kolegyne 
a majsterky sveta Aleny Murkovej, tiež bývalej žiačky tejto 
školy, sa postupne v priebehu rokov stávajú realitou. Všade 
tam, kde súťaží vo svojej kategórii, vždy siaha po najlepších 
umiestneniach. Na moju otázku, z ktorého úspechu mala 
najväčšiu radosť, bez otáľania odpovedala, že z dvoch víťaz-
stiev na Svetovom pohári vo Švédsku. Naposledy bodovala na 
Európskom pohári „Nort Bohémia“, z ktorého si priniesla tre-
tie miesto v kategórii športový zápas kumite dievčat 12 – 13 
ročných do 50 kg. Za svoje úspechy je držiteľom čierneho 
opasku. Na Alicu prezradím ešte, že si starostlivo vedie do-
kumentáciu zo všetkých svojich športových vystúpení. Sú 

Alica Bretschneiderová 
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v nej okrem diplomov a medailí aj fotografie a výstrižky 
z novín.  

Vlastné poznámky 

 
Dňa 23. novembra 2006 sa v mestskej plavárni v Trenčíne 

uskutočnila mestská liga v plávaní za účasti 650 pretekárov. 
Najmladšími pretekármi boli 6. roční Nikola Jurigová a Sa-
muel Jančo a najstarším pretekárom 77 ročný Ján Straka. 
Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali : 

- Erik Daranský, Základná škola Trenčín, Ulica Na do-
linách; 

- Klaudia Petrovská, Základná škola Trenčín, Ulica Na 
dolinách, 

- Dominika Šumajová, Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín; 
- Michal Jakubička, Základná škola Trenčín, Ulica Na do-

linách, 
- Adam Hulvák, Základná škola Ulica Dlhé Hony; 
- Simona Hermanová, Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín; 
- Paulína Svatíková, Základná škola Trenčín, Novomeského 

ulica; 



 815 

- Miroslav Čerkes, Základná škola Trenčín, Ulica Na do-
linách. 

- Štafeta chlapcov, Základná škola Trenčín, Ulica Na do-
linách; 

- Štafeta dievčat, Základná škola Trenčín, Ulica Na do-
linách. 
Vlastné poznámky 
 
Budovanie parkov pre netradičné športy je prirodzenou sú-

časťou športovo-rekreačných areálov vo svete a v tomto smere 
nie je ani mesto Trenčín výnimkou. Koncom novembra 2006 
bol odovzdaný takzv. Bike park do užívania v blízkosti teni-

sových kurtov na Ostrove. Je-
ho technické parametre boli 
postavené pre bicykle podľa 
dispozície jeho spravovateľa 
Bike Trial Trenčín, ale môžu 
ho využívať aj priaznivci ska-
teboardingu. Podľa primátora 
mesta Trenčín Ing. Branisla-
va Cellera „spomínaný objekt 

Bike parku je prvým objektom pre ľudí vyznávajúcich adrena-
línové športy. Podobný objekt sa plánuje vybudovať v roku 
2007 v blízkosti Základnej školy Trenčín, Novomeského uli-
ca“. 

www.Trencin.sk 30.11.2006 
 
V dňoch 29. a 30. novembra 2006 sa uskutočnil 26. ročník 

súťaže v skoku do výšky pod názvom ,,Novembrová latka“. 
Súťaže sa zúčastnili žiaci prvého a druhého stupňa s nas-
ledovnými výsledkami : 
- kategória 3. ročník 

dievčatá :  1. Slemenská Kristína 95 cm 
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                      2. Fabiánová Ivana           80 cm 
                      3. Kebísková Stanka        75 cm 
                      4. Dolhá Karin                  75 cm 
    chlapci   :  1. Brlej  Denis              100  cm 
                      2. Cigánik Šimon            90 cm 
                      3. Krištof Tomáš             90 cm 
- kategória 4. ročník  

dievčatá :  1. Veľká Bronislava    105 cm  
                      2. Kebísková Simona    100 cm 
                      3. Samešová  Patrícia     90 cm   
     chlapci  :  1. Juriga Martin         100 cm 
                      2. Galadík Jozef              95 cm 
                      3. Strápek Richard          95 cm 
- kategória 5. a 6. roč.   

