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Telesná výchova a šport 

 
Dňa 8. januára 2003 sa uskutočnila tlačová beseda špor-

tových novinárov v Brne, na ktorej informovali o hokejovom 
zápase hviezd českej a slovenskej hokejovej ligy. O zloţení 

formácie prvej päťky rozhodovali práve novinári, ktorí určili, 

ţe jej zloţenie preváţne z trenčianskych hokejistov – brankára 
Iča Murína, obráncov Sejejsa a Heša a útočníkov Hanzala, 

Zlochu a Krotáka z Košíc. Trenčianski hokejisti mali svoje 
zastúpenie aj vo formácii druhej päťky – brankár Šimovič 

z Košíc, obráncovia Kledrowetz z Košíc, Starosta z Trenčína, 

útočníci Kolník zo Zvolena, Kukumberg z Trenčína a Škovira 
z Košíc. 

Trenčiansky denný infoservis 06.01.2003 
Pomocná evidencia 05/1/03 

 

Mestská športová hala v Trenčíne bola dňa 4. januára 2003 
dejiskom kvalitného halového futbalového turnaja seniorov – 

4. ročníka Memoriálu Karola Borhyho za účasti ôsmych 
druţstiev. Vo finále sa stretli druţstvo Laugarício „B“ Trenčín 

s druţstvom Mestského futbalového klubu Myjava – Turá 

Lúka, ktoré sa skončilo v riadnom hracom čase v pomere 3:3. 
Nakoniec zo zápasu vyšlo víťazne druţstvo hostí aţ po kopaní 

pokutových kopov. Víťaznú trofej odovzdala kapitánovi 
Mestskému futbalovému klubu Myjava – Turá Lúka 

Zverecovi dcéra Karolovi Borhymu Anna Ţitňanová. Ceny 

ďalším účastníkom turnaja odovzdali viceprimátor mesta 
Trenčín Ing. Ján Krátky a predsedníčka Futbalového klubu 

TTS Trenčíne Mária Supeková. 
Trenčianske noviny 13.01.2003 

Pomocná evidencia 12/1/03 
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Futbalisti Laugaricia Trenčín sa od januára 2003 začali 

pripravovať na jarnú časť sezóny, ktorá začína 1. marca 2003 

pre nich zápasom s Trnavou. I keď tréner Anton Dragúň mal 
k dispozícii ma trénovanie v mestskej športovej hale, posilovni 

alebo terény Lesoparku Brezina, predsa má vrásky na čele, 
pretoţe opäť nastala veľký hráčska obmena, keď namiesto 

skúsených hráčov prichádzajú neskúsení jednotlivci. Okrem 

toho trénujú hráči, ktorí sú v hosťovaní a chcú sa vrátiť do 
iných oddielov. Je teda taký trend, ţe pravdepodobne sa prvá 

liga v Trenčíne pre budúcu sezónu neudrţí. 
Trenčianske noviny 20.01.2003 

Pomocná evidencia 20.01.2003 

 
Dňa 13. januára 2003 bol trenčiansky zimný štadión mies-

tom dejiskom zaujímavého hokejového merania síl junior-
ského druţstva Dukly Trenčín s výberom juniorov nehokejo-

vej krajiny – Austrálie, ktorý bol na krátkom sústredení na 

Slovensku. Pre mládeţníkov v trenčianskom drese to bola viac 
menej hra mačky s myšou, čomu zodpovedá aj výsledok 19:1 

v prospech Trenčanov. 
Trenčianske noviny 20.01.2003 

Pomocná evidencia 24/2/03 

 
Dňa 26. januára 2003 sa uskutočnil v trenčianskej športovej 

hale na Sihoti 2. ročník medzinárodného futbalového turnaja 
ţiakov narodených po 1. januári 1993 „O cenu primátora 

mesta Trenčín“ za účasti ôsmich druţstiev. Turnaj uţ tradične 

otvorila tanečná skupina „Goonies“ z Trenčína. Hralo sa sys-
témom kaţdého s kaţdým za obrovského nasadenia mladých 

hráčov. Víťazom turnaja sa stalo druţstvo FC Synot Staré 
Město, ktoré tak obhájilo prvenstvo z minulého roka pred 

druţstvom Jupia z Banskej Bystrice a domácim Laugarício 
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„A“ Trenčín. Organizátori vyhlásili najlepších jednotlivcov 

v súťaţných kategóriach : 

- objav turnaja – Ján Ištvančin z Venglošovej futbalovej 
akadémie Bratislava; 

- najlepší brankár – Patrik Gabriš z Jupie  Banská Bystrica; 
- najlepší strelec – Roman Haša z FC Synot – Staré Město; 

- najlepší hráč – Gabriel Bezák z Laugarícia „A“ Trenčín. 

Ceny najlepším odovzdal primátor mesta Trenčín Ing. Juraj 
Liška. 

Trenčiansky denný infoservis 04.02.2003 
Trenčianske noviny 10.02.2003 

Pomocná evidencia 62/1/03, 67/1/03 

 
Dňa 29. januára 2003 sa uskutočnilo v priestoroch Pen-

ziónu Formula, ktoré vzniklo generálnou rekonštrukciou 
bývalého objektu Stanice mladých technikou na Soblahovskej 

ulici v Trenčíne, vyhodnotenie najúspešnejších športovcov 

Zdruţenia technických a športových činností Trenčianskeho 
kraja za rok 2002. Úvodné slovo patrilo predsedovi Krajského 

predstavenstva Zdruţenia 
technických a športových 

činností Mgr. Branislavovi 

Škárovi, ktorým privítal 
všetkých pozvaných špor-

tovcov, ich trénerov a vzác-
nych hostí, osobitne prezi-

denta Zdruţenia technických 

a športových činností Slovenskej republiky a prezidenta Slo-
venského streleckého zväzu Miloša Benca a výkonného ta-

jomníka oblastného útvaru Slovenského zväzu telesnej kultúry 
v Trenčíne Mgr. Jána Ţitňana. Okrem toho odovzdal blaho-

ţelanie vyznamenaným športovcom predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec a predseda Olym-

Predseda Krajského predstavenstva Zdruţenia technických a športo-

vých činností v Trenčíne Mgr. Branislav Škára 
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pijského klubu trenčianskeho regiónu Pavol Dian, ktorí sa zo 

závaţných pracovných dôvodov mimo Trenčianskeho kraja 

nemohli tohto podujatia zúčastniť. V ďalšom svojom vystú-
pení zdôraznil tradíciu v krajskej organizácii Zdruţenia tech-

nických a športových činností vţdy hodnotiť uplynulý kalen-
dárny rok a tých najlepších vyznamenať. Preto i toto dnešné 

podujatie nadväzuje na túto tradíciu vyhodnotenia najlepších 

športovcov. Po slávnostnom príhovore Mgr. Branislava Škáru 
sa prikročilo k vyznamenávaniu športovcov.  

Predstavenstvo Zdruţenia technických a športových čin-
ností Trenčianskeho kraja vyhlásilo týchto najúspešnejších 

športovcov :  

- Marek Homola – člen 
Klubu raketových mo-

delárov v Partizánskom 
a reprezentant Sloven-

skej republiky; V roku 

2002 sa stal majstrom 
Slovenska v raketo-

vom modelárstve v ka-
tegóriach S9A  a  S1A.   

V rámci Armády Slovenskej republiky získal prvé miesto 

v kategórii S9A a druhé miesto S6A. Stal sa majstrom sveta 
v kategórii S6A a bol členom druţstva majstrom sveta. 

- Michal Homola mladší – člen Športovo-streleckého klubu 
Program v Trenčíne. 

V roku 2002 sa stal majstrom Trenčianskeho kraja 

i Slovenskej republiky v disciplínach malokalibrová a vzdu-
chová puška. Na majstrovstvách sveta v ľubovoľnej kali-

brovke skončil na 16. mieste. 
- Miroslav Kanianský – člen Klubu biathlonu v Raztočne. 

V roku 2002 sa stal majstrom Slovenskej republiky v pre-

tekoch s hromadným štartom letného biathlonu. V rý-

Zľava prezident Zdruţenie technických a športových činností SR Miloš Benca, 

raketový modelár Marek Galovič, športový strelec Michal Homola ml., 
biathlonista Miroslav Kanianský, letecký modelár Ján Letko a športová strelkyňa 

Martina Lišková. 
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chlostných pretekoch skončil na 2. mieste a vo vytrva-

lostných pretekoch skončil na 3. mieste. Na pretekoch Eu-

rópskeho pohára v letnom pohári získal 4., 6. a 8. miesto 
a celkovo ako dorastenec obsadil 10. miesto medzi juniormi. 

- Ján Letko – člen Modelárskeho klubu v Trenčianskej Tur-
nej a člen reprezentačného druţstva Slovenskej republiky 

juniorov. 

V roku 2002 sa stal trojnásobným majstrom Slovenskej re-
publiky v kategórii voľných vetroňov F1A; viacnásobným 

majstrom Slovenskej republiky v kategórii malých modelov 
H a F1H a na majstrovstvách sveta juniorov sa v jedno-

tlivcoch umiestnil na 6. mieste. 

- Martina Líšková – členka Športovo-streleckého klubu 
v Domaniţi a reprezentantka. 

V roku 2002 sa stala majsterkou Trenčianskeho kraja 
i Slovenskej republiky v streľbe zo športovej pištole 30+30 

a na majstrovstvách sveta skončila na 25. mieste. 

- Ján Adámik – majster športu v biathlone a člen Klubu 
biathlonu v Malej Čausi. 

V roku 2002 sa stal majstrom Slovenskej republiky v letnom 
biathlone vo vytrvalostných pretekoch a v rýchlostných pre-

tekoch. V pretekoch s hromadným štartom skončil na             

2. mieste. 
- Milan Bebjak – člen kolektívnej rádiostanice v Trenčíne. 

V roku 2002 sa stal majstrom Slovenskej republiky VKV 
staníc. 

- Juraj Dankovič – člen kolektívnej rádiostanice v Trenčíne. 

V roku 2002 získal prvé miesto vo švajčiarskych pretekoch 
„Helvetia“ v kategórii Mix a prvé miesto v izraelských 

pretekoch „Holyland“. 
- Viliam Kanianský – majster športu v biathlone, člen Klubu 

biathlonu Ráztočno. 
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V roku 2002 získal na majstrovstvách Slovenskej republiky 

v letnom biathlone druhé miesto vo vytrvalostných prete-

koch, tretie miesto v pretekoch s hromadným štartom a piate 
miesto v rýchlostných pretekoch. 

- Ing. Peter Kopunec – člen Športového klubu praktickej 
streľby v Trenčíne. 

V roku 2002 sa umiestnil na prvom mieste v krajskej lige 

a na majstrovstvách Slovenskej republiky a v slovenskej 
extralige sa umiestnil na druhých miestach. 

- Tibor Ledvényi – člen kolektívnej rádiostanice v Trenčíne. 
V roku 2002 dosiahol a má potvrdenie spojenie so všetkými 

krajinami sveta. 

- Eduard Mercel – člen kolektívnej rádiostanice v Bánov-
ciach nad Bebravou. 

V roku 2002 získal šieste miesto v celosvetovom poradí 
najúspešnejších rádioamatérov pracujúcich so všetkými 

druhmi prevádzky a siedme miesto v celosvetovom poradí 

najúspešnejších rádioamatérov pracujúcich s čo najväčším 
počtom štátov na všetkých pásmach. Dosiahol a získal 

potvrdenia spojení so všetkými krajinami sveta. 
- Zdenko Meravý – člen Kynologického klubu „Excel“ 

v Trenčíne. 

V roku 2002 v rámci celoslovenských kynologických súťaţí 
získal prvé miesto v rámci BH, prvé miesto a dve druhé 

miesta v kategórii SVV2. 
- Alojz Pristach – člen Kynologického klubu „Excel“ v Tren-

číne. 

V roku 2002 v rámci celoslovenských kynologických súťaţí 
získal dve prvé miesta a jedno druhé miesto v kategórii 

SVV2, prvé miesto v kategórii IPO 3 a dve 6. miesta v 
kategórii IPO 1. 

- Viliam Strečanský – člen Klubu praktickej streľby v 

Prievidzi. 
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V roku 2002 získal druhé miesto v krajskej lige, dvanáste 

miesto na majstrovstvách Slovenskej republiky a 13. miesto 

v slovenskej extralige. 
- Peter Duchovný – člen Modelárskeho klubu v Trenčíne. 

V roku 2002 si vylietal tretie miesto na svetovom pohári 
„Martin Cup F3J“. 

- Tomáš Lipták – člen Modelárskeho klubu v Trenčíne. 

V roku 2002  na „Grand Prix Laugarício“ získal druhé mies-
to. 

- Martina Pekárová – členka Základnej organizácie Slo-
venského zväzu technických športov v Ráztočne. 

V roku 2002 sa stala majsterkou Trenčianskeho kraja v 

„Pretekoch všestrannosti“ a v „Dvojboji mládeţe“. Na maj-
strovstvách Slovenskej republiky v „Pretekoch všestran-

nosti“ získala tretie miesto a v „Dvojboji mládeţe“ získala 
druhé miesto. 

