
 696 

Telesná výchova a šport 

 
V Bratislave slávnostne dňa 7. januára 2008 vyhlásili 

výsledky ankety Triatlonista roka 2007. Podľa očakávania v 
15. ročníku tradičného hodnotenia roka 2007 zvíťazili Pavel 

Šimko a Magda Stovíčková. Prvenstvo Pavla Šimka bolo 

úplne suverénne, lebo zo sedemnástich hlasujúcich ho šestnásť 
dalo na prvé miesto. V ankete zvíťazil po tretí raz. Zaují-

mavosťou je, ţe vyhráva v nepárnych rokoch - predtým sa stal 
kráľom slovenských triatlonistov v rokoch 2005 a 2003. 

Druhý medzi muţmi skončil Filip Kristl, tretí bol Peter Mos-

ný. Potešujúca pre Trenčín je skutočnosť, na štvrtom mieste za 
víťaznou trojicou sa umiestnil študent Osemročného 

športového gymnázia v Trenčíne Martin Hubáček. Medzi 
ţenami sa prvýkrát tešila z anketového prvenstva Magda 

Stovíčková, Slovenka ţijúca a trénujúca v USA, ktorá obsa-
dila vo Svetovom pohári 2007 konečné 90. miesto. 

V aktuálnom koncoročnom olympijskom rebríčku figuruje na 

88. priečke.  
Vlastné poznámky 

 
Na pondelkovom podvečernom tréningu dňa 7. januára 

2008 AS Trenčín sa predstavili ďalší traja noví hráči, ktorí by 

mali na jar posilniť posledný tím Corgoň ligovej tabuľky. 
Lídrom muţstva by sa mohol stať najmä 27 - ročný ľavý 

ofenzívny holandský stre-
dopoliar Thijs Sluijter z 

bulharského Litexu Lo-

več. Ďalšími dvoma no-
vými hráčmi v kádri AS 

budú 18 - ročný grécky 
stredopoliar Angelos 

Chanzi a o rok starší ho-

http://futbal.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=871963&ids=6
http://futbal.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=871964&ids=6
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landský ľavý obranca Danny van der Ree. Zaujímavosťou je, 

ţe vo všetkých troch prípadoch ide o ľavonohých futbalistov. 

„Po odchodoch Minarčíka a Kamenského vznikla potreba vys-
tuţiť najmä ľavú stranu. Od nových hráčov očakávame, ţe 

zvýšia v tíme konkurenciu. V hre sú ešte ďalší dvaja futbalisti 
a tým by sme uzavreli príchod siedmich hráčov zo zahraničia. 

V niektorých prípadoch sa stále pracuje na administratívnych 

krokoch, uvidíme ako to dopadne, konštatoval generálny ma-
naţér Mgr. Róbert Rybníček. Chanzi a Van der Ree sú podľa 

trenčianskeho generálneho manaţéra veľké talenty.“ O kraj-
ného obrancu Reea sa zaujímal aj Ajax Amsterdam. Keďţe 

však patrí do liahne Lingovej akadémie, pravdepodobne zako-

tví v Trenčíne. Mladý Grék bol pol roka v Holandsku a taktieţ 
môţe v Trenčíne zamiešať karty,“ dodal Rybníček.  

Sport sme online 08.01.2008 
Pomocná evidencia 08/1/08 09/1/08 

 

V sobotu 5. januára 2008 začali popoludňajším tréningom 
zimnú prípravu futbalisti AS Trenčín na jarnú časť Corgoň 

ligy 2007/08 pod vedením trénerov Petra Ančica a Martina 
Stana. „Tréningový plán konzultoval majiteľ nášho klubu pán 

Ling s potenciálnym novým trénerom. Nemali by v ňom 

dominovať dlhé výbehy, aj hrubá príprava bude podľa moţ-
nosti s loptami,“ povedal generálny manaţér AS Trenčín 

Mgr. Róbert Rybníček. Tréneri mali k dispozícii celkovo 28 
hráčov, vrátane šiestich dorastencov. Do prípravy sa od úvodu 

zapojila uţ aj dvojica 19-ročných 

Argentínčanov - útočník David 

Alberto Depetris (nar. 11. 11. 

1988) a stredopoliar Aldo Omar 

Báez (nar. 5. 9. 1988), ktorí doteraz 

pôsobili v druhej najvyššej súťaţi vo svojej krajine. „Do 

Trenčína prišli ešte pred vianočnými sviatkami, predtým 

Mgr. Róbert Rybníček 
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strávili niekoľko dní v Holandsku. Obaja sú veľmi skromní, 

pôsobenie v Európe je pre nich veľkou výzvou,“  vysvetlil 

Mgr. Róbert Rybníček. Depetris podpísal s Trenčanmi päť-
ročnú zmluvu, pričom vedenie klubu si od neho sľubuje pre-

dovšetkým góly. Zo svojho klubu Atlético de Rafaela pri-
chádza s vizitkou 10 presných zásahov v 31 stretnutiach. 

„Báez je defenzívny stredopoliar - síce niţšej postavy, ale je 

to veľmi húţevnatý typ. V jeho prípade však ešte pracujeme 
na dotiahnutí administratívnych formalít,“ skonštatoval Mgr. 

Róbert Rybníček.  
Po skončení jesennej časti Corgoň ligovej sezóny predpo-

klady, ktoré sa kládli na druţstvo spod hradu Matúša Čáka 

zostali ďaleko za očakávaniami, preto nastal v muţstve obrov-
ský prievan. Káder opustilo aţ deväť hráčov (Gavlák, Szku-

kálek, Kaňa, M. Lauko, Mičenec, Lesák, Minarčík, Doubek a 
Kamenský) a porúčať sa musel aj anglický kormidelník Rob 

McDonald. „Okrem uţ spomenutých Argentínčanov začal s 

nami prípravu aj Matej Roţník z Humenného, ktorý bol u nás 
na hosťovaní. Naďalej máme o neho záujem, uvidíme, čo si o 

ňom bude myslieť nový tréner,“ uviedol Mgr. Róbert Ryb-
níček a pokračoval: „Myslím si, ţe uţ okolo 12. januára 2008 

by sme mali byť všetci pokope, teda aj s novým trénerom. 

Jeho meno sa bude prezentovať aţ po jeho príchode do 
Trenčína. Okrem toho by sme chceli získať ešte troch - 

štyroch hráčov zo zahraničia, ktorí by pomohli druţstvu 
dostať sa v tabuľke na vyššie priečky.“ Trenčania absolvujú 

počas zimnej prípravy jedno sústredenie v termíne 24. januára 

aţ 5. februára 2008 v Holandsku, počas ktorého sa v príprav-
ných dueloch stretnú s Ajaxom Amsterdam alebo AZ Alk-

maar. Generálku na jarnú časť najvyššej súťaţe majú na 
programe v sobotu 23. februára 2008 na domácej pôde proti 

Fulneku.  

Trenčianske noviny 17.01.2008 
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V Trenčíne vyhlásili dňa 17. januára 2008 výsledky ankety 

- Top Futsal 2007. V All Stars tíme dominovali jednoznačne 

hráči úradujúceho majstra Slovenska Slovmaticu FOFO 

Bratislava, doplnený hráčom z Levíc Molnárom a hráčom zo 

Senice Pavlovičom. Pri tejto príleţitosti bol vyhlásený hráč-
sky objav roka 2007, ktorým sa stal hráč Klema z RCS Ko-

šice. Za trénera roka 2007 bol vyhlásený tréner slovenskej 

reprezentácie Kollár a za rozhodcu roka 2007 bol vyhlásený 
Bohun.  

Trenčianske noviny 31.01.2008 
 

Trenčianske noviny 31. januára 2008 priniesli informáciu, 

ţe vedenie Hokejového klubu Dukly Trenčín pripravuje re-
konštrukciu svojho 

zimného štadióna 
(B.O.F. Arény) za tak-

mer sto miliónov Sk. 

Ide o modernizáciu 
hokejovej arény, kom-

pletné zastrešenie, sky-
boxy, reštaurácie a po-

silňovne. V pláne je aj 

prestavba tribúny za 
bránkou a zvýši sa aj kapacita štadióna. Po odkúpení pozem-

kov od Mesta Trenčín budú spracované vykonávacie projekty. 
Prvé stavebné práce sa by sa mali začať pribliţne v roku 2009. 

Samotná modernizácia štadióna by nemala váţnejšie ovplyv-

niť priebeh zápasov a tréningového procesu. Trenčiansky 
hokejový stánok bude teda o niekoľko mesiacov vyzerať na 

nepoznanie - určite bude patriť na Slovensku medzi najkrajšie. 
Trenčianske noviny 31.01.2008 
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Stolnotenisový oddiel Kubran Trenčín usporiadal pre svo-

jich skôr narodených členov uţ 23. ročník turnaja veteránov. 

V stretnutí nad 70 rokov porazil nečakane Novák Hasáka tes-
ne 3:2 a vrátil mu tak prehru z minulého roka. Tretí sa 

umiestnil A. Vyhnalík. V kategórii 60 aţ 70 ročných sa tieţ 
zrodilo prekvapenie, keď si Harák nedokázal poradiť s Fra-

ňom, ktorý sa stal víťazom. Tretí skončil P. Oţvalda. Najdra-

matickejšie zápasy sa odohrali v kategórii 50-60 ročných. 
Duel medzi Dobiašom a Starostom bol dramatický a vďaka 

rutine vyhral Dobiáš. Prekvapením bol Korbačka, ktorý skon-
čil tretí pred P. Komorovským. Prví dvaja z kaţdej kategórii 

sa potom stretli v súboji o absolútneho víťaza. Uţ po tretí krát 

za sebou obsadil Dobiáš prvé miesto. Cenu útechy vyhral P. 
Komorovský. V súťaţi štvorhier obsadila prvenstvo dvojica 

Starosta - Komorovský, bez prehry. Na ďalších miestach 
skončili dvojice Dobiáš - Korbačka a Novák - Fraňo.  

Trenčianske noviny 31.01.2008 

 
Svoj pozoruhodný a cenný športový úspech zaznamenala na 

konci uplynulého roka ambiciózna vyznávačka aerobiku Si-

mona Švachová z Trenčína. Uţ v 

ranej mladosti holdovala plným 

priehrštím pohybu, ktorý miluje 
čoraz viac. Jej snaha priniesla pos-

tupom času vytúţené ovocie v po-
dobe celoslovenského úspechu, keď 

získala 2. vicemiss v súťaži Miss 

aerobik 2007. Začínala v materskej 
škole s baletom, ktorý neskôr roz-

šírila o ľahkú atletiku. No a do tre-
tice ju opantal tanec. Jej mama 

Janka, ako bývalá skvelá hádza-

nárska brankárka z toho veľa ra-
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dosti samozrejme nemala, lebo chcela, aby dcéra pokračovala 

v jej šľapajach. Vyriešilo sa to nakoniec tak, ţe Simona 

prezradila mame svoju jasnú víziu, ţe nechce hrávať v 
kolektíve, ale chce predovšetkým reprezentovať sama seba. 