dievčatá :  1.  Jančovičová  Dominika    115 cm 
                     2.  Gregorovičová Mariana     110 cm 
                    3.  Bohušová Silvia                 110 cm  
   chlapci   :  1.  Gago Matúš                       125 cm 

             2.  Lehocký Dominik               120 cm 
                     3.  Jánošík Patrik                     120 cm 
- kategória 7. a 9. roč.  

dievčatá :  1. Drevenáková Nora             130 cm 
                    2.  Vavrušová Dominika          130 cm 
                    3.  Javorská Lucia                    125 cm 
   chlapci  :  1.  Čerkéz Miroslav                160 cm 
                   2.  Virga Marcel                       155 cm 
                   3.  Kvasnica Stanislav             145 cm 

Vlastné poznámky 
 
Počas prvého decembrového víkendu sa v Liptovskom Mi-

kuláši uskutočnil už 16. ročník Vianočného turnaja v malom 
unifikovanom futbale. Podujatia sa pod záštitou Slovenského 
hnutia špeciálnych olympiád zúčastnilo celkom 22 sloven-
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ských družstiev a dve zahraničné družstvá z Čiech a z Mona-
ka. Mesto Trenčín premiérovo reprezentoval spoločný tím 
Špeciálnej základnej školy internátnej Vladimíra Predmer-
ského, ktorej žiaci sa v unifikovanom futbale označujú ako 
športovci Základnej školy Veľkomoravskej, ktorej žiaci súťa-
žia v pozícii partnerov. V tomto chápaní je sledovaný i hlavný 
význam unifikovaného futbalu, ktorý umožňuje športovcom s 
mentálnym postihnutím spoločne trénovať a súťažiť so zdra-
vými spoluhráčmi a aj takýmto spôsobom uľahčiť ich in-
tegráciu do spoločnosti. Po prvom súťažnom dni, kedy sa odo-
hrali zaraďovacie zápasy hrali Trenčania v B - divízii. Prehrali 
s družstvom z Púchova 0:4, s Monakom 1:6 s ŠK Liptov B 3:8 
a na druhý deň zvíťazili nad SK Dúha Zlín 3:1. Vo svojej 
divízii skončili na 4. mieste. S vystúpením svojích zverencov 
boli učitelia P. Jakubec a M. Šumichrast veľmi spokojní. Ako 
nováčikovia turnaja sa dlho dobre držali s víťazmi špeciálnej 
olympiády z Ríma, žiakmi z Púchova. Za zmienku stojí aj 
skutočnosť, že vsietili historický vôbec prvý Trenčanov do 
siete Monaka a pokorili favorizovaný Zlín. Chlapci z oboch 
susedných trenčianskych škôl si za výkony i za mohutné 
povzbudzovanie ďalších tímov získali sympatie od ostatných 
mužstiev a organizátorov.  

Trenčianske noviny 13.12.2006  
Pomocná evidencia 727/1/06 

 

V decembri  premiérovo absolvovalo družstvo florbalového 
klubu 1. FBC Trenčín florbalový turnaj Chrismas Cup 2006 v 
Stupave. Dragons Tomášička, Dolný Kubín, Bogdau Stupava, 
Juventa Žilina, Dragons Bratislava, Grasshoppers Žilina 
a Štart Stupava boli účastníkmi turnaja. Zverenci trénerov To-
máša Filadelfiho a Radoslava Bielika obsadili na turnaji 
konečné 7. miesto. V trenčianskom družstve hrali : 
brankári : Šimon Krajčo, Juraj Struhár, 
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obrancovia : Filip Žák, Jakub Ondrášik, Dušan Jančo, 
Norbert Ondrášik, Róbert Gallo, Patrik Šeliga, 
útočníci : Martin Voštiar, Dominik Souhrada, Michal Pod-
manický, Martin Zelník, Roman Ďurek, Andrej Kršjak, 
Róbert Mikúš, Juraj Nedoma, Róbert Ševčík.  
Zápasy na turnaji a vystúpenie vlastných Trenčanov zhodnotil 
tréner trenčianskeho družstva Tibor Filadelfi takto : „Nakoľko 
to bola druhá skúsenosť našich mládežníkov zahrať si florbal 
aj proti iným súperom, naše vystúpenie nebolo sklamaním. 
Turnaj nám ukázal naše nedostatky, ktoré musíme odstraňovať 
v tréningovom procese. Vyzdvihol by som výkony oboch  
brankárov, ktorí boli oporami družstva.“  