- Jaroslava Rozsipalová – členka Základnej organizácie Slo-

venského zväzu technických športov v Ráztočne. 
V roku 2002 sa stala majsterkou Trenčianskeho kraja v 

„Pretekoch všestrannosti“ a v „Dvojboji mládeţe“. Na maj-
strovstvách Slovenskej republiky v „Pretekoch všestran-

nosti“ získala tretie miesto a v „Dvojboji mládeţe“ získala 

druhé miesto. 
- Ľuboš Solčáni – člen Základnej organizácie Slovenského 

zväzu technických športov v Ráztočne. 
V roku 2002 sa stal majstrom Trenčianskeho kraja v „Pre-

tekoch všestrannosti“ a v „Dvojboji mládeţe“. Na maj-

strovstvách Slovenskej republiky v „Pretekoch všestran-
nosti“ získala druhé miesto a v „Dvojboji mládeţe“ získala 

prvé miesto. 

- Kolektívna rádiostanica OM 3 KAP Partizánske – vedú-

ci operátor Peter Martiška. 
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V roku 2002 v rámci Slovenskej republiky dosiahla prvé 

miesto v telegrafnej časti neoficiálnych majstrovstiev sveta 

CQ WW  DX Konteste, v amerických pretekoch „ARRL“ 
a v celosvetových pretekoch WPX. Vo fonetickej časti neo-

ficiálnych majstrovstiev sveta CQ WW DX Konteste získala 
druhé miesto. 

- Družstvo mladých záchranárov civilnej ochrany Základ-

nej školy Ulica pod Hájom v Dubnici nad Váhom. 
V roku 2002 druţstvo vyhralo okresné, obvodné a krajské 

kolo súťaţe mladých záchranárov civilnej ochrany a postú-
pilo na majstrovstvá Slovenskej republiky v máji roka 2003. 

- Za aktivitu v roku 2002 boli ocenení títo najlepší cviči-

telia, tréneri, rozhodcovia a organizátori : 
a) Michal Homola starší zo Športovo-streleckého klubu 

Program Trenčíne,  
b) Jozef Jaššo predseda Raketovo-modelárskeho klubu 

Partizánske,  

c) Ján Pekár zo Základnej organizácie Slovenského zväzu 
technických športov Ráztočno,  

a) Mgr. Marta Rendeková zo Základnej školy Ulica pod 
hájom v Dubnici nad Váhom. 

Trenčianske noviny 27.01.2003, 03.02.2003 

Info Trenčín 13.02.2003 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 38/4/03, 55/1/03, 80/1/03 
Fotoalbum č. 6/2003 

 

Dňa 1. februára 2003 sa uskutočnil v trenčianskej športovej 
hale futbalový turnaj „Smoker Cup 2003“ za účasti šiestich 

druţstiev, ktoré hrali kaţdé s kaţdým. V boji o tretie miesto 
bojovali druţstvá Smoker Trenčín a Internacionáli Dubnice 

nad Váhom. O víťazovi museli rozhodnúť pokutové kopy 

v prospech Internacionálov z Dubnice nad Váhom. Vo finá-
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lovom zápase sa stretli druţstvá Internacionáli Trenčín so 

Smokerom Ţilina. Víťazom turnaja sa stalo druţstvo Inter-

nacionálov Trenčín, ktoré zvíťazilo nad svojím súperom 3:1.  
Trenčianske noviny 03.02.2003 

Pomocná evidencia 54/1/03 
 

Začiatkom februára 2003 štartovala futbalová prípravka 

„Laugarícia“ Trenčín (ročník 1992) pod vedením trénerskej 
dvojice Ľ. Ţabár a P. Vozár na 1. ročníku futbalového turnaja 

prípraviek „Mc Donalds Cup“ v Nitre za účasti ôsmych 
druţstiev. Hralo sa v dvoch skupinách a chlapci z Trenčína 

nielenţe svoju vyhrali skupinu, ale vo finále vyhrali aj celý 

turnaj. Kuriozitou bolo, ţe víťazi nedostali ani jeden gól od 
svojich súperov. Pri záverečnom hodnotení organizátori tur-

naji vyhlásili najlepších hráčov. Z trenčianskych hráčov oce-
nenie dostal Patrik Hunka ako najlepší brankár, Stanislav 

Kvasnica ako najuţitočnejší hráč a Daniel Ţabár ako najlepší 

hráč. 
Trenčianske noviny 10.02.2003 

Pomocná evidencia 68/1/03 
 

Dňa 12. februára 2003 sa uskutočnilo v Trenčíne valné 

zhromaţdenie Slovenského hnutia špeciálnych olympiád pri 
príleţitosti jeho desiateho výročia. Hodnotiacu správu pred-

niesla prezidentkou hnutia Mgr. Eva Lysičanová. Z jej hod-
notiacej správy vyplynulo, ţe hnutie zdruţuje mladých ľudí 

s mentálnym postihnutím – športovcov zo 120 klubov na 

Slovensku, z ktorých je 25 z Trenčianskeho kraja. Pochvalne 
sa vyjadrila o meste Trenčín, ktoré bolo v roku 1996 miestom 

druhej národnej letnej špeciálnej olympiády, a je aj miestom 
výborných krasokorčuliarok. Organizačné skúsenosti dobro-

voľníckeho aktívu budú vyuţité na tohoročných národných 

atletických pretekoch letnej olympiády v septembri 2003. Na 
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zhromaţdení boli ocenení najlepší športovci za doterajšie 

výsledky a všestrannosť zjazdár a cyklista Ladislav Siranka, 

plavkyňa a zjazdárka Simonne Sadloňová a plavec a beţec na 
lyţiach Juraj Černák. Poďakovanie za prácu dobrovoľníčky 

dostala aj Trenčanka Marianna Kuhlöffelová. 
Info Trenčín 27.02.2003 

Trenčianske noviny 10.03.2003 

Pomocná evidencia 108/1/03, 146/1/03 
 

Výkonný tajomník Oblastného výboru Slovenského zväzu 
telesnej kultúry Mgr. Ján Ţitňan odovzdal dňa 14. februára 

2003 PaedDr. Rudolfovi Vilčekovi „Striebornú plaketu 

Slovenského zväzu telesnej kultúry pri príleţitosti jeho ţivot-
ného jubilea 60 rokov. Oslávenec stál pri zrode Armádneho 

strediska vrcholového športu v Trenčíne, kde začal ako meto-
dik a šéf trénerov ľahkej atletiky. Na jeho podnet sa vytvorili 

mládeţnícke druţstvá organizované v Telovýchovnej jednote 

Dukla Trenčín, ktorej sa stal prvým výkonným tajomníkom. 
V rokoch 1982 aţ 1988 vykonával funkciu veliteľa Armád-

neho strediska vrcholového športu Dukla Trenčín, teda 
v rokoch, keď armádny šport v Trenčíne bol na vrchole do-

siahnutých úspechov. Po odchode z tejto funkcie na vlastnú 

ţiadosť sa venoval pedagogickej činnosti v armáde a po od-
chode do civilu pracuje na katedre telesnej výchovy Tren-

čianskej univerzity A. Dubčeka. 
Trenčianske noviny 17.02.2003 

Pomocná evidencia 87/1/03 

 
Slovenská reprezentácia karatistov štartovala pod vedením 

trénera Trenčana Miroslava Ďuďáka na jubilejných 30. Maj-
strovstvách Európy v poľskej Wroclawi. Veľmi cenné úspechy 

dosiahli trenčianski karatisti z telovýchovnej jednoty „Eko-

nóm“, keď : 
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- Lucia Povalačová získala titul majsterky Európy a zlatú 

medailu v kategórii junioriek nad 60 kg; 

- Milan Vašek získal striebornú medailu v kategórii kumitu do 
65 kg; 

- Milka Vašková získala striebornú medailu v kategórii kata 
junioriek; 

- Katka Longová získala bronzovú medailu v kategórii kata 

dorasteniek. 
Trenčianske noviny 24.02.2003 

Pomocná evidencia 93/1/03 
 

Keď postúpil mladý celok trenčianskych hádzanárok do 

prvej slovenskej ligy, zloţený z úplne neznámych hráčok, ne-
dával mu zo športových odborníkov nikto nejakú veľkú nádej 

na preţitie v novom ročníku. Ale, čuduj sa svete, zrodilo sa 
veľké prekvapenie, keď po 18. kole ligy, ktorým sa skončila 

základná časť ligy, sa „Štart“ Trenčín umiestnil na treťom 

mieste a postúpilo tak do nadstavbovej časti s moţnosťou 
bojovať o najvyšší titul. 

Trenčianske noviny 24.02.2003 
Pomocná evidencia 94/1/03 

 

Dňa 28. februára 2003 uzavreli Trenčianske noviny 
s Oblastným futbalovým zväzom v Trenčíne dohodu o mediál-

nom partnerstve, v rámci ktorého budú Trenčianske noviny 
zverejňovať výsledky a komentáre z majstrovských futbalo-

vých stretnutí všetkých súťaţí riadených Oblastným futba-

lovým zväzom v Trenčíne v jeho pondelkovom vydaní. Doho-
du podpísal za Trenčianske noviny jej šéfredaktor Ing. Jozef 

Hošták za Oblastný futbalový zväz v Trenčíne Ing. Štefan 
Kolárik. 

Trenčianske noviny 03.03.2003 

Pomocná evidencia 109/1/03 
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Na tlačovej besede Futbalového klubu „Laugarício“ Tren-

čín dňa 1. marca 2003 sa uviedol ako jeho hovorca známy 
trenčiansky novinár Ferdinand Rybníček. Na tejto tlačovej 

besede informovali futbaloví funkcionári klubu Ing. Pavol Ho-
zlár, Ing. Jozef Majerík a tréner seniorského druţstva Anton 

Dragúň o celkovom dianí v klube a pripravenosti na jarnú časť 

prvej futbalovej ligy. 
Trenčianske noviny 03.03.2003 

Pomocná evidencia 110/1/03, 111/1/03 
 

V Skalke nad Váhom sa uskutočnili od 3. do 7.marca 2003 

majstrovstvá Trenčianskeho kraja v tenise mladších a starších 
ţiačok. I napriek tomu, ţe účasť na súťaţi bola poznačená 

chrípkou, predsa aj tak sa súťaţ uskutočnila. Medzi víťazmi 
bolo ak reprezentanti z Trenčína : 

- v štvorhre kategórie mladších ţiačok Illášová z Tenisového 

klubu mládeţe Trenčín s Matuščinovou z Tenisového klubu 
Sparta Povaţská Bystrica; 

- v štvorhre kategórie dorasteniek Králiková so Sokolíkovou 
z Klubu rekreačného tenisu Trenčín;  

- v štvorhre ţien Králiková z Klubu rekreačného tenisu Tren-

čín s Dzygovskou z Pro-Ten Skalka nad Váhom. 
Trenčianske noviny 10.03.2003 

Pomocná evidencia 147/2/03 
 

Dňa 10. marca 2003 prijal primátor mesta Trenčín Ing. Ju-

raj Liška najúspešnejších športovcov mesta Trenčín za rok 
2002. Pozvanie dostali títo športovci : 

 Mgr. Rastislav Kuţel, Martin Chorvát, Juraj Lipták a Ladi-
slav Belovič z Armádneho športového klubu Dukla Trenčín, 

ktorý uplynulom roku 2002 získali titul majstrov sveta 
v rýchlostnej kanoistike, v disciplíne K-4 na 200 metrov; 



  543 

 

 Roman Meduna z Armádneho športového klubu Dukla 

Trenčín, ktorý na Akademických majstrovstvách sveta v zá-
pasení gréckorímskym štýlom v kanadskom Edmontone zís-

kal titul majstra sveta; 

 Marián Ostrčil z Armádneho športového klubu Dukla Tren-
čín, ktorý na majstrovstvách Európy v chorvátskom Zagrebe 
v rýchlostnej kanoistike do 23 rokov získal titul majstra 

Európy v disciplíne C-1 na 500 metrov; 

 Mgr. Jana Korbašová z telovýchovnej jed-
noty Slávia Športová škola v Trenčíne zís-

kala na majstrovstvách Slovenskej republiky 
v plávaní desať majstrovských titulov; 

 Ing. Marián Vraţda z Aeroklubu Trenčín, 
ktorí získal na majstrovstvách Slovenskej 

republiky v leteckej rally v Dubnici nad Váhom majstrovský 
titul; 

 Tanečný pár Michal Soukup a Zuzana Pašková z Tanečného 
klubu Dukla Trenčín získali na majstrovstvách Slovenskej 

republiky v latinsko-amerických tancoch majstrovský titul; 

 Pavol Jambor z „Fitness klubu Milana Gabrhela“ v Trenčíne 

stal sa víťazom československého pohára „O najsilnejšieho 
muţa“ a na majstrovstvách Európy silných muţov skončil 

na piatom mieste; 

 Erika Košíková z „Fitness klubu Milana Gabrhela“ v Tren-
číne získala na majstrovstvách Slovenskej republiky vo 
fitness 3. miesto a na majstrovstvách sveta v Brne 9. miesto; 

 Milica Ilčíková z „Karate klub Ekonóm“ 
Trenčín získal prvé miesta na majstrov-

stvách Slovenskej republiky junioriek, 

ţien, na Croatia Cup v Chorvátsku, na 
North Bohemia Open  junioriek v Ústí nad 

Labem a na Budapest Open v druţstvách 
juniorov; 

Mgr. Jana Korbašová 

Milica Ilčíková 
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 Lukáš Klačanský z telovýchovnej jednoty „Ceva“ Trenčín, 

ktorý získal majstrovský titul v dvojhre muţov v bad-
mintone. 