Preto zostala verná kráľovnej športu ľahkej atletike, keď ako 
piatačka základnej školy bola prijatá na Osemročné športové 

gymnázium v Trenčíne, ktoré navštevovala aţ po štvrtý ročník 

strednej školy. Pokračovala v atletike, zamerala sa najmä na 
beh cez prekáţky, kde dosiahla aj niekoľko pozoruhodných 

umiestnení. Na majstrovstvách Slovenska v behu na 200 m 
cez prekáţky obsadila ešte ako ţiačka cenné druhé miesto. 

Bronz získala v behu cez prekáţky na 80 m a druhá skončila v 

behu na 60 m v hale. Tieto prvé atletické úspechy získala v 
období rokov 2000/01. Nastalo obdobie, ţe v tejto atletickej 

disciplíne sa jej akosi prestalo dariť tak sa rozhodla pre špor-
tovú zmenu a vsadila na tanečný aerobik. Tento šport ju oslo-

vil po všetkých stránkach, venuje sa mu aktívne uţ päť rokov. 

Teraz študuje 4. ročník Fakulty telesnej výchovy a športu 
(špecializácia trénerstvo atletiky + kondičný tréner 2. triedy) v 

Bratislave.  
Trenčianske noviny 07.02.2008 

 

V priestoroch Stredného odborného učilišťa  ţelezničného v 
Trenčíne sa v nedeľu 20. januára 2008 uskutočnila hodnotiaca 

konferencia Oblastného futbalového zväzu, ktorej sa zúčast-
nilo 73 % pozvaných delegátov Na úvod rokovania delegát 

Jozef Hikel navrhol, aby bol do programu konferencie za-

radený jeho návrh na odvolanie predsedu a Rady Oblastného 
futbalového zväzu. Tento nestretol sa však nestretol s priaz-

nivou odozvou prítomných delegátov, ktorí po hlasovaní dali 
jednoznačne najavo, ţe s tým nesúhlasia, iba zopár jedno-

tlivcov (dalo sa ich spočítať na prstoch jednej ruky) bolo za 

akceptovanie tohto návrhu. Ešte pred začiatkom rokovania sa 
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medzi delegátmi hovorilo o písomnej výzve, ktorý prišiel na 

adresu futbalových klubov okresov - Trenčín, Nové Mesto 

nad Váhom a Myjava. V ňom neznámy dlhoročný funkcionár 
jedného malého klubu, patriaceho do pôsobnosti Oblastného 

futbalového zväzu Trenčín vyzýval všetkých rozumných zás-
tupcov futbalových oddielov, aby sa zamysleli nad situáciou v 

regionálnom futbale za posledný rok. V liste sa doţaduje nie-

len odvolania predsedu zväzu Š. Kolárika, ale aj predsedu 
komisie rozhodcov L. Dideka a celej Rady Oblastného fut-

balového zväzu Trenčín. Doţaduje sa očisty od niektorých 
praktík, poukazuje na neutešený stav rozhodcovského zboru a 

podobne.  

V programe sa hodnotilo obdobie za uplynulé dva roky a 
veľmi dôleţitým bodom bolo najmä schválenie nových 

zväzových Stanov. Po schválení pracovných komisii hodno-
tiacu správu predniesol predseda zväzu Ing. Štefan Kolárik. 

Zo správy vyplynulo, ţe v trenčianskom okrese sa futbal hrá v 

29 obciach a taký istý počet futbalových klubov je aj v okrese 
Nové Mesto nad Váhom a 14 v regióne Myjavy. Teda celkom  

je v regióne 72 obcí a miest, kde sa hrá pravidelne futbal - čo 
predstavuje 82%. Tieto údaje jasne svedčia o popularite 

futbalu v našej oblasti. Prvý raz v histórii zväzu - od jesennej 

časti 2007/08 odštartovala aj súťaţ prípraviek. Starostlivosť o 
mládeţnícke muţstvá však nie je vţdy taká, akú by si zas-

lúţili, veď neraz s muţstvom ide trojjediná osoba (šofér, ve-
dúci muţstva a tréner. Chýba aj bliţší kontakt najmä so ško-

lami. Negatívom je aj to, ţe niektoré zápasy rozhodovali laici, 

preto neraz vznikli aj rôzne ťaţkosti a problémy. Jednotlivé 
súťaţe sa riadiaci orgán snaţí zatraktívniť rôznymi novinkami 

(súťaţ o najlepšieho strelca, halové turnaje mládeţe a pod.). 
Kladom sa stala rozhodne výstavba umelých trávnikov, kto-

rých je v našom regióne uţ vyše desať. Úlohy, ktoré prijala 

konferencia v januári 2006, boli teda podľa prečítanej správy 
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splnené. Na pretras sa dostali aj správy jednotlivých odbor-

ných komisii, ako aj prehľad o počte ţltých a červených kariet, 

inzultácii, vrátane trestov. V porovnaní s uplynulým ročníkom 
a jesennou časťou 2007. Doposiaľ najhoršou sezónou v oblasti 

udeľovania kariet bola jeseň 2006, čo sa týka inzultácii a tres-
tov bola zas najhoršia jeseň 2007. V sezóne jar 2006 bolo evi-

dovaných 53 rozhodcov, arbitri z vyšších súťaţi odpískali 51 

stretnutí. Na jeseň bolo k dispozícii 52 rozhodcov a 45 zá-
pasov viedli arbitri z vyšších súťaţi. 

Trenčianske noviny 31.01.2008 
Pomocná evidencia 43/1/08 

 

V stredu 6. februára 2008 sa na zimnom štadióne v Trenčíne 
odohral prvý exhibičný duel medzi hráčmi súčasnej extra-

ligovej Dukly Trenčín a priaznivcami z Fan klubu Dukly 
Trenčín. Počas hodinového merania síl nerozhodovali ani tak 

góly, ale predovšetkým zábava, šou v podaní hráčov z oboch 

tímov. V drese Dukly sa prezentovali hráči - Hála, Kováč, 
Fumač, Pardavý, Saliji, Kollár, Hanzal a iní extraligisti. Bol to 

pohodový zápas, v ktorom priaznivci mohli na vlastnej koţi 
skúsiť ako chutí rýchla hra - hokej priamo na ľadovej scéne. 

Po skončení stretnutia si kaţdý z účastníkov mohol ešte 

vyskúšať samostatné nájazdy a snahu o oklamanie toho – kto-
rého brankára. Členovia Fan klubu poţiadali uţ o svoju riadnu 

registráciu na ministerstve a sú naďalej pripravení a odhodlaní 
povzbudzovať svojich obľúbencov najmä počas blíţiacich sa 

stretnutí play-off. 

Trenčianske noviny 21.02.2007 
 

V piatok 8. februára 2008 Osemročné športové gymnázium 
v Trenčíne si pripomenulo na slávnostnej akadémii jubilejné 

25. výročie svojej vzdelávacej a športovej prípravy mladých 

ľudí a zhodnotilo uplynulý rok 2007. V slávnostnom príhovo-
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re riaditeľ školy Mgr. Jozef Pšenka priblíţil najdôleţitejšie 

etapy vývoja školy, ktorá svoje brány otvorila 1. septembra 

1982. Jej prvým pôsobiskom boli priestory Základnej školy 
Trenčín, Veľkomoravská ulica, ktorá však pre nárast ţiakov 

z nového sídliska Kvetná do základnej školy si vynútila od 
roku 1990 zmeny objektov, v ktorých bola škola umiestnená. 

Na začiatku tohto sťahovania bol objekt terajšieho Sloven-

ského štatistického úradu Trenčín pri zjazde z cestného mostu, 
potom objekt Pozemných stavieb Trenčín na Nábreţnej ulici. 

Toto večné sťahovanie sa skon-
čilo začiatkom roka 1993, keď 

sa gymnázium presťahovalo do 

budovy na Koţušníckej ulici 
v Trenčíne, ktorá sa uvoľnila po 

zaniknutých firmách Stavopro-
jekt a UMOV Trenčín. Naj-

väčšie zásluhy na otvorení stred-

nej školy so športovým zamera-
ním mal jej prvý riaditeľ 

PaedDr. František Chudý. V ro-
koch 1985 aţ 1990 funkciu 

riaditeľa školy zastával Mgr. Ján 

Meszároš a od roku 1990 do 
dnešných čias zastáva funkciu riaditeľa školy Mgr. Jozef 

Pšenka. Za uplynulé štvrťstoročie gymnázia jeho brány opus-
tilo 875 absolventov, z ktorých 246 sa významným spôsobom 

zapísali do análov športových súťaţí na úrovni majstrovstiev 

sveta či Európy. Najúspešnejšími športovcami gymnázia  boli 
14 účastníci olympijských hier, z ktorých najvyššie ocenenie 

získal strieborný medailista kanoista Slavomír Kňazovický. 
Vysokú medzinárodnú športovú úroveň dosahuje aj ďalších 28 

absolventov v individuálnych a kolektívnych športoch, z kto-

rých treba spomenúť hokejistov Nedorosta, Tvrdoňa, Sekeru; 
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volejbalistov Kmeťa, Šaba, Ogurčáka, Skladaného; hádza-

nárku Mravíkovú; futbalistov Škrteľa, Hološka a Ivana. 

Osemročné športové gymná-
zium v Trenčíne v poslednom 

období nastúpilo cestu spolu-
práce s 18 klubmi v 16 druhoch 

športu  na území mesta Trenčín, 

čo umoţnilo znovu zrodenie há-
dzanej a zlepšenie športovej prí-

pravy mladých hokejistov a fut-
balistov. 

Pri hodnotení uplynulého roka 

2007 riaditeľ gymnázia Mgr. Jo-
zef Pšenka konštatoval, ţe sa 

veľmi neodlišoval od predchá-
dzajúcich. Za úspech povaţuje – 

„vybudovanie spiningovej miestnosti, stabilné športové 

výsledky, vybudovanie novej PC učebne a úspora finančných 
prostriedkov na tréningových hodinách plavcov ich presunom 

z mestskej plavárne do 
plavárne Spojenej sta-

vebnej školy v Trenčí-

ne. Za neúspech pova-
ţuje zníţenie počtu 

plavcov a problém s po-
krytím povrchu dráhy 

a sektorov atletického 

štadióna tartanom“. 
Vyvrcholením sláv-

nostnej akadémie bolo vyhlásenie najúspešnejších športovcov 
Osemročného športového gymnázia v Trenčíne za rok 2007 na 

základe dosiahnutých výsledkov : 

1)  miesto – Dominika  Hojsíková, silová trojbojárka 

ocenenie pre najúspešnejšieho absolventa S. Kňazovického 
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2) miesto Andrej Divinec, kanoista 

3) miesto Martin Hubáček, triatlon 

4) – 10) miesto bez určenia poradia : 
Martin  Benák, ľahký atlét 

Annamária Birkušová, hádzanárka 
Marek Bôžik, cyklista 

Martin Fiľo, hokejista 

Matej Herich a Peter Michalovič, volejbalisti 
Róbert Povoľný, cyklista 

Kristián Tóth, kanoista 
Pomocná evidencia 73/1/08 

 

Nezvyčajný večer zaţili priaznivci trenčianskeho futbalu 
v sobotu 23. februára 2008 v Kultúrnom a metodickom centre 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky, na ktorom prebiehal 
Prvý futbalový galavečer AS Trenčín. Začal sa netradične 

osobným privítaním hostí generálnym manaţérom klubu Mgr. 