Info Trenčín 21.12.2006  
Pomocná evidencia 739/1/06 

 

Bol to nepochybne skvelý nápad, keď pracovníci fran-
cúzskeho veľvyslanectva, ktorí majú založený svoj futbalový 
klub sa rozhodli zmerať si sily vo futbalovom halovom zápo-
lení s pracovníkmi Trenčianskeho samosprávneho kraja. Táto 
myšlienka vznikla na popud tajomníčky francúzskeho veľvy-
slanca v Bratislave. Od slov nebolo tentoraz ďaleko k činom a 
v sobotu 9. decembra 2006 sa na palubovke trenčianskej špor-
tovej haly na Sihoti uskutočnilo zaujímavé a hodnotné stret-
nutie zainteresovaných výberov. Vzájomný duel nakoniec vy-
hrala reprezentácia zložená z futbalistov Trenčianskeho samo-
správneho kraja - 2:1, keď autormi gólov boli Chromčák, 
Dedík, za hostí skóroval Menoz. V tejto novej rodiacej sa 
tradícii chcú zainteresovaní rozhodne pokračovať aj v 
budúcom roku a pravdepodobne svoje športové aktivity 
rozšíria aj na iné športové odvetvia. 

Trenčianske noviny 20.12.2006 
Pomocná evidencia 729/1/06 
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V sobotu 9. decembra 2006 sa uskutočnil v Hlučíne (Česká 
republika) medzinárodný futbalový turnaj prípraviek chlapcov 
ročník 1996 a mladší - za účasti mužstiev z Ostravy, Bystré u 
Brna, Hlučína, Frýdku-Místku, Karvinej, Opavy, Vítkovíc 
z Českej republiky a Dubnice nad Váhom, Interu Bratislava a 
AS Trenčína zo Slovenskej republiky. V skupine, v ktorej boli 
naše futbalové nádeje prevalcovali všetko, čo im prišlo do ces-
ty s týmito výsledkami. V tejto skupine skončilo mužstvo AS 
Trenčín na prvom mieste a tak podľa systému turnaja nas-
ledoval súboj o finále proti mužstvu Inter Bratislava. Po boji o 
každý centimeter hracej plochy sa nakoniec zrodila zaslúžená 
remíza a nasledoval rozstrel z pokutového kopu, pri ktorom 
boli úspešný Polák, Vlček, Valaštín za AS Trenčín. Keďže 
brankár AS Trenčín bravúrne chytil jednu penaltu hráčovi In-
teru sa mužstvo našich futbalových nádejí dostalo do vy-
túženého finále. Vo finále nastúpilo mužstvo AS Trenčín proti 
už raz zdolanému súperovi z Vítkovíc zo základnej skupiny. 
Avšak tento zápas priniesol neuveriteľné prebudenie u nášho 
súpera a tak o víťazovi tohto finálového zápasu nebolo po-
chýb, nakoľko sa prejavila totálna únava a vyčerpanosť fut-
balistov AS Trenčín z predchádzajúcich stretnutí a prvenstvo 
si vybojovali chlapci z Vítkovíc. Mužstvo AS Trenčín zaz-
namenalo na tomto turnaji krásny úspech, teda druhé miesto, 
ktorým potvrdili kvalitu práce na tréningoch pod vedením tré-
nerov Jančičku a Oravca.  