Stretnutie priví- taním poz-

vaných športovcov otvorila 
vedúca kancelárie primátora  

mesta Trenčín Mgr. Re-
náta Kaščáková. Na priví-

tanie nadviazala           Bc. Mária 

Opačitá, ktorá prí- tomných 
športovcov pred- stavila pri-

mátorovi mesta Trenčín                 
Ing. Jurajovi Liškovi. V príhovore primátor mesta Trenčín Ing. 

Juraj Liška poďakoval prítomným športovcom za vzornú 

reprezentáciu mesta Trenčín na domácich a svetových súťa-
ţiach a zaţelal im veľa zdravia a ďalších športových úspe-

chov. Súčasne im odovzdal drobné darčeky, ktoré im budú 
pripomínať tento slávnostný deň. 

Vlastné poznámky 

Trenčiansky denný infoservis 10.03.2003 
Trenčianske noviny 24.03.2003 

Pomocná evidencia 120/1/03, 121/1/03, 139/2/03, 188/1/03 
Fotoalbum č. 18/2003 

 

Záver tohoročnej hokejovej ligy priniesol pre hokejovú 
Duklu Trenčín postup do semifinálového boja a jej súperom 

na postup sa stalo hokejové druţstvo zo Skalice. Hra na štyri 
víťazné zápasy sa začala odvíjať na hokejovom štadióne 

v Trenčíne. Na prvý moment sa zdalo, ţe to bude postup 

veľmi ľahký, bezproblémový, k čomu hovoril i priebeh prvého 
zápasu, v ktorom Dukla Trenčín potvrdila úlohu favorita svo-

jím víťazstvom. No potom prišli po sebe tri prehry, jedna 
v Trenčíne a dve v Skalici a zrazu sa stal ďalší zápas existen-

Zľava primátor Ing. J. Liška, Mgr. R. Kaščáková 
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čným pre Trenčín. No hokejisti Dukly Trenčín v ďalších troch 

zápasoch strhli víťazstvo na svoju stranu a postúpili proti ďal-

šiemu ťaţkému súperovi Slovan Bratislava. 
Trenčianske noviny 17.03.2003 

Pomocná evidencia 171/1/03 
 

Koncom mesiaca apríl 2003 sa uskutočnil v Základnej 

škole Trenčín, Kubranská ulica celoslovenský turnaj veteránov 
v stolnom tenise. Víťazmi sa stali : 

- kategória 40 aţ 49 roční – Peter Vaverka z Martina, 
- kategória 50 aţ 59 roční – Jozef Bardoň z Bratislavy, 

- kategória 60 aţ 64 roční – Dušan Nič z Bratislavy, 

- kategória 65 aţ 69 roční – Ján Holada z Bratislavy, 
- kategória 70 aţ 74 roční – Tomáš Kucko zo Ţiliny, 

- kategória nad 75 rokov – Vincent Gondţúr z Trenčína. 
Trenčianske noviny 05.05.2003 

Pomocná evidencia 274/2/03 

 
Nemecké mesto Koblenz bolo miestom Európskeho pohára 

v karate, v ktorom malo zastúpenie aj mesto Trenčín, ktoré 
reprezentovali karatisti Klubu karate Ekonóm Trenčín. Na 

súťaţi sa nestratili, čoho dôkazom sú prinesené dve zlaté a tri 

bronzové medaily. O tento úspech sa zaslúţili Miroslav Detko, 
ktorí získal zlatú medailu v kategórii kata dorastencov 

a bronzovú medailu v kategórii kumite dorastencov nad 50 kg. 
Ďalšiu zlatú medailu získala Dagmar Kubínska v kategórii 

kumitu. Zvyšné dve bronzové medaily získali Milan Vašek 

v kategórii dorastencov kumite do  65 kg a Petra Kubínska 
v kategórii dorasteniek kumite do 53 kg. Spokojnosť s výkon-

mi svojich zverencov vyjadril tréner Miroslav Ďuďák. 
Trenčianske noviny 05.05.2003 

Pomocná evidencia 275/1/03 
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Dňa 9. apríla 2003 sa uskutočnili mestské stredoškolské hry 

v plávaní na krytej plavárni v Trenčíne, ktorých sa zúčastnilo 

92 pretekárov z 8 škôl. V kategórii dievčat zvíťazilo druţstvo 
Osemročného športového gymnázia Trenčín pred druţstvom 

Gymnázia Ľudovíta Štúra Trenčín a Zdruţenou strednou ško-
lou hotelovou a obchodu Trenčín. V kategórii chlapcov zvíťa-

zilo druţstvo Osemročného športového gymnázia Trenčín 

pred druţstvom Gymnázia Ľudovíta Štúra Trenčín a Stredným 
odborným učilišťom leteckým Trenčín. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 546/1/03 

 

Na medzinárodnom hokejovom turnaji hokejových nádejí – 
piatakov vo francúzskom meste Rouen dosiahli svoje víťaz-

stvo mladí hokejisti Dukly Trenčín pod vedením trénerov B. 
Strmisku a Ľ. Goliana, keď vyhrali všetky zápasy z hokejo-

vými druţstvami z Čiech a Francúzska. 

Trenčianske noviny 12.05.2003 
Pomocná evidencia 297/3/03 

 
Vo funkcii manaţéra mládeţe v hokejovej Dukle Trenčín 

prišlo k zmene, keď doterajšieho manaţéra Jána Mikušíka 

vystriedal bývalý hráč slovenskej reprezentácie a tréner mlá-
deţe v Dukle Trenčín Eduard Hartman. 

Trenčianske noviny 12.05.2003 
Pomocná evidencia 298/3/03 

 

Dňa 13. mája 2003 sa uskutočnili mestské stredoškolské 
športové v malom futbale na ihriskách Noviny za účasti 104 

futbalistov z 12 škôl. Víťazstvo si odnieslo druţstvo Obchod-
nej akadémie Trenčín pred druţstvom Osemročného športo-

vého gymnázia Trenčín a druţstvo Stredného odborného uči-

lišťa ţelezničného Trenčín. 
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Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 546/1/03 

 
Dňa 15. mája 2003 prijal primátor mesta Trenčín Ing. Juraj 

Liška funkcionárov hokejového klubu Dukla Trenčín, medzi 
ktorými bol aj zlatý a bronzový medailista Róbert Švehla. 

Primátor mesta Trenčín Ing. Juraj Liška poďakoval pred-

staviteľom hokejového klubu Dukla Trenčín za príkladnú 
prácu s mládeţou a to nielen v tomto roku, ako aj za skvelé 

hokejové divadlo, ktoré trenčianski hokejisti predvádzali svo-
jím divákom v poslednej hokejovej sezóne. Zároveň infor-

moval o výsledkoch svojho rokovania na Ministerstve obrany 

Slovenskej republiky vo veci majetkových prevodoch tren-
čianskeho zimného štadióna na mesto Trenčín, čo by sa malo 

uskutočniť v najbliţších dňoch. Potvrdil, ţe mesto Trenčín 
bude i v budúcnosti podporovať mládeţnícky hokej a ţe zim-

ný štadión zostane zimným štadiónom. 

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 22.05.2003 

Pomocná evidencia 311/1/03, 329/1/03 
 

Seniorskému druţstvu Futbalového klubu Laugarício Tren-

čín hrajúcemu prvoligovú súťaţ sa podarilo zachovať prvoli-
govú príslušnosť aj pre budúcu sezónu, keď v predposlednom 

zápase s Interom Bratislava na domácej pôde vyhrali 3:1. 
Keďţe uţ dávnejšie boli rozohrané šachy na záchranu klubu, 

pretoţe tento sa topí v dlhoch niekoľkých miliónov, stalo sa 

prvoradou otázkou, či prvá liga v Trenčíne zostane alebo nie. 
Mesto Trenčín odmietlo poskytovať v roku 2003 finančné 

prostriedky z mestskej kasy pre futbalový klub, pretoţe pri 
previerke ich čerpania v minulom roku 2002 sa našli platby aj 

za alkoholické nápoje. Preto Mestské zastupiteľstvo v Tren-

číne rozhodlo tieto peniaze prerozdeliť na všetky kluby, ktoré 
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v Trenčíne vyvíjajú športovú činnosť. Preto zostáva veriť, ţe 

kompetentní funkcionári nájdu optimálne riešenie na záchranu 

trenčianskeho prvoligového futbalu. 
Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 26.05.2003 
Pomocná evidencia 339/1/03 

 

V dňoch 22. aţ 25. mája 2003 sa stretla tenisová špička na 
majstrovstvách západného Slovenska muţov a ţien v Tren-

číne. V seniorskej súťaţi muţov zvíťazil 15 ročný Alexander 
Somogyi zo Šamorína a u ţien Michaela Babičová z Piešťan. 

Trenčianske noviny 02.06.2003 

Pomocná evidencia 361/1/03 
 

V dňoch 22. aţ 23. mája 2003 sa 
uskutočnili v Trenčíne Akademické maj-

strovstvá Slovenskej republiky vo volejbale. 

Ich organizáciou bola poverená Trenčianska 
univerzita Alexandra Dubčeka pod záštitou je 

rektora doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD. Ria-

diteľom majstrov-

stiev bol vedúci ka- 
tedry telesnej výcho-

vy Trenčianskej uni-
verzity Alexandra 

Dubčeka PaedDr. 

Ernest Broska. Sláv-
nostné otvorenie 

majstrovstiev sa us-
kutočnilo dňa 22. 

mája 2003 v telocvični Obchodnej akadémie v Trenčíne. 

Účastníkov – akademikov a hostí, z ich osobitne prezidenta 
Slovenskej asociácie univerzitného športu PhDr. Antona Zná-

PaedDr. Ernest Broska 

Zľava – PhDr. Anton Znášik, PaedDr. Mikuláš Ortutay, rektor               doc. Ing. Juraj 

Wagner, PhD. 
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šika, predsedu komisie volejbalu Slovenskej asociácie univer-

zitného športu PaedDr. 

Mikuláša Ortutaya 
a rektora Trenčianskej 

univerzity doc. Ing. Juraja 
Wagnera, PhD. privítal 

ve-dúci katedry telesnej 

výchovy Trenčianskej 
univerzity PaedDr. Ernest 

Broska. Okrem iného vo 
svojom vystúpení pripo-

menul niekoľko štatistic-

kých údajov, ţe majstrovstiev sa zúčastňuje 88 hráčov, zväčša 
hráčov extraligových druţstiev. Títo  hráči  tvoria  štyri muţ-

ské a štyri ţenské druţstvá pod hlavičkami Bratislavy, Zápa-
doslovenského kraja, Stredoslovenského kraja a Východoslo-

venského kraja. Potom sa k nastúpeným športovcom prihovo-

ril rektor Trenčianskej uni-
verzity doc. Ing. Juraj Wag-

ner, PhD., ktorý ako bývalý 
aktívny športovec v basket-

bale vyjadril radosť nad tým, 

ţe Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka bola 

poctená organizáciou Aka-
demických majstrovstiev vo 

volejbale, čo určite pomôţe zlepšiť športového ducha tren-

čianskych vysokoškolákov. Pripomenul, ţe Trenčianska uni-
verzita Alexandra Dubčeka si v roku 2002 svoje piate 

narodeniny a k týmto oslavám patrili viaceré telovýchovné 
a spoločenské podujatia, ktoré sa prelínajú do dnešných dní. 

Práve tieto akademické majstrovstvá vo volejbale  sa stali 

vyvrcholením týchto aktivít. Pri tejto príleţitosti pozdravil 

Rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. blahoţelá kapitánovi víťazného 

druţstva 

Víťazné druţstvo Východoslovenského kraja v kategórii muţov 
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všetkých prítomných športovcov, trénerov a pedagógov 

a funkcionárov vysokoškolského športu na Slovensku. Prí-

hovor ukončil ţelaním pre súťaţiacich športovcov, aby 
v Trenčíne dosiahli najlepších športových výkonov a vo voľ-

nom čase si prezreli pamätihodnosti mesta. Na druhý deň 
v poobedňajších hodinách sa celý turnaj vyhodnotil a z rúk 

rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka  doc. Ing. 

Juraja Wagnera, PhD. prevzali kapitáni druţstiev a najlepší 
jednotlivci ocenenia. V súťaţi ţien sa najlepšie umiestnilo 

druţstvo Bratislavy pred druţstvami zo Stredoslovenského 
kraja, Západoslovenského kraja a Východoslovenského kraja. 

Za najlepšiu smečiarku bola vyhodnotená Tatiana Dra-

gašeková z druţstva Stredoslovenského kraja a za univerzálnu 
hráčku vyhodnotená Ivana Zburová z druţstva Bratislavy. 