Róbertom Rybníčkom. Na javisku divadelnej sály sa potom 
odohrala laserová šou s vodotryskami a padajúcou stenou vo-

dy, ktorej ústredným motívom bol trenčiansky futbal. Krátky 
výlet do minulosti s pl-

ným hľadiskom, príchod 

moderátora Marcela 
Merčiaka na javisko 

v limuzíne, rozhovor 
s majiteľmi klubu 

Tschen La Lingom 

a Henkom ter Braackom 
s ich minifutbalovým 

predstavením naladili 
plnú sálu na nôtu začiatku novej éry trenčianskeho futbalu. 

Marcel Merčiak potom predstavil zahraničné posily a dres AS 

Trenčín si symbolicky obliekli Holanďania Danny Freddy van 

zľava Depetris, van der Ree a Báez 
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der Ree, Thijs Sluijter, Grék Angelos Chanti a Argentínčania 

Aldo Omar Báez a David Albert Depetris. Druhý polčas 

programu vyvrcholil nástupom celého kádra AS na javisko 
sprevádzaný mohutným potleskom divákov. Tchen La Ling 

sa vyjadril, ţe Holanďania zabezpečili pre klub financie, 
priniesli profesionálny prístup a keď si ho osvoja aj hráči, 

o budúcnosť futbalu v Trenčíne nemá obavy. Bodaj by mal 

pravdu, aby sa aj ubolené duše trenčianskych fanúšikov 
potešili pri dobrom futbale a úspechoch AS Trenčín.  

Info Trenčín 06.03.2008 
Pomocná evidencia 115/1/09 

 

V utorok 26. februára 2008 sa uskutočnila predsezónna tla-
čová konferencia Corgoň ligového futbalového klubu AS 

Trenčín. V jej úvode generálny manaţér AS Róbert Rybníček 
zhodnotil situáciu v klube za posledné obdobie. Seniori po 

zbabranej jesennej časti zimovali na poslednom mieste ta-

buľky s dvojbodovou stratou na predposledné druţstvo v ta-
buľke Senec. V trenčianskom muţstve počas zimnej prestávky 

prišlo k hráčskemu zemetraseniu a veľa sa zmenilo. Aj o tom 
sa otvorene hovorilo na spoločnom stretnutí predstaviteľov, 

trénerov, hráčov AS s médiami. „Futbalový klub AS Trenčín 

prešiel pozitívnymi zmenami, ktoré moţno na trenčianske 
pomery boli doteraz nevídane. Stanovené ciele sa nám darí 

napĺňať. Atmosféra v samotnom klube i v kabíne rapídne ras-
tie. Z hľadiska filozofie nových spolumajiteľov, majoritných 

vlastníkov klubu je dosiahnuť spoločný cieľ - urobiť všetko 

pre záchranu! Dvojmesačná príprava bola veľmi zaujímavá a 
najmä iná. Muţstvo sa zúčastnilo sústredenia v Holandsku, 

ktoré bolo poučné pre všetkých z nás. Musíme sa snaţiť, ţe to, 
čo sme natrénovali, aby sme pretavili do úspešného najvyš-

šieho cieľa a to, aby sme po skončení jarnej časti mohli skon-

štatovať, ţe sa splnila prvá veľká úloha - zachrániť ligu 



 708 

v Trenčíne. Potom môţeme myslieť na to, čo bolo dekla-

rované majiteľmi. Klub je pripravený zvládnuť ťaţké obdobie, 

taký prerod a mali by postupne prísť len krajšie dni pre fa-
núšikov a celý trenčiansky futbal. Na 99% sme pripravení na 

ťaţkú jarnú časť. Osobne som presvedčený, ţe daný cieľ spl-
níme, keď ligu v Trenčíne zachránime! Chceme teda skončiť 

minimálne na jedenástom mieste. Som optimista, verím, ţe 

dosiahneme ešte lepšie umiestnenie.“  
Po slovách Róberta Rybníčka sa k súčasnej situácii vyjadril 

zo svojho pohľadu od jarnej časti uţ hlavný tréner tímu AS 
Martin Stano, ktorý sa stal zároveň najmladším trénerom v 

súčasnej Corgoň lige. V mladosti hrával za ţiakov, dorast a 

béčku Spartak Trnava a za muţov Dúbravky. Vyštudoval 
Fakultu telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského 

v Bratislave, špecializáciu futbal. V Trenčíne pôsobí uţ sedem 
rokov, keď trénoval ţiakov, dorastencov a bol asistentom 

bývalého trénera Mc Donalda. Je ţenatý, otcom dvoch detí. 

O nastávajúcej jarnej časti futbalovej sezóny povedal, ţe „po 
neúspešnej jeseni teraz kaţdý očakáva, ţe do jarnej časti vstú-

pime trošku ináč. Máme za sebou kvalitné prípravné obdobie, 
veľa sa trénovalo a hralo prípravných zápasov. Po obsahovej 

stránke sme sa posunuli vpred, z hľadiska kondičnej stránky 

sme upustili od dlhých vytrvalostných tratí a venovali sa naj-
mä hernému tréningu. Hlavným mottom prípravy bolo – nau-

čiť hráčov vyhrávať zápasy, teda presne to, čo sa na jeseň 
nedarilo! V príprave bolo odohraných desať kvalitných stret-

nutí, z ktorých sa šesť vyhralo, jeden remizovalo a tri prehralo 

so skóre 28:13. Najlepším strelcom s desiatimi gólmi bol Da-
vid Depetris, ktorý prišiel v úlohe koncového hráča. Ďalší noví 

hráči, ktorí sú veľmi dobre technickí pripravení "zapadli" do 
kolektívu a budú rozhodne prínosom aj pre celú slovenskú 

ligu. Verím, ţe po skončení jarnej časti budeme v Trenčíne 

všetci spokojní a náš cieľ - záchranu - do bodky naplníme...“ 
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Muţstvo zhodnotil jeho kapitán Csaba Horváth, keď „oz-

načil dvojmesačnú prípravu za veľmi dlhú“. Z hernej stránky 

bola príprava veľmi dobrá, muţstvo sa dalo „dokopy“, vytvo-
rila sa výborná partia. Na ihrisku sa urobí všetko preto, aby sa 

stanovený cieľ naplnil. 
Jednou z výrazných holandských posíl bol rozhodne Thijs 

Sluijter, ktorý sa o príprave vyjadril : „Samotná zimná prí-

prava bola veľmi dobrá, presne taká, aká má byť. Desať dní na 
sústredení v Holandsku bolo veľmi vydarené. Všetko nasved-

čuje tomu, ţe muţstvo je veľmi dobre pripravené na začiatok 
jarnej časti. Je iba na nás, aby sme fanúšikom dokázali, čo 

všetko sme sa naučili..." 

Kto bude hrať v bráne sa vyjadril gen. manaţér Róbert Ryb-
níček, ţe má v talóne dvoch výborných brankárov. Z nich 

„Miloš Volešák je vynikajúci brankár, ktorý mal predčasom 
isté rodinné a zdravotné problémy. Momentálne sa dostáva do 

formy, je to iba otázka psychiky, ako treba s ním popracovať. 

Má nesmiernu kvalitu a môţe byť veľkou oporou. Druhým 
brankárom je Dalibor Rožník, ktorý má ešte len 19 rokov, ale  

prešiel uţ všetkými mládeţníckymi reprezentačnými kategó-
riami a je veľkým talentom. Bývalý slovenský reprezentačný 

brankár Alexander Vencel sa vyjadril, ţe tak talentovaného 

brankára, akým je Dalibor Roţník za posledné obdobie na 
Slovensku nevidel. Prečo by sme sa mali báť, dať takému 

chlapcovi šancu ? Kaţdý má nepochybne svoje kvality, je to 
len o zdravej sebadôvere a pokore.“ 

Do pléna sa dostala zaujímavá otázka pre Róberta Rybníčka 

moţnostiach vytvorenia B – druţstva, ku ktorej povedal toto 
vysvetlenie - „Uţ dlhodobejšie hľadáme v klube alternatívu, 

ako vytvoriť B - druţstvo. Naše dorastenecké kategórie dos-
lova chŕlia mnoţstvo kvalitných hráčov, ktorí sú schopní za-

siahnuť priamo do ligy. Chceme si ich udrţať, mať ich pod 

kontrolou. Preto musíme rozmýšľať nad tým, ako vytvoriť 
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„béčko“. Jedna z pripravovaných alternatív sú aj Trenčianske 

Teplice. O všetkom sa však musí ešte rokovať. Po záchrane a 

stabilizácii kádra A – druţstva je naším druhým cieľom 
zaloţenie "B" druţstva. Do budúcej sezóny (od jesene 2008), 

chceme s našou rezervou hrať, čo najvyššiu majstrovskú 
súťaţ.“ 

Vizitka AS Trenčín - jar 2008 

Manažment : Róbert Rybníček – generálny  manaţér, Boţena 
Skalíková – asistentka GM, Rond e Bot – komerčný manaţér, 

Igor Schlesinger – marketingový manaţér, Marek Svátek – PR 
manaţér, Matúš Beňovič – manaţér  „A“ muţstva, Pavol 

Cobori – manaţér mládeţe. 

Realizačný tím : Martin Stano – hlavný tréner, Peter Ančic – 
asistent trénera, Tom Jenner – asistent trénera, Roman Hodál – 

tréner  brankárov, Jozef Hollý – vedúci muţstva, MUDr. 
Milan Masaryk - lekár, Jozef Liška – masér. 

Reprezentanti Slovenskej republiky v drese AS : Filip 

Hlohovský, Boris Godál (do 21 rokov), Peter Čogley, Dalibor  
Roţník, Roman Gergel, Lukáš Šebek, Peter Kleščík (do 20 

rokov), Martin Zubo (do 19 rokov), Peter Mazáň, Marek 
Zvala, Peter Vala (do 18 rokov), Erik Feriančik, Ľuboš 

Dráškovec (do 17 rokov), Martin Trebatický, Jaroslav Hor-

čičák (do 16 rokov), Martin Pupiš, Martin Dzurila (do 15 
rokov). 

Trenčianske noviny 13.03.2008 
Pomocná evidencia /1/08 

 

Aţ sedem hokejových zápasov play-off museli zohrať 
hokejové druţstvá Martina a Trenčína, aby sa rozhodlo dňa 

12. marca 2008 na zimnom štadióne v Martine o štvrtom pos-
tupujúcom druţstve do polofinále. Najrýchlejší postup do 

polofinále mal Slovan Bratislava, ktorý s prevahou v štyroch 

zápasoch so Ţilinou. Druhým postupujúcim druţstvom boli 
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Košice, ktorý si poradili v piatich zápasoch s Popradom. Tre-

tiemu postupujúcemu druţstvu zo Skalice sa podarilo zdolať 

druţstvo Zvolena v šiestich zápasoch.  
Poslednému šiestemu zápasu nechceli Martinčania pone-

chať nič na náhodu. Zo šatne ich vyprevádzal kominár, ale v 
prvej tretine im chýbala energia. Domáci sa trápili a nevyuţili 

aţ päť presiloviek. Najväčšiu šancu mal Martin v 9. min, no na 

brankovej čiare zachránil Duklu obranca Urban. V tej istej mi-
núte nastrelil Homer hornú ţŕdku domácej bránky. Trenčania 

hrali rozumnejšie a 
v 11. min zuţitko-

vali početnú výho-

du o dvoch hráčov, 
keď Pardavý pres-

trelil brankára Mar-
tina Lakosila - 0:1. 