Trenčianske noviny 21.12.2006  
Pomocná evidencia 735/2/06 
 
V Mestskej športovej hale na Sihoti v Trenčíne uplynulý    

11. decembra 2006 vyvrcholila záverečná finálová časť flor-
balového turnaja základných škôl Canadien Cup 2006. Všetky 
stretnutia sa odohrali na oficiálnych mantineloch IFF a na 
ihrisku 40x20 m. Finálové zápasy rozhodovali rozhodcovia s 
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platnou licenciou Slovenského Zväzu Florbalu - Michal Ku-
báň, Gabriel Mészáros a Jakub Sokol. Organizátori turnaja 
ŠK 1.FBC Trenčín a Mesto Trenčín prostredníctvom svojich 
zástupcov Tomáša Filadelfiho Márie Opačitej po záve-
rečnom hvizde rozhodcov odmenili najlepších hráčov a jed-
notlivé školy za umiestnenie na tomto turnaji. O víťazovi a 

držiteľovi putov-
ného pohára Cana-
dien Cup rozhodol 
až posledný zápas 
turnaja medzi Zá-
kladná škola Ku-
branská – Základ-
ná škola Na Doli-
nách. V riadnom 
hracom čase skon-

čil zápas nerozhodne - 1:1. Rozhodovalo sa v samostatných 
nájazdoch, kde presnejšiu mušku mali reprezentanti Základná 
škola Kubranská, ktorí v premiérovom prvom ročníku Cana-
dien Cup - u 2006 obsadili 1. miesto. Na turnaji boli vyhlásení 
najlepší hráči : Najlepším brankárom sa stal Anton Fraňo 
(Základná škola Ul. Na dolinách), za najlepšieho strelca bol 
vyhlásený Branislav Mitucha (Základná škola Kubranská) a 
najlepším hráčom bol vyhodnotený Norbert Ondrášik (Zá-
kladná škola Kubranská).  
Konečné umiestnenie : 
1. Základná škola  Kubranská ulica 
2. Základná škola  Ulica Na dolinách 
3. Základná škola  Bezručova ulica 
4. Základná škola  Trenčianske Teplice 
5. - 6.miesto: Základná škola  Veľkomoravská ulica, Základná 
škola 
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    Hodžova 
7. - 8.miesto: Základná škola  Novomeského, Základná škola  
Východná ulica 

Info Trenčín 21.12.2006 
Pomocná evidencia 739/1/06 
 
Karatisti z Real teamu Trenčín sa nenechali na premié-

rovom vystúpení na Majstrovstvách Slovenska dorastencov a 
juniorov v Žiline zahanbiť. Traja pretekári v štyroch kategó-
riách, bojovali o cenné kovy. Ako prvý v kata ml. doras-
tencov, líder kategórie – Jakub Králik, po dlhodobej trénin-
govej absencii prehral boj o bronz a získal pomyselnú zemia-
kovú medailu. So „zemiakom na krku“ skončila aj Gabika 
Holíčková v kata ml. dorasteniek, ktorá húževnatosťou stále 
zvyšuje svoju výkonnosť. Ďalší boj o tretie miesto absolvoval 
v kumite ml. dorastenec do 55 kg Radoslav Vlnieška. Jeho 

rýchle údery a dobré 
kopy bojovali nielen 
proti súperovi ale aj 
rozhodcom. Získal opäť 
nepopulárne 4. miesto. 
Koniec dobrý - všetko 
dobré. Gabike Holíčko-
vej (na snímke) v kumite 
do 60 kg sa podarilo 
kopom na hlavu v 
predĺžení zabodovať a 

získať vytúžený bronz. Karatisti z Realu na Majstrovstvách 
Slovenskej republiky potvrdili svoje dobré kvality a pri 
väčšom športovom šťastí mohol mať každý radosť z medaily. 

Info Trenčín 21.12.2006  
Pomocná evidencia 739/1/06 
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Martina Moravcová a Ľuboš Križko sa podľa papie-
rových predpokladov stali víťazmi ankety o najlepších sloven-
ských plavcov v roku 2006, ktorých vyhlásili dňa 16. de-
cembra 2006 v trenčianskej reštaurácii Maritim. Medzi ju-
niormi dominovali Miroslava Syllabová a Martin Tomaník. 