V súťaţi muţov s najlepšie umiestnilo druţstvo z Výcho-
doslovenského kraja pred druţstvami z Bratislavy, Stredo-

slovenského kraja a Západoslovenského kraja. Za najlepšieho 

smečiara bol vyhlásený Martin Sopko z druţstva Výcho-
doslovenského kraja a za univerzálneho hráča Martin Májek. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 19.05.2003, 26.05.2003 

Pomocná evidencia 318/3/03, 341/1/03,  

Fotoalbum č. 47/2003 
 

Dňa 28. mája 2003 sa 
mesto Trenčín uţ po de-

siatykrát zapojilo do me-

dzinárodnej športovej sú-
ťaţe Challenge Day – 

Deň výzvy“, čím sa za-
radilo medzi tridsať miest 

s pribliţne s rovnakým 

počtom obyvateľov, Prítomných privítala na Mierovom námestí privítala Mária Kuhlöfellová 

a vpravo od nej stojaci viceprimátor Ing. Ján Krátky 

 



  551 

 

v ktorých občania športu venovali v tento deň aspoň 15 minút. 

Celodenné podujatie otvoril na Mierovom námestí vice-

primátor Ing. Ján Krátky krátkym príhovorom a potom si na 
otvorenej scéne amfiteátra zahral s loptou zakopal s mladým 

futbalistom Jánom z TTS Trenčín. Deti, mládeţ a dospelí sa 
v priebehu dňa zapájali do 

ľubovoľných pohybových 

a turistických aktivít v 18 
registračných miestach. 

Deti a mládeţ sa najviac 
aktivizovala na pílení kme-

ňa stromu, preskakovanie 

cez gumu a plávanie v kry-
tej plavárni. No cvičilo sa 

aj tenisových dvorcoch, 
fittnes centrách, skateabordovej dráhe, prechádzkami po 

lesoparku Brezina a tí najodváţnejší liezli po skalách. Pre 

mesto Trenčín bodové hodnotenie získal primátor mesta 
Trenčín Ing. Juraj Liška plávaním v mestskej krytej plavárni. 

Súperom mesta Trenčín bolo mesto Prievidza. Z tohto špor-
tového súboja vyšlo víťazne mesto Trenčín. 

Vlastné poznámky 

Info Trenčín 09.05.2003 
Trenčianske noviny 02.03.2003 

Pomocná evidencia 332/1/03, 344/1/03, 345/1/03, 
346/1/03, 363/1/03 

Fotoalbum č. 49/2003 

 
Dňa 26. mája 2003 bol nástupný priestor pre Kultúrnym 

a metodickým centrom ozbrojených síl Slovenskej republiky 
v Trenčíne miestom turnaja v uličnom futbale – „Puma Street 

Soccer Cup 2003“. Víťazstvo si odniesli mladí futbalisti Zá-

kladnej školy Trenčín, Hodţova ulica pred druţstvom Základ-



  552 

 

nej školy Trenčín, Východná ulica a Základnej školy Trenčín, 

Študentská ulica. 

Trenčianske noviny 09.06.2003 
Pomocná evidencia 378/3/03 

 
V Trenčíne sa uskutočnilo krajské finále vo volejbale nere-

gistrovaných muţov, ţien a v mixe. Do súťaţe sa najlepšie 

pripravili druţstvá z Prievidze vo všetkých kategóriach a pos-
túpili do celoslovenského finále. 

Trenčianske noviny 09.06.2003 
Pomocná evidencia 378/1/03 

 

Dňa 6. júna 2003 bolo poloprázdne kino Hviezda miestom 
exibičné vystúpenie osobností siláckeho športu európskeho 

a svetového formátu pod názvom „Večer hviezd“. Jeho pro-
gram bol zameraný na vytvorenie nových rekordov a ich zápis 

do Guinessovej knihy ďalej na podporu kultúry v meste Tren-

čín a na podporu Základnej školy pre sluchovopostihnuté deti 
v Bratislave. Nové rekordy dosiahli Braňo Golier z Bánoviec 

nad Bebravou prekonaním rekordu 8 raz otočenia 100 kg gule 
okolo hlavy za 100 sekúnd, Daniela Matejová v leţe zniesla 

záťaţ troch silákov, t.j. tristo kilogramov a Juraj Krajčík, ktorý 

zdvihol pivný sud o váhe 63,5 kg v časovom limite celkom 30 
krát (pôvodný rekord bol 28 krát). Medzi súťaţami spestrili 

divákom podujatie fitnesáci Barbara Bunčáková a Daniel 
Meda, kulturisti Juraj Vrábel a Jaroslav Horváth. 

Trenčianske noviny 09.06.2003 

Pomocná evidencia 377/1/03 
 

Dňa 7. júna 2003 sa uskutočnil na letisku Aeroklubu v Prie-
vidzi 45. ročník medzinárodných majstrovstiev Slovenska 

v bezmotorovom lietaní. V klubovej kategórii skončil na 

treťom mieste, teda na bronzovej pozícii Karol Benedikovič 
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z „Air Sympatia“ Trenčín so ziskom 6024 bodov. V Open 

kategórii skončil na šiestom mieste Ľudovít Kuvik z „Air 

Sympatia“ Trenčín so ziskom 4317 bodov. 
Trenčianske noviny 16.06.2003 

Pomocná evidencia 392/2/03 
 

Dňa 10. júna 2003 sa v Trenčíne uskutočnila medzinárodná 

súťaţ „Veterán Rally Slovakia“, zaradená do medzinárodného 
kalendára Fiva B. Z Mierového námestia v Trenčíne do cie-

ľového mesta Trenčianske Teplice odštartovalo 35 moto-
rových vozidiel zo šiestich krajín Európy. Najstarším auto-

mobilom bola Tatra 11 vyrobená v roku 1924. 

Trenčianske noviny 16.06.2003 
Pomocná evidencia 399/1/03 

 
Dňa 10. júna 2003 sa uskutočnili mestského stredoškolské 

športové hry v hokejbale za účasti 80 hráčov z 8 škôl. Víťa-

zom sa stalo druţstvo Osemročného športového gymnázia 
Trenčín pred druţstvom Stredného odborného učilišťa stro-

járskym Trenčín a druţstvom Gymnázia Ľudovíta Štúra 
Trenčín.  

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 546/1/03 
 

Dňa 17. júna 2003  sa uskutočnili mestské stredoškolské 
športové hry v tenise na kurtoch Tenisového centra na Ostrove 

za účasti 32 hráčov z 8 škôl. V kategórii dievčat v súťaţi 

jednotlivcov zvíťazila Adamovičová pred Králikovou a Dzy-
govskou z Osemročného športového gymnázia Trenčín. V sú-

ťaţi druţstiev sa o prvé miesta rovnakým dielom podelili 
druţstvá Gymnázia Ľudovíta Štúra Trenčín a Osemročného 

športového gymnázia Trenčín. Na treťom mieste skončilo 

druţstvo Stredného odborného učilišťa odevného Trenčín. 
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V kategórii chlapcov v súťaţi jednotlivcov zvíťazil Glos 

z Gymnázia Ľudovíta Štúra Trenčín pred Podhorom z 

Gymnázia Ľudovíta Štúra Trenčín a Ďurčom zo Zdruţenej 
strednej školy hotelovej a obchodu Trenčín. v súťaţi druţstiev 

zvíťazilo druţstvo Gymnázia Ľudovíta Štúra Trenčín pred 
Obchodnou akadémiou Trenčín a Zdruţenou strednou školou 

hotelovou a obchodu Trenčín. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 546/1/03 

 
Dňa 22. júna 2003 sa odohralo futbalové druţstvo FK 

Laugarício Trenčín posledný zápas sezóny s FC Košice na 

jeho domácej pôde. Zápas svojím spôsobom zaujímavý preto, 
lebo v zápase bojovali predposledný s posledným, keď tren-

čianski futbalisti mali uţ prvoligovú príslušnosť pre budúcu 
sezónu zabezpečenú. Domáci sa preto snaţili ako tak sko-

rigovať rozlúčkové zápolenie s prvou ligou víťazstvom. Tren-

čianski futbalisti im túto snahu sťaţili svojím aktivitou 
a nebojácnosťou, ktorej výsledkom boli tri vedenia, ktoré 

súper vţdy doťahoval vyrovnaním. Zápas sa skončil remízou 
3:3. 

Trenčianske noviny 23.06.2003 

Pomocná evidencia 417/1/03 
 

Dňa 24. júna 2003 sa 
v meste Trenčín uskutoč-

nila najmasovejšia akcia 

Slovenského olympijského 
výboru na počesť zalo-

ţenia Medzinárodného 
olympijského výboru. Ce-

lé podujatie bolo zloţenie 

z troch menších podujatí, 
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ktoré pôsobili síce samostatne, ale plnili úlohy zapojenia sa do 

športových aktivít, čo najviac ľudí. Najprv dopoludňajších 

hodinách na Ostrove súťaţili v cezpoľnom behu ţiaci a štu-
denti základných a stredných škôl. Neskôr poobede sa usku-

točnil športovo – kultúrny program na javisku amfiteátra na 
Mierovom námestí pod názvom „Droga je loţ – Športom proti 

drogám“, v ktorom vystúpili malí a veľkí tanečníci tanečných 

skupín „Goonies Girls“, „Korzo“, obe z Trenčína a hudobná 
skupina „Kométa“ z Nemšovej. Pribliţne v rovnakom čase 

prebiehal „Hraničný beh“ na štátnej hranici medzi Českou 
a Slovenskou republikou v Drietome, kde sa stretli športové 

delegácie partnerských miest Trenčín a Uherské Hradište. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 23.06.2003 

Info Trenčín 03.07.2003 
Pomocná evidencia 417/2/03, 438/1/03 

Fotoalbum č. 60/03 

 
Dňa 26. júna 2003 sa uskutočnilo na Mestskom úrade 

v Trenčíne vyhodnotenie najlepších škôl a stredných odbor-
ných učilíšť mesta Trenčín v stredoškolských športových 

hrách. Po privítaní Bc. Máriou Opačitou prítomných zástup-

cov škôl a odborných učilíšť pozdravili viceprimátor mesta 
Trenčín Ing. Ján Krátky a prednosta Mestského úradu v Tren-

čín Ing. Miroslav Velčko. V stredoškolských športových hrách 
mesta Trenčín v školskom roku 2002/2003 sa zúčastnilo 1248 

mladých športovcov z 13 stredných škôl a stredných odbor-

ných učilíšť. Stredoškoláci súťaţili v trinástich disciplínach – 
cezpoľný beh, stolný tenis, aerobic maratón, aerobic dvojíc, 

šach, basketbal, volejbal, badminton, hádzaná, plávanie, malý 
futbal, hokejbal a tenis. Víťazom sa stalo druţstvo Gymnázia 

Ľudovíta Štúra Trenčín. V poradí druhým sa stalo druţstvo 

Osemročného športového gymnázia Trenčín a na treťom 
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mieste skončili druţstvá Obchodnej akadémie Trenčín 

a Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého Trenčín. Víťazi 

dostali vecné ceny. 
Info Trenčín 03.07.2003 

Pomocná evidencia 438/1/03 
Vlastné poznámky 

 

Dňa 26. júna 2003 sa uskutočnilo zaujímavé športové 
zápolenie na ihrisku Základnej školy Trenčín, Hodţova ulica, 

v ktorom sa stretli futbalové druţstvo odchádzajúcich ţiakov 
deviatich tried s futbalovým druţstvom učiteľov. Stretnutie 

bolo zaujímavé preto, lebo učiteľov posilnili dve hokejové 

hviezdy Richard Litner, Ľ. Sekeráš a nestor Stanislav Medřík. 
Bol to hodnotný zápas, ktorý sa skončil víťazstvom učiteľov 

11:5. Po skončení zápasu získali ţiaci cenné podpisy od 
hokejových veličín. 