Domáci naďalej pô-

sobili kŕčovitým 
dojmom a desať se-

kúnd pred prvou prestávkou mali šťastie. Počas oslabenia 
Trenčína zlikvidoval Lakosil sľubnú šancu Nemca. Druhá 

tretina mala dramatickejší náboj. V 23. min. Král trafil kon-

štrukciu martinskej bránky. Domáci potom pridali a gólovej 
radosti sa dočkali 

v 34. min, keď 
Říhovu akciu za-

končil Koloţváry 

na 1:1. Uţ o 88 
sekúnd neskôr 

bolo 1:2, keď 
Saliji kríţnou 

strelou prekvapil 

Lakosila. V tretej 
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tretine si Trenčín dlho kontroloval tesný jednogólový náskok a 

pomohla mu k tomu aj nemohúcnosť domácich. Martinčania 

sa však nevzdávali, stále príkladne bojovali a aj keď sa im hra 
nedarila podľa predstáv, neklesali na duchu. Vyplatilo sa im to 

v 55. min, keď Podstavek z vlastnej modrej prihral Törökovi 
číhajúcemu na súperovej modrej čiare a martinský útočník 

zvládol bláfak bravúrne na 2:2. Do konca riadneho hracieho 

času sa uţ výsledok nezmenil. Predĺţenie zápasu sa hralo len 
tridsaťjeden sekúnd. Homer propagačne vystrelil smerom na 

martinskú bránku, puk sa odrazil pred Lakosila, ktorý si ho z 
nepochopiteľných príčin vrazil za chrbát. Trenčínu sa tak 

podaril neuveriteľný obrat v sérii a stal sa prvým druţstvom, 

ktorému sa v extralige podarilo otočiť stav série z 0:3 na 4:3. 
Po zápase tréneri oboch druţstiev hodnotili zápas takto :  

Ladislav Spišiak, tréner Martina : „Doplatili sme na nevyu-
ţité presilovky, s čím sme mali problémy celú sezónu. Osud sa 

voči nám zachoval kruto. Rozhodujúci gól v predĺţení bol z 

kategórie nenormálnych. Šťastie sa dnes priklonilo ku skú-
senejšiemu a musím povedať aj lepšiemu Trenčínu. Do série 

sme výborne vstúpili, ale za stavu 3:0 na zápasy sa nám pres-
talo dariť. Vypadnutie nás samozrejme mrzí a chcem sa hrá-

čom poďakovať, ţe odovzdali všetko, čo je v nich.“  

Antonín Stavjaňa, tréner Trenčína : „Dnes to bola poriadne 
bitka, predovšetkým nervov. Martin veľmi chcel vyhrať a to 

mu zväzovalo ruky. V závere sa na nás usmialo šťastie, ale aj 
o tom je play off. Máme viac skúsenejších hráčov, ktorí vedia 

lepšie zvládnuť takéto okamihy. Séria nás stála veľa síl, veď 

otočiť stav z 0:3 na 4:3 nie je jednoduché, ale teraz musíme 
myslieť dopredu. Čaká nás Slovan a to bude poriadna fuška. 

Favoritom sú belasí, ale mi na prvé dva zápasy do Bratislavy  
nepocestujeme v porazeneckej nálade. Trochu si oddýchneme 

a dobre sa pripravíme.“ 

Vlastné poznámky 
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Karate klub Európa Trenčín v zloţení Ingrida Suchán-

ková, Romana Havierová, Filip Nguyen a Jakub Stehel s 

trénerom Branislavom Zubričaňákom sa zúčastnil prestíţnej 
medzinárodnej súťaţe US Open – Junior Olympic Karate 

Championship dňa 24. marca 2008 v americkom stredisku 
hry a zábavy v Las Vegas. Pretekári prileteli do USA 18. 

marca 2008. Prvé kro-

ky na americkej pôde 
viedli veľkomestom 

New York a potom let 
do Las Vegas. Naj-

väčším problémom ce-

lej skupiny bol 8 ho-
dinový posun naspäť 

oproti nášmu času, ale 
po jednom dni sme si 

s ním vysporiadali. Na 

druhý deň po prílete 
sme sa venovali pre-

hliadke mesta, kde nás 
uchvátili krásne stavby 

hotelových komplexov 

ako Caesars Palace, 
Mirage, Monte Carlo, 

New York – New 
York, Luxor, Paris ..., prekrásna fontána v strede mesta. Naj-

mä kasína sa nedali prehliadnuť, lebo hracie automaty, rulety, 

poker sa hral úplne všade aj v nákupných centrách, na letisku 
tak i v kaţdom hotely. Nemoţno zabudnúť na to, ţe výprava 

bývala jednom z najkrajších hotelov pod názvom Caesars Pa-
lace s označením 7 hviezdičiek, ktorý bol ladený celý do štýlu 

Ríma. Celé mesto Las Vegas a jeho hotelové komplexy sú 

ladené vţdy do štýlu nejaké krajiny ako napríklad Egypta, 
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Ríma, Paríţa, zámkov, Benátok a pod. V tretí deň pobytu nav-

štívila výprava mesto Los Angeles v Californii a v ňom jej 

známe časti Holywood, Beverly Hills, Westwod a pod., v kto-
rých nám najviac učarovali uličky slávy kde sú zvečnené 

odtlačky rúk či podpisy slávnych hercov, spevákov, reţisérov 
a pod. Aţ štvrtý deň sme sa dostali kolotoča súťaţe, v ktorej sa 

zúčastnili pretekári z USA, Európy, Ázie a juţnej Ameriky. 

Súťaţ sa konala na 9 zápasiskách čo naznačilo veľkú účasť 
pretekárov. Súťaţ sa 

rozbehla súťaţami 
kata Open, kata Oki-

nawa, kata kobudo 

a free style. V kate-
górii kata Open 15 

ročné dievčatá úspeš-
ne vstúpila do súťaţe 

12 násobná majsterka 

Slovenska Ingrida 

Suchánková, ktorá 

v tejto kategórii zví-
ťazila a jej oddielová kolegyňa Romana Havierová si vybo-

jovala 3. miesto. V kategórii kata Okinawa 14-17 ročné úspeš-

ne reprezentovala Romana Havierová, ktorá v tejto kategórii 
zvíťazila. V kategórii kumite (športové zápasy) 15 – ročné 

dievčatá do 55 kg Ingrida Suchánková získala 3. miesto a tá 
istá pretekárka v kategórii kumite Open 15 ročné dievčatá 

získala 3. miesto. V kategórii kumite 15 roční chlapci do 55 kg 

zvíťazil Filip Nguyen a získal tak pre trenčianske farby tretiu 
zlatú medailu a šiestu medailu celkom. Trocha menej mal 

športového šťastia Jakub Stehel, ktorý v kategórii kumite 15 
roční chlapci nad 55 kg získal 4. miesto, čo je veľmi pekné 

umiestnenie. 

Ingrida Suchánková preberá ocenenie za víťazstvo z rúk hlavného rozhodcu 
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Predposledný piaty deň pobytu trenčianska výprava vyuţila 

na relaxáciu pri bazéne hotelových komplexov, nakoľko kaţdý 

deň v Las Vegas boli horúčavy a teplota sa šplhala niekedy aţ 
k 30 

o
 C.  Posledný šiesty deň bol dňom balenia batoţiny na 

cestu domov, no a samozrejme lúčenia sa s prekrásnym 
mestom, kde preţili týţdeň zábavy, hry a ponaučenia. Let tam 

aj späť bol náročný, veď trval viac ako 13 hodín. Ale ten pocit 

vidieť tak veľký kus sveta a spoznať USA a mestá New York, 
Las Vegas a Los Angeles, ktorý poznali všetci zo zeme-

pisného atlasu, alebo z fotografií, to dávalo silu vydrţať. Pri 
ceste späť si všetci členovia výpravy povedali, ţe budú svojej 

príprave všetky svoje sily, aby sa opäť do USA vrátili a opäť 

priniesli domov medaile  
Vlastné poznámky 

 
V dňoch 21. - 23. marca 2008 sa hokejová prípravka Dukly 

Trenčín zúčastnila medzinárodného hokejového turnaja 

„Budapest Cup 2008“ pod vedením trénerov Mgr. Ľubo-

míra Goliana a Ing. Štefana Škvarku. Na turnaji sa 

zúčastnilo osem druţstiev z piatich krajín (Česka, Slovenska, 
Maďarska, Chorvátska a Ruska) kde malí hokejisti z nášho 

mesta postupne zvíťazili v základnej časti turnaja výsledkami :  

HK Dukla Trenčín – Alba Volán (Maďarsko) - 13:3,HK Dukla 
Trenčín – Olimp 

99 Vorkuta  (Rus-
ko)  -  16:2, HK Du-

kla Trenčín – Új-

pesti TE (Maďar-
sko) - 16:2 a pos-

túpili do semifinále 
kde zvíťazili nad 

KHL Zagreb (Chor-

vátsko) v pomere 
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16:2. Vo finále sa stretli s domácim tímom Budapest Stars, 

nad ktorým vysoko zvíťazili 18:3 a stali sa víťazmi turnaja. 

Z Dukly Trenčín získali individuálne ocenenia Marek Hecl, 
ktorý sa stal najproduktívnejším hráčom  turnaja s 21 gólmi 

a 6 asistenciami a za najlepšieho brankára turnaja bol 
vyhlásený Marcel Ďurech. 

Vlastné poznámky 

 
Vstup hokejistov Dukly Trenčín do semifinále play off 

Slovnaft extraligy so Slovanom Bratislava bol dramatický, 
lebo domáci prvý zápas vyhrali a v druhom zápase v Bra-

tislave hostia prerazili domáce prostredie súpera, zvíťazili 

a vyrovnali vzájomné zápasy na 1:1. V treťom semifinálovom 
stretnutí play off Slovnaft extraligy vyuţila Dukla Trenčín vý-

hodu domáceho prostredia a zvíťazila nad Slovanom Bra-
tislava 3:1 (2:0, 1:1, 0:0) a ujali sa v sérii vedenia 2:1. Výhodu 

domáceho prostre-

dia uplatnili aj vo 
štvrtom zápase 20. 

marca 2008, keď 
zvíťazili a zvýšili 

vedenie na 3:1. 