Šesťnásobná najlepšia športovkyňa 
Slovenskej republiky, ktorá má na 
svojom konte neuveriteľných 203 slo-
venských rekordov, bola v roku 2006 
na Majstrovstvách Európy v Buda-
pešti strieborná na 100 m motýlik a na 
nedávnom zimnom kontinentálnom 
vrchole v krátkom bazéne v Helsin-
kách získala na rovnakej trati bronz. 

Vynikajúca slovenská plavkyňa sa stala najlepšou bezkonku-
renčne po trinásty raz v rade. Druhé miesto v ankete Sloven-
skej plaveckej federácie obsadila podobne ako pred rokom 
talentovaná Denisa Smolenová. Tretia skončila ďalšia nádejná 
plavkyňa Katarína Milly. Plavcom roka sa medzi mužmi stal 
opäť Ľuboš Križko, ktorý obhájil svoj prvý minuloročný 
triumf. Na druhom mieste skončil víťaz z rokov 2001 a 2002 
Miroslav Machovič, tretiu priečku v ankete získal Roman 
Kučík. Ľuboš Križko sa na neolympijskej znakárskej päťde-
siatke v roku 2006 zaradil do európskej špičky. Na letných 
majstrovstvách Európy v dlhom bazéne v Budapešti vo svo-
jom prvom veľkom finále skončil ôsmy a nedávno na Maj-
strovstvách Európy v krátkom bazéne v Helsinkách vybojoval 
senzačne bronz. K tomu pridal aj skvelé slovenské rekordy na 
50 m - 24,17 sek. a na dvojnásobnej trati - 52,81 sek.. Medzi 
akvabelami triumfovali v dvojiciach dvanáste z tohtoročných 
Majstrovstiev Európy v Budapešti Mária Dzu-reková s 
Luciou Habovou. Mária Dzureková bola vyhlásená za 

zľava - Ľuoš Križkom, Martina Moravcová  
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najlepšiu aj v kategórii jednotlivkýň. Dzureková bola v 
Budapešti medzi jednotlivkyňami jedenásta.  

Výsledky výročnej ankety Slovenskej plaveckej federácie 
za rok 2006 : 
Plávanie: 
Ženy :  
1. Martina Moravcová (Kúpele Piešťany, tréneri Steve 
Collins a Darina Moravcová),  
2. Denisa Smolenová (STU Bratislava, Karol Máčik),  
3. Katarína Milly (LBG Bratislava, Gabriel Baran) 
Muži :  
1. Ľuboš Križko (Dukla Banská Bystrica, Jiří Walter),            
2. Miroslav Machovič (Dukla B. Bystrica, Jiří Walter),  
3. Roman Kučík (Dukla B. Bystrica, Jiří Walter)  
Juniorky :  
Miroslava Syllabová (AqS Levice, Tibor Lacko) 
Juniori :  
Martin Tomaník (Matador Púchov, Soňa Pastieriková) 
Objav roka :  
Katarína Listopadová (VŠK UK Bratislava, Róbert Valovič)  
Diaľkové plávanie: 
Dáša Magulová (VŠK UK Bratislava, Róbert Valovič)  
Masters (veteráni) : 
Mária Hausnerová a Peter Pošvanc  
Synchronizované plávanie : 
Sólo : Mária Dzureková (STU Bratislava, trénerka Zuzana 
Lobpreisová) 
Duo : Mária Dzureková - Lucia Habová (STU Bratislava, 
trénerka Zuzana Lobpreisová) 
Juniorky sólo : Dáša Baloghová (trénerky Lívia Allárová a 
Nora Boboková) 
Juniorky duo : Dáša Baloghová - Soňa Dorničová (trénerky 
Lívia Allárová a Nora Boboková) 



 815 

Masters duo : Lívia Allárová - Lucia Allárová (trénerka 
Helena Allárová)  

Vlastné poznámky 
 
Vyvrcholením sezóny karatistov boli majstrovstvá Sloven-

skej republiky v kategórii dorastencov a juniorov, pre ktorých 
boli poslednou možnosťou pre mladých karatistov, aby sa 
dostali do nominácie na blížiace sa Majstrosvtvá Európy v 
tureckom Istanbule. Na tomto zápolení sa stretli aj karatisti z 
trenčianskych klubov - Ekonóm, Akadémia, Dragon, Real a 
Európa. Z tímu Ekonómu si zaknihovali 7 medailových 
umiestnení.  