Trenčianske noviny 30.06.2003 

Pomocná evidencia 431/1/03 
 

Vo finálových zápasoch trenčianskej hokejbalovej ligy sa 
stretli dve najsilnejšie druţstvá Rangers a New Jersey. Prvé 

dva zápasy sa skončili víťazstvami oboch druţstiev a tak 

o víťazovi sa rozhodlo v treťom zápase dňa 28. júna 2003. 
Vďaka streleckému potenciálu útočníkov druţstva New Jersey 

toto druţstvo sa stalo víťazom a získalo tým víťazný pohár 
Slovenského Orla. Najlepším strelcom súťaţe sa stal Branislav 

Kovalčík z druţstva Rangers a za najlepšieho brankára bol 

vyhlásený Andrej Balaj z druţstva New Jersey. 
Trenčianske noviny 30.06.2003 

Trenčiansky denný infoservis 30.06.2003 
Pomocná evidencia 426/2/03, 435/2/03 
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Dňa 30. júna 2003 sa uskutočnila na Mestskom úrade 

tlačová beseda, ktorú zvolal primátor mesta Trenčín Ing. Juraj 

Liška za účelom poskytnutia informácií o Futbalovom klube  
Laugarício Trenčín pred novou prvoligovou sezónou 

2003/2004. Na túto tlačovú besedu súčasne prijali pozvanie 
generálny riaditeľ firmy „Araver a.s.“ Trenčín Ing. Jaroslav 

Závodný, prezident predstavenstva spoločnosti „Synot a.s.“ 

Uherské Hradište Ivo Valenta, výkonný riaditeľ 1. Futbalo-
vého klubu Synot Uherské Hradište Jaroslav Haslík a gene-

rálny manaţér 1. Futbalového klubu Synot Uherské Hradište 
Igor Štefanko. Malá zasadačka Mestského úradu v Trenčíne 

bola do posledného miesta zaplnená novinármi, z ktorých 

kaţdý chcel získať zaručené správy z úst najpovolanejších, 
aby tak mohol pravdivo informovať širokú verejnosť. Po 

otvorení tlačovej besedy tlačovým hovorcom primátora Stani-
slavom Bejdom 

zoznámil primátor 

mesta Trenčín Ing. 
Juraj Liška s listom 

prezidenta akciovej 
spoločnosti Futba-

lového klubu Lau-

garício Trenčín Ing. 
Pavla Hozlára, 

v ktorom vyhlásil, 
ţe zmluvne preve-

die 100 % balík akcií tejto spoločnosti na mesto Trenčín 

v záujme zachovania futbalu v ňom, podľa Obchodného zá-
konníka za jednu slovenskú korunu. Ďalej vyhlásil, ţe dlhy , 

ktoré sú známe, neprevýšia 5,5 milióna Sk, čo predstavujú 
záväzky vyplývajúce z činnosti futbalového klubu za minulé 

obdobie. Primátor mesta Trenčín Ing. Juraj Liška ďalej infor-

moval, ţe mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 30. júna 

Primátor Ing. Juraj Liška, Ivo Valenta, Jaroslav Haslík a Igor Štefanko 
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2003 schválilo kúpu sto kusov kmeňových akcií Futbalového 

klubu Laugarício Trenčín v hodnote desaťtisíc slovenskej 

korún za účelom ďalšieho predaja. Po prečítaní listu primátor 
mesta Trenčín Ing. Juraj Liška predstavil svojich hostí z firmy 

„Araver a.s.“ Trenčín a firmy „Synot a.s.“ Uherské Hradište. 
Generálny riaditeľ firmy „Araver a.s.“ Trenčín Ing. Jaroslav 

Závodský a prezident predstavenstva spoločnosti „Synot a.s.“ 

Uherské Hradište Ivo Valenta zhodne vys-
lovili svoje názory na ďalšej záchrane 

trenčianskeho futbalového klubu, ktorý 
bude v novej sezóne niesť názov „AS 

Trenčín“, čo v podstate sú začiatočné pís-

mená názvu oboch spoločností, ktoré 
vstúpili do akciovej spoločnosti. Vstup 

hlavného akcionára z Moravy bol podmie-
nený do spoločnosti vstupom ďalších 

dvoch aktérov a to firmou „Araver a.s.“ Trenčín a mestom 

Trenčín. Akcie si podelili takto : 
- spoločnosť „Synot a.s.“ Uherské Hra-

dište – 60  %, 
- firma „Araver a.s.“ Trenčín – 30 %, 

- mesto Trenčín 10. 

Hlavným manaţérom Futbalového 
klubu „AS Trenčín“ sa stal Igor Štefanko, 

ktorý sa po tlačovej besede s novinármi 
stretol s hráčmi futbalového klubu. Pred 

novinármi sa vyjadril, ţe v prvom rade pôjde o stabilizáciu 

hráčskeho kádra a potom o zisk nového trénera. Meno osoby 
trénera neprezradil. Noví akcionári sa zaviazali, ţe vyrovnajú 

všetky pozdĺţnosti bývalého futbalového klubu „Laugarício 
a.s.“ Trenčín. 

Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 16.06.2003, 23.06.2003, 30.06.2003,  

primátor Ing. Juraj Liška 

Ivo Valenta 
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Trenčiansky denný servis 30.06.2003 

Denník šport 01.07.2003 

Info Trenčín 03.07.2003 
Pomocná evidencia 400/1/03, 418/1/03, 420/1/03, 

426/1/03, 433/1/03, 434/1/03, 438/1/03 
Fotoalbum č. 63/03 

 

Dňa 3. júla 2003 sa uskutočnil na štadióne v Trenčíne Pod 
Sokolicami a na štadióne v Dubnici 31. ročník majstrovstiev 

Slovenska v hasičskom športe. Hasiči súťaţili v štyroch 
disciplínach – beh na 100 metrov cez prekáţky, výstup rebrí-

kom na cvičnú veţu, štafeta na 4 x 100 metrov s prekáţkami 

a poţiarny útok. Víťazom sa stali hasiči poţiarneho útvaru zo 
závodu Matador Púchov. Druhým sa stali hasiči Okresného 

riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Trenčín a na tre-
ťom mieste skončili hasiči Okresného riaditeľstva hasičského 

a záchranného zboru Poprad. 

Trenčianske noviny 07.07.2003 
Pomocná evidencia 450/2/03 

 
Aj počas tohoročného teplého leta sa uskutočnila na 

trenčianskom zimnom štadióne hokejová škola Rastislava 

Pavlíkovského. Mladí vyznavači ľadového hokeja boli rozde-
lení do jednotlivých skupín, kde pod odborným vedením kva-

lifikovaných trénerov absolvovali sériu zaujímavých tréningov 
na suchu i na ľade. Počas turnusov sa vystriedalo okolo dvesto 

mladých hokejistov a to nielen z okolia Trenčína, ale aj su-

sedného Česka, Ukrajiny, Nemecka a Belgicka. Bol pre nich 
pripravený aj bonbónik v podobe stretnutia s viacerými slo-

venskými reprezentantami, pôsobiacimi v kanadsko-americkej 
hokejovej lige. 

Trenčianske noviny 14.07.2003 

Pomocná evidencia 463/2/03 
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Dňa 19. júla 2003 sa začal na futbalovom štadióne na Si-

hoti prvý zápas 11. ročníka prvej futbalovej ligy, v ktorom 
nastúpil uţ nový klub AS Trenčín s futbalovým klubom Inter 

Bratislava, ktorý sa skončil prehrou domáceho druţstva 1:4. 
Za domáce druţstvo čestný úspech strelil Marián Vavruš.  

Trenčiansky denný infoservis 18.07.2003 

Trenčianske noviny 14.07.2003, 21.07.2003 
Pomocná evidencia 466/1/03, 469/1/03, 473/1/03 

 
Spoločnosť „Orange“ vyhlásila „Orange projekt“, v rámci 

ktorého sa mohol ktokoľvek prihlásiť o finančnú podporu na 

športové, kultúrne, vzdelávacie a iné podujatia určené pre mla-
dých ľudí. Do súťaţe bolo prihlásených 508 projektov, z kto-

rých bolo ocenených 50 projektov, iniciované 16 jednotliv-
cami, 12 občianskymi zdruţeniami a 26 inými organizáciami 

v celkovej hodnote 3 milióny Sk.  V Trenčianskom kraji bolo 

podporených 7 projektov, na ktoré bolo poskytnutých 375 tisíc 
Sk. Jedným z podporených podujatí bola akcia „Šport bez 

hraníc“, ktoré pripravila Spoločnosť slovensko – indického 
priateľstva dňa 13. júla 2003.  Súťaţili druţstvá zloţené z rôz-

nych národností vo volejbale a bedmintone.  

Trenčiansky denný infoservis 14.08.2003 
Pomocná evidencia 492/1/03 

 
Tenisové dvorce na Ostrove v Zamarovciach bolo dejiskom 

majstrovstiev Slovenska tenisových veteránov za rok 2003. Na 

turnaji sa zúčastnilo 96 muţov a 4 ţeny, ktorí boli rozdelení 
do jednotlivých vekových kategórií v rozpätí od 25 aţ na 80 

rokov. najstarším účastníkom bol 85 ročný prof. MUDr. 
Leţovič. Po otvorení turnaja viceprimátorom Ing. Jánom  

Krátkym sa odvíjala séria stretnutí na 8 tenisových dvorcoch. 

Víťazmi v jednotlivých vekových kategóriách sa stali : 
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- kategória 35 ročných a starších – J. Kazinota zo Skalice, 

- kategória 40 ročných a starších – R. Both z Komárna, 

- kategória 45 ročných a starších – M. Skonc z Levíc, 
- kategória 50 ročných a starších – J. Ţufka z Kremnice, 

- kategória 55 ročných a starších – J. Horváth z Nových 
Zámkov, 

- kategória 60 ročných a starších – B. Tománek z Košíc, 

- kategória 65 ročných a starších – Ľ. Augustín z Nových 
Zámkov, 

- kategória 70 ročných a starších – I. Ferienčík z Bratislavy, 
- kategória 75 ročných a starších – A. Kasala z Bratislavy, 

- kategória 80 ročných a starších – Š. Cepko z Trnavy. 

Trenčianske noviny 21.07.2003 
Pomocná evidencia 475/1/03 

 
Od 25. do 27. júla 2003 bolo okolie mesta Trenčín miestom 

8. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov juniorov – 

Cena Slovenska 2003. Na tomto športovom podujatí štartovali 
mladí cyklisti z Ruska, Litvy, Slovinska, Poľska, Estónska, 

Lotyšska, Česka, Saudskej Arábie a Slovenska. Celkové 
víťazstvo si odniesol slovenský reprezentant Peter Velits, pred 

svojím bratom Martinom a na treťom mieste P. Zita z Brna. 

Najmladším pretekárom bol Dušan Jandúch z Podbrezovej. 
Fialový dres za víťazstvá v rýchlostných prémiách získal Peter 

Velits a zelený dres za víťazstvá v horských prémiách získal 
Martin Velits. 

Trenčianske noviny 28.07.2003 

Pomocná evidencia 488/2/03 
 

V sobotu dňa 26. júla 2003 bolo na Sihoti nezvyčajne ruš-
no, pretoţe popri náhliacich sa kupujúcich sa tmolilo aj mnoţ-

stvo cyklistov. Týchto dvadsaťdva cyklistov sa zúčastňovalo 

na podujatí „Sihotiansky peletón“, ktorí po ostrom štarte pri 
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obchodnom dome „Radegast“ sa vybralo na 28 kilometrovú 

etapu smerom na Opatovú, Príles, Nemšovú, Skalka a skončili 

v hostinci Trenčín - Orechové pri guľáši a studenom piva. 
Odtiaľ išli na Sihoť popri bicykloch. 

Info Trenčín 14.08.2003 
Pomocná evidencia 491/1/03 

 

V dňoch 10. aţ 16. augusta 2003 bol zimný štadión v Tren-
číne miestom jubilejného 10. ročníka hokejového turnaja 

„Crystal cup“ za účasti šiestich druţstiev, účastníkov najvyššej 
súťaţe českej a slovenskej extra ligy. Práve táto účasť dala 

jednotlivým stretnutiam korenie herných situácií. Najviac však 

teší, ţe trenčianska Dukla obhájila bez bodovej straty vlaňajšie 
víťazstvo. Konečné poradie : 1. Dukla Trenčín, 2. Slovan 

Bratislava, 3. HC Vsetín, 4. HC Hamé Zlín, 5. HC Oceláři 
Třinec a HKm Zvolen. 

Trenčianske noviny 18.08.2003 

Pomocná evidencia 500/1/03 
 

V dňoch 16. a 17. augusta 2003 bola autodráha Domu 
mladých technikov na Soblahovskej ulici v Trenčíne miestom 

jubilejného 25. ročníka súťaţe automodelárov „Grand Prix 

Laugarício“ za účasti slovenských a zahraničných pretekárov. 
V tomto roku dominovali zahraniční pretekári, keď víťazstvo 

si odniesol Anton Savalyev z Ruska pred V. Bukrylom a R. 
Kozakiewiczom, obaja z Poľska. 

Trenčianske noviny 18.08.2003 

Pomocná evidencia 502/2/03 
 

Dňa 22. augusta 2003 sa uskutočnil v tenisovom a golfo-
vom areáli na Ostrove 3. ročník tenisový turnaj v štvorhre za 

účasti 60 účastníkov pod názvom „Smoker Cup“. Víťazstvo 
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a putovný pohár získala dvojica Silvia Adamovičová – Tibor 

Štefánik. 

Trenčianske noviny 02.09.2003 
Pomocná evidencia 522/1/03 

 
Dňa 30. augusta 2003 sa uskutočnili v Trenčíne majstrov-

stvá Slovenska v rýchlostnej kanoistike za účasti pretekárov 

zo 16 oddielov zo Slovenska, Nemecka, Rakúska, Česka a No-
vého Zelandu. Víťazmi sa stali : 

- kategória K-1 muţi na 32 km : Marián Lachkovič z Bra-
tislavy; 

- kategória K-1 ţeny na 32 km : Wiebke Pontzenová z Ne-

mecka; 
- kategória C-1 muţi na 32 km : Radoslav Rus z Novák; 

- kategória K-1 starší dorastenci na 24 km : Ľuboš Nebeský 
z Bratislavy; 

- kategória K-1 staršie dorastenky na 24 km : Daniela Havie-

rová z Bratislavy; 
- kategória C-1 starší dorastenci na 24 km : Tomáš Marcinek 

zo Zvolena; 
- kategória K-1 mladší dorastenci na 16 km : Martin Jankovec 

z Trenčína; 

- kategória K-1 mladšie dorastenky na 16 km : Lucia Balá-
ková z Novák; 

- kategória C-1 mladší dorastenci na 16 km : Matej Rusnák 
z Piešťan. 