Vytvorili si tak 
perfektné predpo-

klady účasti vo fi-
nále tohoročného 

play-off. Avšak zostalo len pri predpokladoch, pretoţe 

v piatom zápase 23. marca 2008 prehrali v Bratislave v po-
mere 4:1, keď sa rozhodlo v rozpätí piatich minút zápasu pre 

presilovkách Slovana. Treba však povedať, ţe do bránky sa 
nepostavili opory trenčianskeho hokeja Miroslav Hála 

a Vladimír Kováč pre zranenia a chorobu, ale neskúsený 

Adam Fumač. Hostia zníţili pomer série vzájomných zápasov 
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na 3:2. Šiesty zápas v Trenčíne vo svojom začiatku sa hral 

opatrne, ale šťastnejší bol Slovan, keď Srdítkom sa ujal 

vedenia zápasu. Trenčanom s Vladimírom Kováčom sa 
podarilo v tej istej tretine ešte vyrovnať, ale to bolo všetko. 

Slovan pridal ďalšie tri góly a v pomere 1:4 vyhral zápas 
a upravil stav série semifinálových zápasov na 3:3. A tak 

o postupe do finále play off Slovnaft extraligy sa rozhodovalo 

v poslednom siedmom rozhodujúcom zápase v Bratislave. 
V ňom Dukla Trenčín nastúpila opäť s Vladimírom Kováčom, 

ale Slovan Bratislava podal veľmi disciplinovaný výkon 
a zvíťazil 2:0. V záverečnom finálovom dueli sa Slovan stretol 

s Košicami, ktoré zvíťazili na druţstvom HC Skalica v sérii 

spoločných zápasov tieţ 4:3. Po skončených semifinálových 
zápasoch druţstvá, ktoré prehrali sa HC Skalica umiestnila na 

treťom mieste a Dukla Trenčín na štvrtom mieste. 
Vlastné poznámky 

 

V dňoch 29. - 30. marca 2008 sa hokejová prípravka Dukly 
Trenčín zúčastnila medzinárodného turnaja 3. tried o putovný 

pohár Libora Lukáše v Zlíne pod vedením trénera Mgr. 
Ľubomíra Goliana. Turnaja sa zúčastnilo osem druţstiev 

z troch krajín – Česka, Slovenska, Rakúska, na ktorom malí 

hokejisti z Trenčína 
postupne zvíťazili v zá-

kladnej časti turnaja 
výsledkami :                                

HK Dukla Trenčín – 

HC Slávia Praha – 6:2, 
HK Dukla Trenčín – 

HC RI OKNA Zlín – 
5:2, HK Dukla Trenčín 

– HC Vsetín – 7:0 
uţ je dobojované, brankári si mali čo povedať 
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Víťazstvami v základnej časti postúpili do semifinále, kde 

sa stretli s Wien Ca-

pitals, nad ktorým 
zvíťazili v pomere 

5:0. Vo finále sa pri-
pravkári stretli s do-

mácim tímom HC RI 

OKNA Zlín, ktorému 
podľahli po vyrovna-

nom a napínavom sú-
boji 2:1 a obsadili druhé miesto na turnaji. Škoda, ţe ne-

zopakovali snaţivý výkon zo základnej časti turnaja. Z Dukly 

Trenčín získal individuálne ocenenie Erik Smolka, ktorý sa 
stal najlepším strelcom turnaja s 9 gólmi. Najlepšími hráčmi 

Dukly Trenčín boli vyhodnotení Erik Rajnoha, Andrej 

Krištofovič a Viliam Čacho. 

Vlastné poznámky 

 
V dňoch 5. a 6. apríla 2008 hostil zimný štadión Mariána 

Gáboríka J&T účastníkov 2. ročníka medzinárodného hoke-
jového turnaja ţia-

kov piatych roční-

kov prípravných ho-
kejových tried. Zo 

zahraničia sa turna-
ja zúčastnili HC 

Karviná, HC Sa-

reza Ostrava, HC 
Budapešť Starz a zo 

slovenských druţ-
stiev HC Poprad 

a Dukla Trenčín. Víťazom turnaja sa stalo druţstvo HC Kar-

viná, pred druţstvom HC Budapešť Starz a Duklou Trenčín. 

víťazné druţstvo Karvinej 



 719 

Prekvapením turnaja bolo druţstvo HC Budapešť Starz, ktoré 

zvíťazilo nad Duklou Trenčín. 

Vlastné poznámky 
 

Úspechom pre oddiel krasokorčuľovania TJ Dukla Trenčín  
boli Majstrovstvá Slovenska v uvedenej kategórii, ktoré boli v 

dňoch 14. aţ 16. marca 2008 v Prešove, keď v kategórii 

starších nádejí – dievčatá sa majsterkou Slovenska stala Ka-

tarína Brosková. Na druhom mieste skončila Bronislava 

Dobiášová a na piatom mieste Sabina Drábová. V kategórii 
mladších nádejí získala Vanessa Bečárová 7. miesto, Iva 

Novacká 15. miesto a Ema Horná 16. miesto. V interpre-

tačom korčuľovaní sa Jana Baxová umiestnila na 3.mieste. 
Vlastné poznámky 

 
Juniorskí hokejisti Dukly Trenčín sa stali 31. marca 2008 

majstrami Slovenska v kategórii juniorov. Vo finále Slovnaft 

extraligy juniorov sa stretli mladí Trenčania so svojimi roves-
níkmi z Košíc celkom trikrát. V prvom zápase trenčianski 

hokejisti prehrali 
v Košiciach vysoko 

10:4, v druhom zápase 

prehru na domácom 
ľade im prehru vrátili 

4:2 a v rozhodujúcom 
treťom zápase na ľade 

HC Košice po dra-

matickom priebehu 
zvíťazili trenčianski 

hokejisti 4:3. Dukla Trenčín si tak po dvoch rokoch vybo-
jovala svoj šiesty juniorský titul v histórii a potvrdila pozíciu 

najlepšieho slovenského druţstva vo svojej vekovej kategórii 

v histórii. Košice, ktoré vyhrali dlhodobú časť Slovnaft extra-

strojca víťazstva juniorov Dukly Trenčín Peter Bohunický s primátorom B. Cellerom 
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ligy na svoj druhý primát v tejto vekovej kategórii nedosiahli. 

Bronz si vybojovali hráči Skalice. Tento športový úspech 

ocenil aj primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, keď 
dňa 8. marca 2008 prijal víťazné druţstvo spolu s ich trénermi 

Petrom Pohunickým a Milan Čechom v obradnej miestnosti 
Mestského úradu v Trenčíne. 

Vlastné poznámky 

 
V sobotu 5. apríla 2008 sa uskutočnili Majstrovstvá Slo-

venska v badmintone zmiešaných druţstiev ţiakov v Prešove. 
Po prvý raz v histórii si titul vybojovalo druţstvo M-Šport 

Trenčín v zloţení M. Hliničan, M. Zigo a F. Sedláček, J. 

Čiţnárová, K. Jargašová, K. Mayerová. Na vynikajúcom tre-
ťom mieste sa umiestnili ţiaci bedmintonového klubu TJ 

CEVA Trenčín, ktorí hrali v zloţení M. Šidlo, L. Supek a F. 
Mucha, A. Machunková, L. Knappová, S. Ondračková, L. 

Grenčíková.        

Vlastné poznámky 

 

Slovenská historická spoločnosť Slovenskej akadémie vied 
v spolupráci s Fakultou sociálno – ekonomických vzťahov 

Trenčianskej univerzity usporiadali v dňoch 8. aţ 9. apríla 

2008 panelovú diskusiu a vedecký seminár na tému Šport ako 

fenomén v česko-slovenských vzťahoch s poprednými špor-

tovými funkcionármi, olympionikmi a bývalými špičkovými 
športovcami. V panelovej diskusii sa predstavili historik Du-

šan Kováč, olympionik – volejbalista Bohuš Golián, tréner 

cestnej cyklistiky Kamil Haťapka a známy rozhlasový 
a televízny komentátor Karol Polák. Všetci traja zhodne kon-

štatovali, ţe v minulosti športovec slovenskej národnosti, kto-
rý sa dostal do československej reprezentácie musel byť sku-

točne veľmi dobrý. Vzťahy medzi reprezentantmi bez ohľadu 

na národnosť boli veľmi priateľské a seriózne, lebo povaţovali 
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za svoju česť reprezentovať svoju vlasť. Na otázku, v čom 

vidia nedostatky v športovaní sa opäť zhodli v názore, ţe : 

- na Slovensku sa predchádzajúce štruktúry telovýchovného 
diania, ktorými sa zabezpečoval rozvoj talentov od mládeţ-

níckych vekových kategórií aţ po dospelých sa zrušili a nič 

nové sa nevymyslelo; 
- v Čechách práve naopak sa tieto štruktúry zachovali; 

- telovýchovné 

dianie postráda 
stratégiu a po-

moc zo strany 
štátnych orgá-

nov a uskutoč-

ňuje sa vďaka 
neúnavnej po-

moci rodičov, 
ktorí však často 

sledujú komerčné zámery so svojimi športujúcimi deťmi; 

Na otázku, aké sú perspektívy vrcholného športovania, tak 
opäť všetci to vidia rovnako, t.j. v šedých aţ čiernych farbách. 

Všetkým je známa skutočnosť, ţe šport a vôbec celá nad-
stavba sú finančne podvyţivené a pokiaľ nebude existovať 

samostatné ministerstvo športu športovanie zostane na okraji 

záujmov štátu. Poprední funkcionári, poslanci všetkých stup-
ňov nasľubujú pomoc, ale tá neprichádza. Keď sa však nejaký 

talent predsa len objaví, nechávajú a s nimi oslavovať 
a fotografovať, akoby to bola ich zásluha. 

V druhý deň nadviazal na panelovú diskusiu vedecký 

seminár, v ktorom vystúpili : 
- Eva Laiferová z Filozofickej fakulty Univerzity Komen-

ského v Bratislave s príspevkom „Fenomén športu v konte-
xte spoločenských zmien“ 
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- František Kolář z Českého olympijského výboru s príspev-

kom „Národní nebo státní olympijské výbory – česká sku-

šenost“ 
- Miroslav Bobrík zo Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave „Nemci a Maďari v zrkadle telovýchovy 

a športu na Slovensku (1918 – 1938)“ 
- Ján Grexa zo Slovenského olympijského výboru „Česko-

slovenské vzťahy v telovýchovných spolkoch na Slovensku 

(1918 – 1938)“ 
- Marek Waic z Fakulty telesnej výchovy a športu 

Univerzity Karlovy v Prahe „Sokolské slety a česko-
slovenské vzťahy“ 

- Matej Hanula z Historického ústavu Slovenskej akadémie 

vied „Keď politika hrala futbal (Slovensko, Čechy 
a Morava – 1946) 

Vlastné poznámky 

 
Mladí hokejisti po ukončení sezóny merajú svoje sily aj 

medzinárodne. Takto bolo aj v dňoch 12. a 13. apríla 2008, 
keď zimnom štadióne MG RINK & J+T v Trenčíne sa stretlo 

päť druţstiev 4. tried hokejových prípraviek HC Ţraloci 

Vyškov, OLH Spartak Soběslav, HK Jestřabi Prostějov, HC 
Košice a Dukla 

Trenčín. Po vzá-
jomných stretnu-

tiach najlepšie si 

so svojimi súper-
mi poradili do-

máci hokejisti 
Dukly Trenčín, 

keď všetky zápa-

sy vyhrali a pri-
tom nedostali ani 
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jeden gól. Tento úspech potvrdzuje kvality trénerského tan-

demu Patrika Zelenku a Vojtecha Lacu.  