Prvenstvá získali v kategórii kumite dorasteniek do 57 kg 
Dagmara Kubinská, kumite junioriek nad 60 kg Petra Ku-
binská a v kumite juniorov do 70 kg P. Nosáľ. Druhé priečky 
si vybojovali v kumite dorasteniek do 51 kg N. Bľachová, 
kumite juniorov do 70 kg P. Vavrík. tretie priečky získali v 
kumite dorasteniek do 57 kg L. Sheryová, a kumite juniorov 
do 75 kg R. Kollár. Podľa vyjadrenia trénera Miroslava 
Ďuďáka pretekári Ekonómu podali vynikajúce výkony a 
predviedli množstvo náročných techník a ťažkých súbojov, v 
ktorých dokázali často zvíťaziť pred časovým limitom a 
predviedli to, čo dlhé roky tvrdo trénovali. Klub karate Aka-
démiu reprezentovala Vlaďka Srncová v kategórii mladších 
dorasteniek v kategórii do 55kg. Podľa vyjadrenia trénera 
Ferdinanda Hanzela je Vlaďka Srncová skúsená, technicky a 
takticky veľmi vyspelá pretekárka, ktorá po pekných súbojoch 
sa prebojovala do finále, kde sa stretla s bývalou členkou 
Akadémie - Ingrid Suchánkovou, ktorú bez väčších problémov 
porazila.  

Trenčianske noviny 21.12.2006  
Pomocná evidencia 734/2/06 
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Turnajové prvenstvo na  
1. ročníku Memoriálu Er-
nesta Brosku v hádzanej 
žien si vo štvrtok 28. decem-
bra 2006 v Trenčíne vybo-
jovali hráčky Iuventy Mi-
chalovce. Úradujúci sloven-
ský majster nezaváhal v 
konkurencii účastníkov 

WHIL ani v jednom z troch stretnutí a s plným bodovým zis-
kom mu patrila prvá priečka. Druhé miesto obsadil český klub 
Veselí nad Moravou, v ktorého prospech pri rovnosti bodov s 
Banskou Bystricou rozhodlo lepšie celkové skóre. Štvrtý 
skončil s nulou na svojom konte domáci Štart Trenčín. Za 
najlepšiu strelkyňu turnaja vyhlásili s 23 gólmi banskobys-
trickú spojku Luciu Tobiášovú, za najlepšiu hráčku vyhlásili 
pivotku Michaloviec Líviu Kalaninovú a za najlepšou bran-
kárku Dagmar Vyhlídalovú z Veselí.  
Konečné poradie : 

1. Michalovce 6 bodov,  
2. Veselí nad Moravou 3body,  
3. Banská Bystrica 3body,  
4. Trenčín 0 bodov 

Najlepšia strelkyňa : Lucia Tobiášová – Banská Bystrica  - 23 
gólov 
Najlepšia hráčka : Lívia Kalaninová – Michalovce  
Najlepšia brankárka : Dagmar Vyhlídalová –Veselí  

www.tnmesto.sk 28.12.2006 
 
Pekný úspech zaznamenala počas vianočných sviatkov ho-

kejová prípravka Dukly Trenčín 3. (žiaci tretích ročníkov zá-
kladných škôl), ktorá sa zúčastnila na dvoch medzinárodných 
hokejových turnajoch v Zlíne a v Martine. Mladí trenčianski 
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hokejisti pod vedením trénerov Ľuboša Goliana a Štefana 
Škvarku dosiahli veľmi pozoruhodné výsledky, keď bez jed-
inej prehry v oboch turnajoch zvíťazili a okrem víťazných 
trofejí získali aj individuálne ocenenia. 

Vianočný turnaj v Zlíne bol obsadený dvomi družstvami zo 
Zlína a po jednom z Uherského Hradište, Přerova a Dukly 
Trenčín. Teší, že najviac turnajových gólov (osem) zazna-
menal Marek Hecl z Dukly. 