Trenčianske noviny 02.09.2003 

Pomocná evidencia 522/2/03 
 

Dňa 2. septembra 2003 nastúpil v Bratislave AS Trenčín na 
úvodné stretnutie Slovenského pohára s druholigovým nová-

čikom Rapidom Bratislava. No čuduj sa svete a trenčianske 



  564 

 

druţstvo prehralo 3:1 a tak stratilo moţnosť kontaktu s fut-

balovou Európou. 

Trenčianske noviny 08.09.2003 
Pomocná evidencia 527/1/03 

 
Dňa 6. septembra 2003 sa uskutočnilo na ihrisku na Ostro-

ve propagačno-športové podujatie zamerané na predstavenie 

a vyskúšanie baseballu pri príleţitosti 5. výročia športového 
klubu „Pegasus“ Trenčín.  

Vlastné poznámky 
 

Začiatkom mesiaca september 2003 sa zúčastnila futbalová 

prípravka AS Trenčín pod vedením trénera Milana Jurkoviča 
na „Fragaria Cup“ v Prešove za účasti druţstiev z ôsmich kra-

jín – Rusko, Ukrajina, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Poľ-
sko, Česko a Slovinsko. Zápolilo sa najprv v šiestich základ-

ných skupinách, z ktorého vyšli ako víťazi. Potom sa stali ví-

ťazmi aj nadstavbovej časti a postúpili do semifinále. 
V semifinále porazili atraktívneho súpera Olympia Ljubljana 

a postúpili do finálového zápasu proti druţstvu Junior Teplice. 
Finálový duel sa skončil v riadnom hracom čase nerozhodne, 

a preto o víťazovi rozhodli penalty. A v tomto penaltovom 

rozstrele vsietil vytúţený víťazný gól M. Čakloš. Za naj-
lepšieho brankára turnaja bol vyhlásený Matej Vozár z Tren-

čína. Najlepším strelcom s počtom piatich gólov bol L. Sko-
vajsa. 

Trenčianske noviny 15.09.2003 

Pomocná evidencia 536/1/03 
 

Dňa 12. septembra 2003 na trenčianskom zimnom štadióne 
bola odštartovaná slovenská extra liga prvým kolom zápasom 

medzi Duklou Trenčín a HKm Zvolen. Kvalitní súperi sa do 

seba pustili od samého začiatku zápasu, ktorí sa však vyvíjal 
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v neprospech Dukly Trenčín, keď prehrávali 2:0 a potom aj 

3:2. No veľmi excelentne hrajúci Marián  Gaborík so svojimi 

tromi gólmi a dvomi asistenciami strhol víťazstvo domácim 
farbám na 5:3. 

Trenčianske noviny 15.09.2003 
Pomocná evidencia 537/1/03 

 

Na 2. ročníku v kopaní futbalových jedenásť metrových 
kopov v Zamarovciach dosiahli pekného umiestnenia pretekári 

z Trenčína, keď : 
- v kategórii detí po víťaznom Františkovi Petríkovi z Dubo-

diela si odniesli druhé miesto Radoslav Straka, tretie miesto 

Roman Orságh, štvrté miesto Martin Papp a piate miesto 
Martin Sedláček, všetci z Trenčína;  

- v kategórii ţien po víťazstve Zuzany Porubanovej z Dubnice 
si druhé miesto odniesla Ivana Sulíková a tretie miesto Ka-

tarína Daliová, všetky z Trenčína; 

- v kategórii ţien palmu víťazstva si odniesol Juraj Kriško 
z Trenčína a Trenčanom patrilo aj tretie miesto Jozefovi 

Valachovičovi a štvrté miesto Jánovi Hudecovi. 
Trenčianske noviny 14.07.2003 

Pomocná evidencia 461/1/03 

 
Dňa 20. septembra 2003 bol športový areál na Ostrov mies-

tom tenisového turnaja osobností Trenčianskeho kraja, ktorého 
organizátorom bol Trenčiansky samosprávny kraj. Priaznivé 

počasie vytvorilo priaznivé podmienky všetkým súťaţiacim. 

Víťazom sa stala dvojica bratov Stachovcov z Povaţskej Bys-
trice pred dvojicou Kubiš – Poruban z Krajského súdu Trenčín 

a Záhumenský – Kročil z Úradu Trenčianskeho samospráv-
neho kraja. 

Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 15.09.2003, 29.09.2003 
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Pomocná evidencia 534/1/03, 569/1/03 

 

Dňa 20. septembra 2003 v rámci Svetového dňa cestovného 
ruchu sa uskutočnil turistickú pochod pre všetkých 6. ročník 

„Neformálnej turistickej CR Rallye“ na tradičnej trase Kubra 
– Lúčky – Chata pod Ostrým vrchom. Tento rok tomuto podu-

jatiu prialo aj počasie, lebo slniečko zalialo celý náš región.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 548/1/03 

 
Dňa 22. augusta 2003 sa na trenčianskom zimnom štadióne 

uskutočnil benefičný hokejový zápas medzi domácou Duklou 

Trenčín a výberom slovenských hráčov, pôsobiacich v kanad-
sko – americkej lige pod názvom „Hviezdy NHL“, ktoré vie-

dol Miroslav Šatan. Pútavé svetelné efekty, umocnené vytres-
kujúcimi ohnivými plameňmi boli predzvesťou pôsobivého 

príchodu hráčov oboch výberov sprevádzaných mohutným po-

tleskom divákov. Trenčania nastúpili na zápas v nových dre-
soch, na ktorých sa vynímalo logo Nadácie M. Šatana. Pred 

začiatkom zápasu obe druţstvá a divákov pozdravil primátor 
mesta Trenčín Ing. Juraj Liška a po pozdrave vhodil sláv-

nostné buly medzi kapitánov oboch výberov Marcela Hanzala 

z Dukly Trenčín a Miroslava Šatana z výberu hviezd. Potom 
uţ nič nebránilo hokejovému festivalu. A bolo skutočne, na čo 

sa pozerať. V prestávkach medzi jednotlivými tretinami hoke-
jisti z druţstva hviezd odovzdali šeky v celkovej hodnote 200 

tisíc Sk štyrom hokejovým triedam Základnej školy Trenčín, 

Hodţova ulica. Rovnako hokejisti z druţstva hviezd odovzdali 
šeky v celkovej hodnote 200 tisíc Sk aj piatim zdravotne pos-

tihnutým deťom, čo diváci odmenili dlhotrvajúcim potleskom. 
Hokejový zápas skončil víťazstvom hviezd 12:11. Záver špor-

tového večera patril kultúrnemu programu, v ktorom vystúpili 
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herci Novej scény z Bratislavy a speváci Sisa Sklovská a Pa-

vol Drapák. 

Trenčianske noviny 25.08.2003 
Pomocná evidencia 511/1/03 

 
Dňa 25. septembra 2003 sa uskutočnili na Ostrove za krás-

neho jesenného počasia stredoškolské športové hry v cez-

poľnom behu za účasti 38 dievčat a 68 chlapcov. Beţeckú 
trať, ktorá mala pre dievčatá dĺţku 1800 metrov najrýchlejšie 

prebehli Juliana Masaryková, Lucia Šihranová a Lucia Mar-
čáková, všetky z Osemročného športového gymnázia Trenčín. 

Beţeckú trať pre chlapcov mala dvojnásobnú dĺţku, teda 3600 

metrov najrýchlejšie prebehli Jozef Repčík pred Radoslavom 
Baňárom, obaja z Osemročného športového gymnázia Tren-

čín. Ako tretí skončil Michal Horný Gymnázia Ľ. Štúra 
Trenčín. 

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 547/1/03 
 

Dňa 29. augusta 2003 pekného úspechu dosiahol Ervín Pá-
leník v kategórii na 50 rokov víťazstvom v cyklistických pre-

tekoch 1. ročníka Chocholná – Kykula. 

Trenčianske noviny 02.09.2003 
Pomocná evidencia 517/2/03 

 
V dňoch 14. aţ 17. septembra 2003 zorganizoval Slovenský 

futbalový zväz regionálny turnaj hráčov ročníka 1989 za 

účelom výberu pätnásťročných do reprezentácie Slovenska. 
Turnaja sa zúčastnili výbery Bratislavy, Západoslovenského 

kraja, Stredoslovenského kraja a Východoslovenského kraja. 
Víťazom turnaja sa stalo druţstvo Západoslovenského kraja, 

ktorého vedúcim bol Jaroslav Jambor z Trenčína. Do najlepšej 

jedenástky bol nominovaný aj František Petrík z TTS Trenčín. 
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Trenčianske noviny 06.10.2003 

Pomocná evidencia 582/1/03  

 
Z hádzanárskeho turnaja v Bánovciach nad Bebravou si 

priniesli víťazstvo mladšie ţiačky Hádzanárskeho klubu Štart 
Trenčín spomedzi štyroch jej účastníkov. Za najlepšiu hráčku 

turnaja vyhlásili Petru Kolárikovú z Trenčína. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 7. októbra 2003 sa v rámci Dní športu uskutočnil na 
Ostrove „Beh Terryho Foxa“, ktorý býva pravidelne uspo-

riadaný na počesť Kanaďana Terryho Foxa, ktorému vo veku 

18 rokov amputovali nohu postihnutú rakovinou kosti. Svojou 
vôľou chcel dať návod na prekonanie bolesti a utrpenia usku-

točnením behu naprieč Kanadou a získané finančné pros-
triedky dal na výskum rakoviny. No choroba bola silnejšia ako 

on a maratón nedokončil. V tento deň sa zúčastnilo pretekov 

525 beţcov zo základných a stredných škôl. I keď bolo trocha 
chladnejšie, ale jesenné slniečko povzbudzovalo pretekárov. 

Víťazmi sa stali : 
1) kategória – A. Hlásnik, 

2) kategória – V. Smolen, 

3) kategória – K. Lexmanová, 
4) kategória – A. Orolín, 

5) kategória – P. Ševčík, 
6) kategória – B. Trenčan, 

7) kategória – M. Bernátová. 

Info Trenčín 07.11.2003 
Pomocná evidencia 678/1/03 

 
Dňa 24. októbra 2003 sa uskutočnila okruţná cyklojazda 

mestom Trenčín, ktorej štart bol na Mierovom námestí pri 

Mórovom stĺpe. Niekoľko desiatok vyznávačov cyklistiky si 
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tak pripomenuli „Svetový deň bez áut“ a uzavreli tak cyklis-

tickú sezónu v roku 2003. Cyklisti prešli trasu po obchodný 

dom Billa a potom sa vrátili do východzieho miesta. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 624/1/03 
 

Dňa 25. októbra 2003 sa uskutočnil na Ostrove 3. ročník 

„Behu vzájomnosti“ za účasti 111 pretekárov. Riaditeľom 
pretekov bol Jíří Huk, hlavným rozhodcom Jíří Somr a pred-

sedníčkou organizačného výboru Mária Pokrievková. Víťazi 
pretekov v jednotlivých kategóriách : 

- kategória mladších ţiačok – M. Kadlecová z Lysej pod 

Makytou, 
- kategória mladších ţiakov – M. Ranuša z Dubnice nad 

Váhom, 
- kategória starších ţiačok – S. Magulová z Dubnice nad 

Váhom, 

- kategória starších ţiakov – R. Gašpárek z Dubnice nad 
Váhom, 

- kategória dorasteniek – D. Bučková z Dubnice nad Váhom, 
- kategória dorastencov – B. Bečár z Dubnice nad Váhom, 

- kategória ţien, ročníky 1985-1969 – V. Mesiarová z Prie-

vidze, 
- kategória ţien, ročník 1968 a viac – E. Budínka z Poluvsia, 

- kategória muţov, ročník 1933 a starší – J. Ţilinský z Tren-
čína, 

- kategória muţov, ročník 1934-1943 – D. Kašička z Tren-

čína, 
- kategória muţov, ročník 1944-1953 – M. Haluza z Nových 

Zámkov, 
- kategória muţov, ročník 1954-1963 – V. Vlasatý z Led-

nických Rovní, 
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- hlavná kategória muţov, ročník 1964-1985 – J. Moravec zo 

Skalice. 

Trenčianske noviny 03.11.2003 
Pomocná evidencia 669/1/03 

 
V dňoch 7. aţ 9. novembra 2003 sa v Trenčíne uskutočnili 

medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky v badmin-

tone juniorov za účasti hráčov z Ruska, Slovinska, Chor-
vátska, Ukrajiny, Česka a Slovenska. Víťazstvo si odniesli : 

- dvojhra muţov – Malkov z Ruska 
- dvojhra ţeny – Kudinová z Ruska 

- štvorhra muţi – Sosedov – Scholumilkine z Ruska 

- štvorhra ţeny – Chernyavskaja – Kudinová z Ruska 
- miešaná štvorhra – Scholumilkine – Kudinová z Ruska. 