 Po skončení turnaja organizátori pripravili pre mladých ho-
kejistov záţitok, keď najprv pri vyhodnotení najlepších hráčov 

a potom aj pri ocenení najlepších druţstiev ocenenia odo-
vzdával osobne „pán hokejista“ hráč Phoenix Coyotes Marcel 

Hossa.  

Z jednotlivých hráčov boli ocenení : 
- Hejduk z Prostějova, ktorý strelil najviac celkom 5 gólov,  

- Vagner z Vyškova bol vyhlásený za najlepšieho útočníka, 

- Augustín Patrik z Trenčína bol vyhlásený za najlepšieho 
obrancu, 

- Chyla Kristian z Trenčína bol vyhlásený za najlepšieho 

brankára. 
Hokejové druţstvá sa umiestnili nasledovne : 

1. Dukla Trenčín, 
2.  HK Jestřabi Prostějov 

3. HC Ţraloci Vyškov 

Vlastné poznámky 
 

V stredu 16. apríla 2008 sa 
v Piano Clube Trenčín stretli 

najúspešnejší športovci, špor-

tové kolektívy a funkcionári 
Trenčianskeho kraja na 4. roč-

níku vyhlásenia výsledkov za 
rok 2007. Podujatie pripravil 

Trenčiansky samosprávny kraj a Krajské športové centrum. 
Ocenenie z rúk predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

MUDr. Pavla Sedláčka, MPH a predsedu Krajského športo-

vého centra v Trenčíne Ing. Pavla Jurčíka, PhD. prevzali títo 
športovci :  

A) kategória mládež – jednotlivci :  

Martin Hubáček 
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1) Martin Hubáček – triatlon TJ Slávia Športová škola 

Trenčín,  

2) Patrícia Hlavnová – plávanie Mestský plavecký klub 
Prievidza,  

3) Dominika Hojsíková – silový trojboj AF Gabrhel 
Trenčín, 

4) Juraj Oršula – rýchlostná kanoistika  DAK Kiaba 

Nováky. 

B) kategória mládež – kolektívy :  
1) KVP NCHZ Nováky – vodné pólo,  
2) KRK DAK Kiaba Nováky – rýchlostná kanoistika,  

3) Dukla Trenčín 

– ľadový hokej,  

4) Klub rýchlost-

nej kanoistiky 
Nováky a RMK 

Dubnica n.V. – 

raketové 
modelárstvo. 

C) kategória dospelí – 

jednotlivci :  

1) Radoslav Rus – rýchlostná kanoistika DAK Kiaba 

Nováky,  
2) Ivana Kmeťová – rýchlostná kanoistika DAK Kiaba 

Nováky,  
3) Martin Tešovič – vzpieranie VŠK Dukla Trenčín.  

D)  športovec so zdravotným handicapom :  
Miroslav Mitaš – stolný tenis Table Tenis Club Povaţská 
Bystrica. 

D) zvláštne ocenenie :  
1) Jozef Gabrhel – vzpieranie Dukla Trenčín, 

2) Eva Matoušková – fitness. 

3) Gabriel Čmárik – horolezectvo HK JAMES Trenčín. 

Edo Hartman prevzal ocenenie za Duklu Trenčín 
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E) kategória dospelí – kolektívy :  
1) KVP NCHZ Nováky – vodné pólo,  

2) AK Spartak Dubnica – atletika,  

3) Dukla Trenčín – ľadový hokej, 
4) MVK Nové Mesto nad Váhom – volejbal. 

F) zaslúžilí funkcionári :  
1) gen. vv. Ing. Rudolf Tvarožka – futbal Trenčín, 

2) Stanislav Kalaš – TJ Hradišťan Jasenica – futbal,  
3) Oldřich Bříza – futbal Prievidza,  

4) František Klement – beţecké lyţovanie Nováky,  
5) Marián Ondruška – Krajské športové centrum 

Trenčín,  

6) Július Hlubina – stolný tenis Slovan Povaţská 
Bystrica,  

7) Mária Supeková – 
futbal Trenčín,  

8) Vojtech Masný – 

futbal Trenčín. 

G) Za zásluhy o rozvoj 

športu :  
1) RNDr. Ľuboš Beňo 

– Nováky, 

2) Ing. Pavol Brnka – RONA Lednické Rovne, 
3) Ing. Stanislav Konček – Trenčín. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 198/1/08, 201/1/08 

 

Mesto Trenčín postupne zrekonštruovalo športové areály pri 
troch z ôsmich základných škôl, ktoré sú v jeho zriaďo-

vateľskej pôsobnosti. Ide o areály škôl na najväčších sídlis-
kách, pričom kaţdý je v inej mestskej časti. Podľa dostupných 

informácií v minulom roku 2007 ich navštívilo 80.524 záu-

jemcov o športové vyţitie. Tento počet nezahŕňa ţiakov, ktorí 

legenda trenčianskeho futbalu Vojtech Masný 
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areály vyuţili počas vyučovania. Doteraz na modernizácii 

uvedených športovísk mesto preinvestovalo viac ako 89 

miliónov Sk. Pôvodné zastarané a nevyhovujúce športoviská 
prešli radikálnou premenou. Do uţívania boli odovzdané 

Základná škola Trenčín Hodţova ul., Základná škola Trenčín, 
Veľkomoravská ul. a Základná škola Trenčín, Novomeského 

ul. roku 2006. Moderné plochy s bezpečným povrchom boli 

budované s víziou pouţívania aj pre verejnosť. Športové 
areály sú chránené plotom, jednak aby zabránili vandalizmu 

a ich poškodzovaniu a zároveň slúţilo na väčšiu bezpečnosť 
pri športe, najmä pri loptových hrách. Na športoviskách sa 

konajú pravidelné zápasy mestských líg, napríklad vo futbale 

či hokejbale. Okrem klasických ihrísk na kolektívne hry ponú-
kajú aj veľa iných atrakcií ako preliezačky či steny na lezenie. 

V areáloch týchto škôl poskytujú moţnosti športovania denne 
vrátane víkendov a sviatkov.  

Pomocná evidencia 214/1/08 

 
Trenčiansky kolkársky klub v dňoch 4. aţ 5. mája 2008 bol 

organizátor majstrovstiev Slovenska v kolkoch ţien pre rok 
2008. Na podujatí sa zúčastnilo 32 hráčok z celej Slovenskej 

republiky, samozrejme, ţe medzi nimi nechýbali kolkárky 

z Trenčína. Neuveriteľný úspech zaznamenala na majstrov-
stvách Trenčianka Jana Bošniaková, ktorá sa dostala do 

finálovej dvanástky a po vynikajúcom výkone s 571 bodmi sa 
stala majsterkou Slovenska na rok 2008. Pomerne blízko 

k postupu mala aj ďalšia Trenčianka E. Fürstenová, keď sa 

umiestnila na 13. mieste. 
Trenčianske noviny 12.05.2008 

Pomocná evidencia 272/1/08 
 

V stredu 14. mája 2008 sa na palubovke Iuventy Micha-

lovce odohralo piate a zároveň rozhodujúce stretnutie o ko-
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nečné 3. miesto, keď po štyroch vzájomných stretnutiach bol 

stav vzájomnej série 2:2. Napokon v nervoch drásajúcom boli 

rozhodli hostia zo Štartu Trenčín víťazstv 25:27 (15:9)  
Štart Trenčín nastúpil v zostave : Školková, Zemanovičová - 

Kraclíková, Uhliarová 6, Drotárová 2, Z. Bahýlová 1, Bir-
kušová 3, Ţideková 2, Hollá 5, Rechtorisová, Neštická, Gaš-

parovičová 5/3, I. Bahýlová 1, Kovaličková 2. Tréner: P. 

Sabadka. Sedmičky: 13/10 - 3/3, vylúčené 3:5. Pred 700 
divákmi rozhodovali Martiník a Simu. Týmto víťazstvom 

hráčky Štartu Trenčín získali tretie miesto v súťaţi a tým aj 
historické bronzové medaily. 

Trenčianske noviny 19.05.2008 

Pomocná evidencia 300/1/08 
 

Za krásneho slnečného počasia v nedeľu 25. mája 2008 sa 
uskutočnil lesný beh 4. ročníka Beh trenčianskou Brezinou 

za rekordnej účasti 130 pretekárov z celého Slovenska, ktorí 

medzi sebou bojovali 
v desiatich disciplí-

nach. Preteky boli 
pomerne veľmi rý-

chle, lebo absolvova-

nie beţeckej trate 
o dĺţke 8,2 km trvalo 

najrýchlejším prete-
károm iba 25 minút. 

Najlepší pretekári 

prevzali z rúk Klaudia Bilovského z Triexpert Trenčín 
a zástupcu Slovenského orla Trenčín Františka Mikuštiaka 

ocenenia. Výsledky : 
Kategória muţi A) 

1. Miroslav Vanko, TJ Obal servis Košice 

2. Ondrej Puškár, Slávia Trnava 
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3. Zdeno Koleda, MK Rajec 

Kategória muţi B) 

1. Róbert Rolko, AŠKP Ţilina 
2. Ľuboš Kováčik, AMK Nové Zámky 

3. Milan Celerín, Tatran Martin 
Kategória muţi C) 

1. Milan Hrušovský, STEZ Spišská Nová Ves 

2. Miroslav Kováč, Mercedes Trenčín 
3. Róbert Berky, AMK Nové Zámky 

Kategória muţi D) 
1. Vincent Bašista, AK Dubnica n/V. 

2. Ferdinand Husár, Trenčín 

3. Pavol Rajec, Jogging Dubnica n/V. 
Kategória muţi E) 

1. František Číž, Prievidza 
2. Andrej Kusenda, BK Lysá 

3. Anton Hajro, TJ Sebedraţie 

Kategória ţeny A) 
1. Jitka Hudáková, VTJ 

Blesk Trenčín 
2. Ľubomíra Klobučníková, 

Spartak Dubnica n/V. 

3. Katarína Drahovská, 
Piešťany 

Kategória ţeny B) 
1. Alena Kadlecová, BK Lysá 

2. Diana Grossová, KR PZ Bratislava 

3. Jana Ţideková, MK Rajec 
Kategória ţeny C) 

1. Eva Budinská, Poluvsie 
2. Zlatica Baláţová, KRB Partizánske 

3. Marta Kučiová, KRB Partizánske 

 

Jitka Hudáková prijíma blahoţelanie od svojho manţela 
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Kategória juniori 

1. Róbert Janíček, ml., BK Lysá 

2. Matej Páleník, Pyxida Čierne Kľačany 
3. Lukáš Daňo, Sedmerovec 

Kategória juniorky 
1. Adriana Janíčková, BK Lysá 

2. Jana Puškárová, AŠK Trnava 

3. Petra Cimingová, MKL Kremnica 
Na záver pretekov organizátori vyhodnotili ich najstaršieho 

účastníka, ktorým sa stal Samuel Lehotský – ročník 
narodenia 1934 z ŠKP Leopoldov a najmladšieho účastníka, 

ktorým sa stal Peter Hudák ročník narodenia 1995 z Tren-

čína. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 275/1/08, 291/1/08 
 

AS Trenčín sa s najvyššou slovenskou súťaţou rozlúčil dňa 

31. mája 2008 po prehre na ihrisku FC Nitra 0:3. Druţstvo  
Martina Stana tak minimálne rok bude pôsobiť v 1. lige. 