Silvestrovský turnaj v Martine bol obsadený štyrmi druž-
stvami Spišskej Novej Vsi, Karvinej, Martina a Dukly Tren-
čín. Za najužitočnejšieho hráča so 14 gólmi bol vyhodnotený 
Marek Hecl z Dukly a za najlepšieho brankára bol vyhod-
notený Kristián Chyla taktiež z Trenčína. 

Trenčianske noviny 10.01.2007  
 
Ešte v priebehu vianočného obdobia sa na zimnom štadióne 

v Trenčíne uskutočnil už tradičný medzinárodný turnaj hoke-
jových nádejí (5. ročník základných škôl, narodení po 1. júli 
1995) - Memoriál Miroslava Hantáka 2006. Na dvojdňovom 
turnaji sa predstavili dva tímy zo susednej Českej republiky - 
Hodonín a Vsetín a zo Slovenska hokejové kolektívy z Dub-
nice, Prešova a dve usporiadajúce mužstvá - Dukla Trenčín 
„A“ a Dukla Trenčín „B“. Zúčastnené družstvá hrali systé-
mom každý s každým 3x15 minút čistého času. Prítomní rodi-
čia mladých hokejistov boli ich najväčšími priaznivcami a 
hlasito ich povzbudzovali. Konečné poradie : 

1. Vsetín,  
2. Prešov,  
3. Dukla Trenčín „A“,  
4. Hodonín,  
5. Dubnica,  
6. Dukla Trenčín „B“.  

Trenčianske noviny 10.01.2007 
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V poradí už 22. ročník turnaja stolnotenisových vete-
ránov pripravil stolnotenisový oddiel v Kubre pre svojich 
stálych členov. Tak ako vlani, tak aj teraz bolo celé dianie 
snímané kamerou a tak si mohli účastníci pri vyhodnotení 
pozrieť svoje zápolenia. Jednou z noviniek bolo súťaženie aj v 
kategórii tých skôr narodených, teda nad 70 rokov. Medzi 
účastníkmi sa zvádzali urputné zápolenia, takmer prišlo k 
prekvapeniu. R. Bílek už prehrával 2:0, avšak vyrovnal a v 
rozhodujúcom sete sa prejavila väčšia skúsenosť V. Hasáka, 
ktorý nakoniec vyhral 3:2. Tak isto sa potrápil aj A. Novák 
nad ďalším harcovníkom J. Kačánim a získal 3. miesto. Veľký 
duel odohrali najväčší rivali - A. Novák a V. Hasák, v ktorom 
sa potešil z víťazstva V. Hasák po tesnom výsledku 3:2 a 
získal prvenstvo. V kategórii 60 – 70 ročných sa tiež odohrali 
dramatické zápasy s prekvapujúcimi výsledkami, keď J. Harak 
najskôr prehral s J. Kalužníkom 3:2, ale potom prekvapil fa-
vorita Š. Kepku a v závere zápasu strhol víťazstvo na svoju 
stranu. Keďže Kepka porazil Kalužníka 3:0 získal prvenstvo 
lepším skóre. V najmladšej kategórii 50-60 ročných pribudli 
nováčikovia - V. Starosta a M. Igaz. Prekvapením bolo víťaz-
stvo P. Komorovského nad bývalým favoritom V. Martinkom 
a riadne potrápil aj M. Igaza. Vlaňajšie prvenstvo obhájil T. 
Dobiáš, druhý skončil Starosta, tretí Igaz, štvrtý Komorovský. 
Absolútnym víťazom sa aj tento rok stal T. Dobiáš. Cenu 
útechy vyhral P. Komorovský, druhý Martinko, tretí Ožvalda, 
štvrtý Kačáni. V súťaži štvorhier si najlepšie počínala dvojica 
Kalužník, Igaz, ktorá vo finále porazila Starostu s Komo-
rovským.  

Trenčianske noviny 10.01.2007  
Pomocná evidencia 7/2/07 

 

 
 
 