Trenčianske noviny 10.11.2003 
Pomocná evidencia 684/2/03 

 

Dňa 13.novembra 2003 sa uskutočnilo športové zápolenie 
novinárov s druhým viceprimátorom mesta Trenčín Ing. Bra-

nislavom  Cellerom v hre badminton v zeleno - hráškovej hale 
M-šport na Ostrove v Zamarovciach. 

Vlastné poznámky 

 
V dňoch 8. aţ 9. novembra 2003 sa uskutočnil v tren-

čianskej krytej plavárni 7. ročník medzinárodných plaveckých 
pretekov v štvorboji o pohár primátora mesta Trenčín. Pla-

vecké preteky mali veľmi dobrú organizačnú aj výkonnostnú 

úroveň, pretoţe padli aj dva slovenské rekordy, o ktoré sa 
zaslúţili Oliver Gondţa v  polohových pretekoch na 200 me-

trov časom 2:19,40 min. a Ivana Matíková z Komárna v 100 
metrov motýlik časom 1:04,74 min. Na záver organizátori 

vyhodnotili najlepších muţov a ţeny : 

Najlepší výkon v kategórii muţov 
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1. Matej Liepeš z Komárna v disciplíne 100 metrov prsia ča-

som 1:04,97 

2. Ondrej Obst z Bratislavy v disciplíne 100 metrov motýlik 
časom 56,84 sek. 

3. Richard Janiga z Bratislavy v disciplíne 50 metrov voľný 
spôsob časom 23,93 sek. 

Najlepší výkon v kategórii ţien 

1. Denisa Smolenová z Bratislavy v disciplíne 100 metrov mo-
týlik časom 1:02,98 min. 

2. Jana Schniererová z Trenčína v disciplíne 100 metrov voľný 
spôsob časom 58,73 sek. 

3. Jana Murínová z Trnavy v disciplíne 200 metrov prsia ča-

som 2:38,59 min. 
Cenu primátora mesta Trenčín získala Denisa Smolenová za 

výkon v disciplíne 100 metrov motýlik časom 1:02,98 min. 
Okrem toho na týchto plaveckých pretekoch sa oficiálne roz-

lúčila s aktívnou činnosťou slovenská plavecká reprezentantka 

Mgr. Jana Korbašová. 
Vlastné poznámky 

 
V dňoch 28. aţ 30 novembra 2003 bola športová hala 

Dukly Trenčín na Štefánikovej ulici v Trenčíne miestom 21. 

majstrovstiev Európy v silovom trojboji ţien, v ktorej malo 
svoje zastúpenie aj Slovensko.  

Vlastné poznámky 
 

Od  5. do 7. decembra 2003 bola trenčianska športová hala 

dejiskom významnej športovej udalosti a to 14. majstrovstiev 
sveta v silovom trojboji muţov a ţien. Nás iba teší, ţe vo 

výbere slovenskej reprezentácie bol aj jeden Trenčan - 
Rastislav Ševcech, ktorý bol veľkým magnetom pre oči 

náročných domácich priaznivcov. Výsledky :  

- kategória do 44 kg – ženy :  
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Majsterkou sveta v tlaku na lavičke sa stala Svetlana 

Teslevová z Ruska, ktorá vzoprela 97,5 kg. Druhá skončila 

Justyna Kozdrykova z Poľska 90,0 kg a tretia Eva 
Svjanteková zo Slovenska 90,0 kg.  

- kategória do 58 kg – ženy :  

Majsterkou sveta v tlaku na lavičke sa stala Jukako 

Fukušimová z Japonska, ktorá vzoprela 115,0 kg. Druhá 

skončila Olesja Lafinová z Ruska výkonom 102,5 kg a tretia 
Hanna Svahnová z Dánska výkonom 87,5 kg. Slovenka Eva 

Oreničová výkonom 75,0 kg skončila na siedmom mieste. 

- kategória do 52 kg – ženy :  

Majsterkou sveta v tlaku na lavičke sa stala Anna Olssonová 

zo Švédska, ktorá vzoprela 120,0 kg pred druhou Irinou 
Krylovovou z Ruska výkonom 120,0 kg a treťou Oksanou 

Dmytrukovou z Ukrajiny výkonom 105,0 kg.  

- kategória do 56 kg – ženy :  

Majsterkou sveta v tlaku na lavičke sa stala  Tamara Alt-

hausová z Nemecka, ktorá vzoprela 135,0 kg pred Jill Dar-
lingovou z USA výkonom 112,5 kg a  M. Christine Pra-

cellovou z Francúzska výkonom 107,5 kg.  

- kategória do 52 kg – muži :  

Majstrom sveta v tlaku na lavičke sa stal Andrzej Stanaszek 

z Poľska, ktorý vzoprel 118 kg. Ako druhý skončil Andris 
Rüdulis z Lotyšska výkonom 170 kg a tretí Dariusz Wszola 

z Poľska výkonom 140 kg. 

- kategória do 52 kg – muži :  

Majstrom sveta v tlaku na lavičke sa stal Fanil Mucha-

maťanov z Ruska výkonom 185 kg. Ako druhý skončil 
Nakajama Hisajuki z Japonska výkonom 170 kg a tretí 

Krzysztof Owsiany z Poľska výkonom 155 kg. Slovenský 
reprezentant Štefan Kolšovský obsadil 5. miesto výkonom 

145 kg.  

- kategória do 60 kg – muži :  
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Majstrom sveta v tlaku na lavičke sa stal Airat Zakijev 

z Ruska výkonom 197,5 kg. Ako druhý skončil Tagy Par-

nian z Holandska výkonom  185 kg a tretí Joe Smith z USA 
výkonom 165 kg. Slovák Dušan Skirkanič skončil na piatom 

mieste výkonom 120 kg.  

- kategória do 100 kg – muži :  

Majstrom sveta v tlaku na lavičke sa stal víťazom Vitalij 

Ponomarenko z Ukrajiny výkonom 285,0 kg, pred druhým 
László Kupcsikom z Maďarska výkonom 277,5 kg a tretím 

Dennisom Cierim z USA výkonom 267,5 kg.  

- kategória do 110 kg – muži :  

Majstrom sveta v tlaku na lavičke do 110 kg sa stal víťazom  

Vladzimir Bardzian z Bieloruska výkonom 290,0 kg, pred 
druhým Sergejom Makrušinom z Ukrajiny výkonom 270,0 

kg a tretím Dave Doanom z USA výkonom 267,5 kg. Na 
ôsmom mieste skončil Vladimír Flimel zo Slovenska 

výkonom 235,0 kg.  

- kategória do 125 kg – muži : 
Majstrom sveta v tlaku na lavičke do 125 kg sa stal víťazom  

László Mészáros z Maďarska výkonom 317,5 kg pred dru-
hým Horace Lanem z USA výkonom 307,5 kg a tretím 

Dariuszom Milowskim z Poľska výkonom 305,0 kg. 

- kategória nad 125 kg – muži : 
Majstrom sveta v tlaku na lavičke nad 125 kg sa stal víťa-

zom Kenneth Sandvik z Fínska výkonom 317,5 kg, pred 
druhým Norbertom Keszegom z Maďarska výkonom 315,0 

kg a tretím Daisuke Midote z Japonska výkonom 310,0 kg. 

Na desiatom mieste skončil Ivan Hritz zo Slovenska výko-
nom 262,5 kg.  

Reprezentačný tréner Slovenskej republiky Pavol Müller bol 
s vystúpením našich reprezentantov spokojný, lebo v podstate 

naplnili jeho predstavy, keď Ivan Hritz, Vladimír Urban a 

Vladimír Flimel utvorili nové slovenské rekordy, Eva Svian-
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teková vybojovala v kategórii do 44 kg bronz a zabojovala aj 

Katarína Kardošová, ktorá obsadila v kategórii do 90 kg        

4. miesto. 
Vlastné poznámky  

Trenčianske noviny 18.11.2003, 08.12.2003 
Pomocná evidencia 702/3/03, 750/1/03, 751/1/03, 

752/1/03, 755/1/03 

 
Telovýchovné jednoty „Plavec“ a „Sokol“ pripravili na deň 

18. decembra 2003 v trenčianskej mestskej plavárni podujatie 
pod názvom „Vianočné plávanie“ v disciplínach 25 m kraul, 

25 m prsia, 25 m znak, 50 m kraul, 50 m prsia, 50 m znak, 

štafeta 4x50 voľný spôsob, štafeta 2x50 m rodina (dieťa + 
rodič). Preteky boli určené školám i verejnosti a pre víťazov 

boli pripravené odmeny. Na obe akcie prispelo aj Mesto 
Trenčín. 

Trenčianske noviny 08.12.2003 

 
V Trenčíne sa uskutočnilo v dňoch 24. a 25. novembra 

2003 okresné kolo a v dňoch 26. a 27. novembra 2003 krajské 
kolo v šachu ţiakov základných a študentov  stredných škôl. 

Organizátorom bolo Centrum voľného času v Trenčíne. 

Výsledky šachistov z okresu Trenčín : 

- kategória ţiakov :  

1. Slotík - Základná škola Trenčianska Teplá,  
2. Široký -Základná škola, Študentská ulica Trenčín,  

3. Husár - Základná škola Trenčianska Turná, 

- kategória ţiačok :   
   1. Jančová - Trenčianska Teplá,  

2. Ďurechová -Trenčianske Jastrabie, 
3. Šustrová  - Základná škola, Ulica Dlhé Hony Trenčín, 

- kategória stredoškoláci :  
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1. Olšák - Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín,  

2. Jančo -Stredné odborné učilište strojárske Trenčín,  

3. Halák - Obchodná akadémia Trenčín, 

1. Vydrnáková Piaristické gymnázium Trenčín,  

2. Kuřičková Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín,  
3. Červeňová Stredné odborné učilište strojárske Trenčín, 

Výsledky krajského kola :  

1. Slotík – Trenčianska Teplá, 
2. Karlík – Brezová p/Bradlom, 

3. Široký – Základná  škola Trenčín, Študentská ulica, 

1. Budayová – Povaţská Bystrica, 

2. M. Jančová – Stredné odborné učilište strojnícke Trenčín, 

3. Michalíková – Základná škola Ţabokreky 

kategória stredoškoláci : 

1. Marcin – Stredná priemyselná škola Dubnica, 
2. Olšák – Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín, 

3. Mikulík – Základná škola Brezová p/Bradlom, 

1. Varhaníková – Gymnázium Bánovce, 
2. Morávková – Gymnázium Prievidza, 

3. Pavčová – Stredná priemyselná škola Myjava, 

pedagogickí pracovníci :  

1. Guniš – Partizánske,  

2. Šnapko – Trenčín, 
3. Perička – Brezová  p/Bradlom 

Prví dvaja v kaţdej kategórii budú reprezentovať Trenčiansky 
kraj v celoslovenských súťaţiach. 

Trenčianske noviny 08.12.2003 

Pomocná evidencia 754/2/03 
 

     Záver ligovej sezóny vo futbale skončil v Trenčíne pred-
časne. Túto skutočnosť spôsobila účasť piatich trenčianskych 



  576 

 

futbalistov (Volešák, Hrabač, Miklas, Škrtel a Ivana) na maj-

strovstvách sveta hráčov do 20 rokov v Spojených arabských 

emirátoch. O odloţenie posledných troch ligových zápasov 
poţiadalo vedenie AS Trenčín Slovenský futbalový zväz 

a tento jeho ţiadosti vyhovel. A tak sa tieto zápasy dohrajú na 
jar 2004 ešte pred hlavnou futbalovou sezónou. 

Trenčianske noviny 18.11.2003 

Pomocná evidencia 706/2/03 
 

Na Európskom pohári karate v Paríţi si úspešne viedla 
členka karatistického klubu „Ekonóm“ Trenčín Milica Ilčí-

ková, keď získala bronzovú medailu. 