Stretnutie začalo úvodnými pokusmi pred oboma bránami, no 
trenčianski hráči Karlík a Depetris úspešní neboli. Skóre 

otvoril v 20. minúte kanonier FC Nitra Semeník, ktorý po 

prudkom centri 
Kostolániho dosia-

hol hlavou ôsmy 
tohto sezónny gól. 

Ten istý hráč pos-

lal o päť minút 
neskôr do pokuto-

vého územia Kos-
tolániho a po jeho 

presnej prihrávke zostal Grajciar osamotený pred brankárom 

Trenčína Roţníkom a tieţ bez problémov rozvlnil sieť. V 32. 
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minúte sa po prihrávke Grubera dostali do streleckých pozícií 

Semeník a Kostoláni, no skóre sa nemenilo. Do prestávky sa 

ešte Trenčania Sluiter a Baez strelami z diaľky pokúšali 
zmeniť stav, no rovnako neúspešne. V 60. minúte mohli hostia 

zníţiť, po akcii Sluitera a strele Gergela nenašiel presnú 
mušku sám pred Tujvelom 

striedajúci Chanti. V 72. mi-

núte si mohol po dvoch asis-
tenciách pripísať do zápaso-

vých štatistík gól Kostoláni, 
no po centri Čemana zle trafil 

loptu. V ďalšom priebehu Ni-

trania kontrolovali hru, sna-
ţili sa udrţať loptu na svojich 

kopačkách. Napriek tomu 
Trenčania v závere pohrozili pokusmi Horvátha a Chantiho. 

Skóre však v nadstavenom čase uzavrel Grajciar po prihrávke 

jedného z Trenčanov. 
Trenčianske noviny 02.06.2008 

Pomocná evidencia /1/08 
 

Úderom desiatej hodiny sa oficiálne začal program  

Challenge  Day – 
Deň výzvy  2008 

v meste Trenčín.  Na 
javisku amfiteátra ho 

otvoril viceprimátor 

Tomáš Vaňo, spolu 
s predsedom komisie 

školstva, športu 
a mládeţe Mestského 

zastupiteľstva v 

Trenčíne Eduardom Hartmanom, nezabudnuteľným repre-
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zentačným brankárom novodobej slovenskej hokejovej éry 

a pracovníčkou Mestského úradu v Trenčíne Máriou Opači-

tou. Tento deň sa niesol pod mottom – „Mesto bez bariér“. 
Jeho charakteristikou bolo ukázať, ţe všetci ľudia, bez ohľadu 

na to, či sú starí alebo mladí, zdraví alebo chorí, môţu 
športovať, zabávať sa i veseliť spolu. Aj preto po úvodnom 

slove sa Tomáš Vaňo Edo Hartman pridali k dvom telesne 

postihnutým mladým ľuďom – Martinovi Krajčovičovi 
a Monike Berackovej, ktorí spolu ukázali obecenstvu, ţe 

i napriek svojmu zdravotnému handycapu môţu prevádzať 
všetci rovnaký šport. Spolu na javisku vyskúšali hru petang – 

hra s kovovými guľami 

na cieľ. Športovalo sa na 
20 registračných miestach 

a ďalšie miesta boli zria-
dené v materských ško-

lách, základných školách, 

stredných školách a stred-
ných odborných učiliš-

tiach v celom meste Tren-
čín. Tak ako kaţdoročne aj tento rok nechýbali tradičné dis-

ciplíny - pílenie dreva, skákanie na švihadle a to hlavne diev-

čatá, sa snaţili točiť gymnastickým kruhom okolo pása alebo 
bokov. Na Mierovom námestí pripravilo Osemročné športové 

gymnázium hry pod 
názvom „Atletika 

hrou“, kde odborníci 

zisťovali, ako to vlast-
ne s pohybovou kul-

túrou medzi deťmi je. 
Na Štúrovom námestí 

deti triafali lop-

tičkami do otvorených 
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úst nakresleného usmiateho šaša, do pripravených terčov 

hádzali šípky, pre telesne postihnuté deti bol pripravený 

petang a súťaţ šikovných prštekov. Pred Kultúrnym a meto-
dickým centrom Ozbrojených síl Slovenskej republiky sa hral 

hokejbal, streetball, skákanie cez gumu a skákanie vo vreci. 
Pre dospelých bolo k dispozícii zdarma Fitness centrum Ga-

brhel. V mestskej krytej plavárni  si  deti a dospelí si mohli za-

plávať do sýtosti. Na tom stanovišti sme našli aj niečo špe-
ciálne, lebo trenčianski hasiči do tajností bazénového potá-

pania s prístrojom. Horolezecký klub James Trenčín pripravil 
lezenie na umelej stene pri ţelezničnom moste a cvičnej skale 

v Skalke nad Váhom. Na farských schodoch skúšali deti aj 

dospelí svoju kondíciu chôdzou alebo behom po prudkých 
schodoch. Kultúrne stredisko Aktivity – Juh vypĺňalo čas de-

ťom materských škôl a deťom prvého stupňa základných škôl 
a do šantenia sa zapájali aj handicapované deti.  Základná 

škola Trenčín, Ľ. Novomeského pripravila športové aktivity 

pre deti s rodičmi. Materská škola Trenčín, Ul. M. Turkovej 
poskytla malým deťom moţnosť vyšantiť sa pohybovými 

aktivitami na polykarpovej stavebnici. Viacúčelové ihrisko na 
Ul. 1. mája bolo miesto veľkého hokejbalového turnaja chlap-

cov. Malý atletický štadión pri Osemročnom športovom 

gymnáziu Trenčín bol vyuţitý na futbal, volejbal a veselé 
športové aktivity, ktoré pre nich pripravili členovia Študent-

ského fóra. Piaristické 
gymnázium J. Branec-

kého pripravilo malý vo-

lejbal pre deti a mládeţ. 
Slovenský skauting – 87, 

zbor Bufinky na obchod-
nej zóne preniesol z prí-

rody bliţšie k deťom 

skautský chodník, čím 
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prilákal veľké mnoţstvo malých aj veľkých, ktorí skúšali či ho 

dokáţu prejsť celý. Bikrosová dráha na Ostrove sústredila 

milovníkov cyklotrialu. Pri príleţitosti tohto športového sviat-
ku sa uskutočnilo tradičné športové futbalové stretnutie medzi 

druţstvami Mestských úradov Trenčín a Uherské Hradište. 
K výbornej atmosfére prispel aj bohatý kultúrny program na 

Mierovom námestí, v ktorom sa so športovými ukáţkami 

predstavili mladí zápasníci zápasníci TJ Dukla Trenčín, 
vzpierači Vzpieračského klubu Kofi, futbalisti TTS Trenčín, 

malé fitnesky z Asociácie Fitness Gabrhel,  karatisti Karate 
Klubu Európa, ŠK Profesionál – Aikido klub a gymnasti 

Gymnastického klubu Pavlo. V kultúrnom programe sa 

predstavili tanečné súbory Mesta Trenčín -  skupina 
moderného tanca Goonies, Tanečná skupina Korzo, Tanečná 

skupina Drobci, Tanečná  skupina Aura, TS South Side, TS 
Zajo,  TS SOU odevné a textilné, TS Tweety, TS Elektro, TS 

Bonika. 

Ako teda skončilo 
zápolenie medzi súťa-

ţiacimi mesta Trenčín 
a Košice ? Nemohlo 

inak ako víťazstvom 

mesta Trenčín, preto-
ţe športových aktivít 

sa zúčastnilo 31,75 % 
z celkového počtu evi-

dovaných 56.130 obyvateľov a v Košiciach na športových 

aktivít sa zúčastnilo 14,81 % z celkového počtu 235.000 
obyvateľov.  

Vlastné poznámky 
 

V dňoch 8. aţ 16. apríla 2008 sa stalo cieľom vysoko-

horských turistov Rastislava Cabalu, Jána Cabalu, Andreja 
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Hricka a Ľuboša Webera z Klubu Polar Alpin Trenčín po-

horie Sierra Nevada nachádzajúce sa v Andalúzii, na juhu 

Španielska. Horstvo leţiace iba 35 km od pobreţia Stredo-
zemného mora, je najvyšším pohorím na celom Pyrenejskom 

poloostrove. O svojom dobrodruţstve sa podelili svojím 
listom nasledovného znenia. „Náš prvý kontakt so Španiel-

skom sa udial na 

letisku v Madride, 
odkiaľ sme sa noč-

nou jazdou auto-
busom presunuli 

do mesta Granada, 

leţiaceho pod se-
vernými svahmi 

Sierra Nevady. 
260-tisícová Gra-

nada nás však pri-

vítala nevľúdnym 
oblačným počasím a vietor na hrebeňoch hôr dosahoval rý-

chlosť 90 km/h. To nás odradilo od nášho zámeru hneď 
spoznávať Sierru Nevadu. A tak dva dni sme venovali spoz-

návaniu mesta plného histórie, ktorého korene siahajú aţ do 

čias Rimanov. Mesto najväčší rozkvet zaţilo v období maur-
skej nadvlády v  8. aţ 15. storočí, ktoré zanechalo vplyv najmä 

v architektúre. Najväčšou atrakciou Granady bol nepochybne 
maurský palácový komplex Alhambra, týčiaci sa na kopci nad 

mestom.  

Po troch dňoch sa počasie umúdrilo a tak na štvrtý deň ráno 
sme vyrazili z Granady do lyţiarskeho strediska Pradollano, 

odkiaľ sme uskutočnili trojdňový prechod centrálnej časti 
Sierra Nevady. Pre záujemcov o lyţovanie treba dodať, ţe 

Pradollano je najrozsiahlejšie a najvyššie poloţené lyţiarske 

stredisko v celom Španielsku. Lyţiari majú k dispozícii 55 ki-

najvyššia hora Sierra Nevady – Milhucén 3479 m 
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lometrov zjazdoviek v nadmorskej výške od 2100 m aţ do 

3300 m. Nad strediskom týčiaci sa vrchol Veleta, druhý naj-

vyšší v pohorí s výškou 3396 m bol našim prvým cieľom. 
Hoci v podhorí vládlo pekné slnečné a veterné počasie, vrchol 

Velety sme dosiahli v začínajúcej víchrici a bez GPS navi-
gátora by sme veru ťaţko zostúpili ku kamennej útulni Re-

fugio de la Cariguela vo výške 3205 m, kde sme prenocovali.  