Trenčianske noviny 01.12.2003 
Pomocná evidencia 734/1/03 

 
Karatisti „Laugarícia“ Trenčín sa zúčastnili 35. ročníka Eu-

rópskeho pohára v karate „North Bohémia“ v Ústí nad Labem, 

kde v silnej konkurencii pretekárov z 31 klubov z celej Európy 
si v športovom zápase kumite dorastencov do 60 kg vybojoval 

zlatú medailu Štefan Vazovan a v tej istej disciplíne v kate-
górii ţien do 53 kg ho nasledovala víťazstvom Alena Mur-

ková. Na slávnostnom vyhodnotení ocenili usporiadatelia 

trenčianskeho trénera Dušana Hajmacha Cenou usporiadateľa. 
Trenčianske noviny 01.12.2003 

Pomocná evidencia 735/1/03 
 

Mestská športová hala na trenčianskej Sihoti bola dňa     

13. decembra 2003 dejiskom medzinárodného futbalového 
turnaja mladších ţiakov - o Pohár Trenčianskej nadácie, ktorí 

usporiadali Futbalový klub AS Trenčín a nezisková organi-
zácia - KPFOL. Osem účastníkov bolo rozdelených do dvoch 

skupín, kde zápolili medzi sebou. V A-skupine to boli futba-

lové nádeje z Prostějova, Martina, Přerova a AS Trenčín „A“. 
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V B-skupine hrali Zlín, Banská Bystrica, TTS Trenčín a AS 

Trenčín „B“. Výsledky našich druţstiev: TTS - AS“B“ 5:4, 

AS“A“ - Martin 0:1, AS“B“ - B. Bystrica 3:0, AS“A“ - Přerov 
2:1, Zlín - TTS 4:0, AS“B“ - Zlín 1:3, AS“A“ - Prostějov 3:1, 

TTS - B. Bystrica 1:3.Stretnutie o 3. miesto Zlín - Banská 
Bystrica skončilo v riadnom hracom čase 2:2 a na pokutové 

kopy zvíťazil Zlín 6:5. Vo finálovom zápase prehrali hráči AS 

Trenčín“A“ s Martinom 1:4), a tak víťazný pohár, medaile a 
diplom putovali do Martina. Futbalová liaheň AS však výko-

nom nesklamala a mladí chlapci sa prezentovali v dobrom 
svetle. O cenný zisk 2. miesta AS“A“ sa zaslúţili títo hráči: Ľ. 

Draškovec, J. Hrnčár, M. Gajdošík, P. Vasko, E. Ivicze, M. 

Sedlár, F. Bretschneider, S. Štefánik, P. Mišák, D. Jančovič, J. 
Holúbek, D. Boc, B. Drienka, J. Hradský. Tréneri: M. Karas a 

I. Ivicze. 
Trenčianske noviny 15.12.2003 

 

Agilní členovia stolnotenisového oddielu Kubran Trenčín 
zorganizovali uţ 19. ročník turnaja veteránov v stolnom te-

nise. Zvlášť treba vyzdvihnúť účasť dvoch najstarších hráčov 
Ing. V. Gondţúra (vyše 80 rokov) a A. Nováka (vyše 70 r.), 

ktorí ukázali tým mladším ako sa bojuje za zelenými stolmi.  

V staršej kategórii nad 60 rokov sa hralo v troch skupinách, z 
ktorých víťazi postúpili do finále a ďalší hrali o cenu útechy. 

V skupinách zvíťazili Jozef Kaluţník, Štefan Kepka a Vašek 
Hasák, ktorí hrali systémom kaţdý s kaţdým. Víťazstvo si 

vybojoval Vašek Hasák, druhý Štefan Kepka, 3. Jozef Ka-

luţník - všetci z Telovýchovnej jednoty „Kubran“ Trenčín. V 
mladšej kat. 50-60 ročných sa hralo v jednej skupine kaţdý s 

kaţdým. Najlepšie sa darilo Ing. Emilovi Polakovičovi z TJ 
Drietoma, ktorý zdolal všetkých svojich súperov a na prekva-

penie aj vlaňajšieho absolútneho víťaza - Vladimíra Martinku. 

Ako tretí skončil J. Harak. Víťazi oboch vekových kategórii 
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hrali potom o post absolútneho víťaza, ktorý nakoniec získal 

Ing. Emil Polakovič, keď vo vyrovnanom zápase zdolal Va-

šeka Hasáka. O cenu útechy sa najlepšie darilo A. Novákovi, 
ktorý zvíťazil aj v staršej kategórii a aj s víťazom mladšej 

kategórie P. Komorovským. Záver turnaja patril štvorhre, kde 
sa hrá bez rozdielu veku v jednej skupine kaţdý s kaţdým. 

Práve tu sa prejavila bojovnosť tých skôr narodených, keď 

dvojica A. Novák a Š. Kepka neprehrali ani jeden zápas a tak 
získali titul. Druhé miesto si vybojovala dvojica V. Hasák 

spolu s mladším V. Martinkom. Aţ na 3. mieste skončila 
dvojica mladších E. Polakovič - J. Harak.  

Trenčianske noviny 15.12.2003 

Pomocná evidencia 775/2/03 
 

V dňoch 19. a 20. decembra 2003 sa uskutočnili v tren-
čianskej krytej plavárni na Sihoti majstrovstvá Slovenska 

v krátkom bazéne za účasti celej špičky slovenských plavcov 

na čele s Martinou Moravcovou. Počas majstrovstiev padli dva 
slovenské rekordy, o ktoré sa postarala polohová štafeta druţ-

stva Kúpele Piešťany s Martinou Moravcovou časom 1:59,29 
min. O slovenský dorastenecký rekord sa postarala Denisa 

Smolenová z druţstva STU Bratislava, ktorá v plavbe na 100 

metrov motýlik dosiahla čas 1:01,35 min. Víťazmi ostatných 
disciplín sa stali : 

- muţi 50 metrov voľný spôsob – Roman Kučík z AŠK Ban-
ská Bystrica; 

- muţi 200 metrov prsia – Matej Lepieš z Komárna; 

- muţi 400 metrov voľný spôsob – Peter Novosedlák z SKP 
Košice; 

- muţi 200 metrov znak – Martin Horňáček z STU Trnava; 
- muţi 100 metrov polohové preteky – Miroslav Machovič 

z AŠK Banská Bystrica; 

- muţi 50 metrov prsia – Matej Lepieš z Komárna; 
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- muţi 200 metrov motýlik – Peter Novosedlák z SKP Košice; 

- muţi 100 metrov znak – Miroslav Machovič z AŠK Banská 

Bystrica; 
- muţi 100 metrov voľný spôsob – Roman Kučík z AŠK Ban-

ská Bystrica; 
- muţi 800 metrov voľný spôsob – Janík z UMB Banská Bys-

trica; 

- muţi štafeta 4x50 metrov polohové preteky – AŠK Banská 
Bystrica; 

- ţeny 50 metrov voľný spôsob – Martina Moravcová z Kúpe-
le Piešťany; 

- ţeny 100 metrov polohové preteky – Martina Moravcová 

z Kúpele Piešťany; 
- ţeny 50 metrov prsia – Murínová; 

- ţeny 100 metrov motýlik – Martina Moravcová z Kúpele 
Piešťany; 

- ţeny 200 metrov znak – Gállová z Vittal Bratislava; 

- ţeny 400 metrov voľný spôsob – Lívia Bizupová zo Špor-
tovej školy Trenčín; 

- ţeny 4x50 metrov polohová štafeta – Kúpele Piešťany. 
tasr 20.12.2003  

Pomocná evidencia 779/1/03 

 
Dňa 20. decembra 2003 vyhlásili v Trenčíne poradie naj-

lepších plavcov roka 2003. V kategórii ţien suverénne zví-
ťazila drţiteľka 57 cenných kovov z vrcholných podujatí  

a 197 – násobná slovenská rekordérka Martina Moravcová. 

V kategórii muţov zvíťazil Rastislav Kaňuk. V kategórii ju-
niorov zvíťazili Denisa Smolenová a Daniel Lepieš. 

tasr 20.12.2003 
Pomocná evidencia 778/1/03 
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V sobotu 20. decembra 2003 bola mestská športová hala v 

Trenčíne na Sihoti dejiskom tradičného vianočného turnaja 

futbalových prípraviek - ročník narodenia 1994. Na turnaji s 
medzinárodnou účasťou sa celkovo predstavilo šesť mládeţ-

níckych kolektívov, ktoré medzi sebou zápolili systémom kaţ-
dý s kaţdým. V tom najlepšom svetle sa na tomto halovom 

podujatí predstavili futbalové nádeje AS Trenčín, ktoré pod 

vedením trénera Milana Jurkoviča získali vôbec po prvýkrát 
na domácom vianočnom turnaji prvé miesto. Mladí Trenčania 

postupne zvíťazili nad Spartakom Trnava 2:0, HFK Prievidza 
3:1, FC TVD Slavičín 1:0 a remizovali s bratislavským In-

terom a Topvarom Topoľčany rovnakým výsledkom - 0:0. 

Reprezentanti AS neokúsili teda ani raz trpkú príchuť prehry, 
vsietil šesť a inkasovali iba jeden gól. Druhá priečka patrila 

Interu Bratislava. Za najlepšieho hráča bol vyhodnotený 
Adrián Michalík z AS Trenčín. Diplomy a hodnotné ceny 

kolektívom a najlepším jednotlivcom odovzdali Milan Ivana, 

reprezentant Slovenskej republiky do 20 rokov a asistent 
trénera seniorov AS - Jaroslav Jurkovič. O tento pekný úspech 

trenčianskej futbalovej liahne AS sa zaslúţili títo hráči: Jakub 
Zimen, Matúš Bero, Damian Bariš, Lukáš Skovajsa, Michal 

Ranko, Michal Koňušík, Adam Orság, Jaroslav Repa, Marek 

Čakloš, Adrián Michalík, Jakub Kováčik, Patrik Antošík, 
Patrik Domček, Róbert Augustíni, Marco Mičko, Filip Friedl. 

Tréner Milan Jurkovič, vedúci muţstva Jozef Orság. 
Trenčianske noviny 05.01.2004 

Pomocná evidencia 784/1/03 

 
V decembri 2003 dosiahli karatisti „Ekonóm“ Trenčín 

niekoľko pozoruhodných úspechov. Vo Zvolene zvíťazilo 
druţstvo dorasteniek, ktoré získalo zlatú medailu na turnaji 

„Zvolen Cup 2003“. Na medzinárodnom turnaji mládeţe v 

Bratislave na turnaji pod názvom „Mikuláš Cup“ získali 
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trenčianski karatisti dve zlaté a jednu bronzovú medailu. Zo 

ziskom zlatého kovu sa môţu popýšiť N. Bľachová v kategórii 

ţiačok do 45 kg a L. Kvasňovská v kategórii dorasteniek do 
60 kg. Bronzový kov získala v kategórii dorasteniek do 55 kg 

Z. Ludvigová. Na majstrovstvách Slovenskej republiky star-
ších dorastencov a juniorov v karate, ktoré sa uskutočnili                     

v Trenčíne potvrdili pretekári Ekonóm Trenčín svoju celoroč-

nú vynikajúcu výkonnosť, keď celkovo získali štyri zlaté, dve 
strieborné a dve bronzové medaily. O zisk zlata sa zaslúţili M. 

Detko v kategórii kata, M. Ilčíková v kategórii kumite do 60 
kg, P. Kubinská v kategórii kumite starších dorasteniek do 60 

kg a P. Nosáľ v kumite starších dorastencov do 60 kg. Strie-

borné kovy získali M. Vašek v kategórii starších dorastencov 
do 60 kg a druţstvo starších dorastencov v kumite. Bronzové 

priečky obsadili P. Vavrík v kategórii kumite starších doras-
tencov do 65 kg a Z. Kollárová  v kumite starších dorasteniek 

do 55 kg. 

Trenčianske noviny 05.01.2004 
Pomocná evidencia 781/1/03 

 
 

V utorok 30. decembra 2003 sa 36. kolom hokejovým 
zápasom medzi Duklou Trenčín a MSHK Ţilina, rozlúčili 

hokejisti s tohoročnou úspešnou hokejovou sezónou. Zápas 
skončil 3:0 v prospech hokejistov Dukly Trenčín. A tak hoke-

jisti Dukly Trenčín zaslúţene prešli na prvom mieste prvej 

ligy do nového roka 2004. 
Trenčianske noviny 05.01.2004 

Pomocná evidencia 783/1/03 
 

Určite netreba nikomu zvlášť predstavovať široko-ďaleko 

známeho vyznávača behov - Miroslava Kováča, ktorý má na 
svojom beţeckom konte sériu medzinárodných úspechov z 

rôznych hodnotných podujatí a to nielen na Slovensku, ale aj 
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za jeho hranicami. V súčasnosti sa venuje veteránskym vytr-

valostným behom a pravidelne trénuje najmä v lokalite leso-

parku Brezina. Práve v prípravnom období na letné majstrov-
stvá sveta veteránov v behu do vrchu „vybehol“ na spomínanú 

Brezinu 165 krát a ako sa nám vyznal, stále sa tam má na čo 
pozerať a čo obdivovať. Preto prišiel s pozoruhodnou myšlien-

kou, ţe aj v období vianočných sviatkov a na sklonku roka by 

nebolo zle v tomto uponáhľanom čase čosi spraviť aj pre svoje 
zdravie. Preto za účinnej pomoci členov Slovenského Orla, 

pod záštitou jeho predsedu Martina Skúpeho a s vedomím 
riaditeľa Mestských lesov v Trenčíne Ing. Jaroslava Baláţa 

pozval všetkých milovníkov prírody a pohybu na deň 31. De-

cember 2003 na prvý ročník „Silvestrovského výstupu“ na 
Brezinu - Kozí vrch, na prechádzku na čerstvom vzduchu pred 

silvestrovskou oslavou. Štartovalo sa z ľubovolného miesta v 
Trenčíne v časovom rozpätí od 10,00 - 13,00 hod. Miroslav 

Kováč sa stretol s viacerými milovníkmi prírody z rôznych 

kútov krajskej metropoly.  
Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 01.12.2003 
Pomocná evidencia 735/1/03 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 