Počasie ďalšie dni bolo priaznivé a umoţnilo nám vystúpiť 
na päť najvyšších štítov Sierra Nevady. Keďţe v pohorí ešte 

vládli zimné podmienky, tak pouţitie horolezeckých cepínov 
a stúpacích ţeliez bolo nutnosťou. Kým v noci teplota klesala 

na -12°C, ale cez deň slnečné lúče príjemne hriali a pod 

ťaţkými batohmi sme sa veru aj zapotili. Druhú noc sme 
strávili v ďalšej kamennej útulni (Refugio de la Caldera, 3080 

m), ktorú, rovnako ako tú predchádzajúcu, vybudovala Správa 
národného parku. Národný park Sierra Nevada bol vyhlásený 

pomerne nedávno, 

v roku 1999. Tretí 
deň dopoludnia sme 

dosiahli najvyšší vr-
chol pohoria 3479 m 

vysoký Mulhacén, 

ktorý nás obdaril 
úchvatnými výhľadmi 

na okolité končiare, aj 
na 30 kilometrov 

vzdialenú Granadu. 

V ten deň sme ešte vystúpili na snáď najkrajší vrchol pohoria 
Alcazaba (3364 m), potom nasledoval únavný zostup o 1800 

metrov niţšie, do dedinky Trevélez s typickými bielymi dom-
čekmi učupenými v strmom svahu vo výške od 1400 do 1700 

metrom. Táto dedinka je najvyššie poloţenou na Pyrenejskom 

poloostrove. V jednej z tunajších reštaurácii sme večer oslávili 

turistická výprava po zdolaní  Mulhacénu 
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náš prechod pivom a miestnou špecialitou – sušenou šunkou, 

ktorá preslávila Trevélez po celom svete. Hoci sme hory 

navštívili počas víkendu, okrem začiatku a konca nášho puto-
vania sme nestretli ani ţivú dušu. 

Nasledujúce ráno 
sme sa autobusom 

vrátili do Granady 

a zvyšok dňa sme ve-
novali odpočinku 

a dopĺňaniu strate-
ných kalórií. Večer 

sme sa posledný krát 

poprechádzali ulička-
mi starého mesta 

a pokochali sme sa 
výhľadom na zasneţené, nám uţ dôverne známe, vrcholy 

Sierra Granady. Posledný deň a noc nášho výletu sme strávili 

v metropole Španielska, v Madride, ktorá nás privítala s jarnou 
rozkvinutou prírodou veľkým počtom historických pamiatok, 

múzeí a svetových galérií. Z nich sme stihli pozrieť len 
zlomok pozoruhodností - najznámejšiu Galériu umenia Prado, 

plastiku hrdinu románu Miguela Cervantes Dona Quijote De 

la Mancha. A tak sa sme si predsa vzali, ţe sa do tohto 
príťaţlivého mesta ešte vrátime.“ Váš  Rastislav Cabala.  

Poznámky Rasťa Cabalu 
 

Dňa 10. júna 2008 sa v priestoroch Hasičskej stanice a 

Mestského futbalového štadióna v Dubnici nad Váhom 
uskutočnil v poradí uţ 12. ročník krajskej súťaţe v hasičskom 

športe. Súťaţ otvoril riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasič-
ského a záchranného zboru plk. Ing. Michal Jurdík. Krajskej 

súťaţe sa zúčastnili najlepšie druţstvá z Trenčianskeho kraja, 

konkrétne Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného 
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zboru z Trenčína, Okresného riaditeľstva Hasičského a zá-

chranného zboru Nového Mesta nad Váhom, Okresného riadi-

teľstva Hasičského a záchranného zboru Partizánskeho, 
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 

Povaţskej Bystrice, Hasičskej stanice z Púchova a Závodného 
hasičského útvaru Seprot z Púchova. Súťaţilo celkom 61 

hasičov. Mimo súťaţ štartovali hasiči z Hasičského a zá-

chranného sboru Zlínskeho kraja. 
Celkovým víťazom 12. ročníka sa stalo druţstvo Okres-

ného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Tren-
číne. V dvojboji jednotlivcov prvých päť miest získali zás-

tupcovia Závodného hasičského útvaru Seprot z Púchova. Ví-

ťazom dvojboja jednotlivcov sa stal Ing. Rudolf Adamička 
zo Závodného hasičského útvaru Seprot Púchov. 

Vlastné poznámky 
 

Na Ostrove sa uskutočnil v dňoch  16. – 18. mája 2008 6. 

ročník motoristického zrazu, 
ktorý pripravil Black Kings 

Chopper Club z Trenčína. 
Podľa organizátora Miroslava 

Appelta sa na zraze „premlelo 

viac ako sedemsto majiteľov 
motorových „srdcoviek“. „Na-

ša rodina sa stále rozširuje,“ 
skonštatoval na margo účasti 

motorkárov z Čiech a Poľska. 

Na programe zrazu bola v so-
botu 17. mája 2008 spanilá jaz-

da, v ktorej prešli 140 kilome-
trový okruh s fajčiarskou pres-

távkou v Bojnej. V skutočnosti 

to bola prestávka pre hladné 

http://archiv.mynoviny.sk/storm/itextg.asp?idh=1615177&ids=6
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ţalúdky, pretoţe ich tu čakal chutný guláš. Na spiatočnej ceste 

si spomenuli na kamarátov, ktorí pred dvoma rokmi zahynuli 

cestou zo zrazu pri Chocholnej.  
Na túto záľubu treba dve veci - chuť a peniaze. Na zraze sa 

objavili skutočné skvosty, napríklad „harleyka“ za jeden a pol 
milióna. Predchádzajúce stretnutia sa skončili kvôli 

„frajerine.“ V 90-tych rokoch ich organizovali bratia Peter a 

Milan Kolibárovci. Prvý zraz bol na Ostrove v roku 1993, 
prestali sme asi po šiestich rokoch. Zo začiatku to bolo o 

záľube, kamarátstve. Neskôr začali na stretnutia chodiť cha-
lani, ktorým oteckovia dali státisíce na motorky. Tí nereš-

pektovali nepísané pravidlá, jazdili divoko, ničili zariadenie 

v objektoch, kde sa motorkári stretli. Napríklad v Opatovej 
vošiel motorkár priamo do jedálne. Dnes sa rady motorkárov 

vyčistili, motorkári sú disciplinovaní. Jeho slová potvrdil aj 
Pavol Kudlička z Okresného riaditeľstva Policajného zboru 

Slovenskej republiky v Trenčíne, podľa ktorého sa počas mo-

torkárskeho víkendu nestala ţiaden problém. 
Trenčianske noviny 02.06.2008 

 
TJ Kubran Trenčín usporiadala v polovici mesiaca júl 2008 

za účasti 111 hráčov dvojdňový celoslovenský stolnotenisový 

turnaj veteránov, ktorí zápolili v siedmich vekových 
kategóriach. 

Výsledky : 
- kategória 40-49 roční :  

1. Š. Sagáčik (Val. Meziříči),  

2. Š. Mazuch (Pov. Bystrica),  
3. P. Jánošík (Jeseník). 

- kategória 50-59 roční :  

1. L. Mádel (Holíč),  
2. Ľ. Štrbík (B. Bystrica),  

3. J. Vítek (Nové Mesto n/V.). 

http://www.sme.sk/
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- kategória 60-64 roční :  

1. J. Mišinský (Hraň),  

2. E. Čanaky (Mojmírovce),  
3. A. Mihály (Prievidza). 

- kategória 65-69 roční :  

1. T. Lacko (Komárno),  
2. A. Paríšek (Košice),  

3. D. Nič (Bratislava). 
- kategória 70-74 roční :  

1. O. Kysel (Bratislava),  

2. J. Holoďa (Bratislava),  
3. J. Ostruszka (Košice). 

- kategória 75-79 roční :  

1. M. Illéš (Bratislava),  
2. M. Kasanický (Ruţomberok),  

3. A. Novák (Trenčín). 
- kategória nad 80 rokov :  

1. V. Gondžúr (Trenčín),  

2. E. Marček (Ruţomberok),  
3. J. Kuţma (Vranov). 

Trenčianske noviny 07.07.2008 
 

V dňoch 23. a 24. júna 2008 sa uskutočnila v Trnave a okolí 

Olympiáda detí a mládeţe – Kalokagatia 2008, v ktorej si 
zmerali mladí športovci v ľahkej atletike, basketbale, hádza-

nej, volejbale, stolnom tenise, streľbe, gymnastike a malom 
futbale. V súťaţi malého futbalu reprezentovali Trenčiansky 

kraj mladší ţiaci Základnej školy Trenčín, Ul. Na dolinách. 

Bojovali úspešne, lebo sa prebojovali aţ do finále, kde po-
dľahli druţstvu Základnej školy Bratislava, Kalinčiakova ul. 

na pokutové kopy. Druţstvo pripravil pre turnaj učiteľ Roman 

Bakoš. 

Info Trenčín 17.07.2008 

Pomocná evidencia 400/1/08 



 740 

V dňoch 3. a 4. júla 2008 sa uskutočnil v Dubnici nad Vá-

hom uţ 36. ročník majstrovstiev Slovenskej republiky v hasič-

skom športe. V prvý deň predpoludním súťaţili profesionálni 
hasiči na hasičskej stanici v Dubnici nad Váhom vo výstupe 

do 4. podlaţia cvičnej veţe s pomocou hákového rebríka a po-
poludní pokračovala súťaţ na Mestskom štadióne v Dubnici 

nad Váhom. Celkom súťaţilo 13 druţstiev a 7 jednotlivcov. 

Desať druţstiev tvorili príslušníci Hasičského a záchranného 
zboru, tri druţstvá boli zástupcovia závodných hasičských 

útvarov z G 4 S Fire Services z Bratislavy, druţstvo zo Slo-
venských elektrární – Jaslovských Bohuníc a druţstvo zo 

Seprot - servisu z Púchova. Najstarším súťaţiacim bol Mgr. 

Vladimír Surţin z Okresného riaditeľstva Hasičského a zá-
chranného zboru v Poprade, ktorý v športe zastáva funkciu 

trénera reprezentácie a v tomto roku sa doţíva okrúhleho 
jubilea 50 rokov. Najmladším súťaţiacim bol 19-ročný Marek 

Veselovský zo Závodného hasičského útvaru Seprot Seprot, 

servis Púchov. Bok po boku súťaţili aj otec so synom. Otec 
Miroslav Velický a syn Michal Velický, obaja z Okresného 

riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Senici. 
Prvú disciplínu – výstup do 4. podlaţia cvičnej veţe s ča-

som 15,21 s prekvapivo vyhral Róbert Csörgö zo Závodného 

hasičského útvaru G 4 S Fire Services z Bratislavy, na druhom 
mieste s časom 

15,27 s sa umiest-
nil vlaňajší víťaz 

„veţe“ Rudolf 

Adamička zo 
Závodného hasič-

ského útvaru Se-
prot – Servis s.r.o. 

Púchov a na 3. 

mieste skončil Pa-
víťazné druţstvo z Popradu 
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vol Gavlák z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchran-

ného zboru v Poprade. V druţstvách si prvenstvo z „veţe“ 

zapísalo druţstvo Okresného riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru v Poprade. 

Druhú disciplínu 100 m cez prekáţky vyhral favorit 
Viliam Štinčík z Okresného riaditeľstva Hasičského 

a záchranného zboru v Poprade s časom 16,72 s, druhý bol 

Jaroslav Klučár z Okresného riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi s časom 17,22 s a 

na treťom mieste skončil Pavol Gavlák z Okresného riadi-
teľstva Hasičského a záchranného zboru v Poprade s časom 

17,29 s. V druţstvách vyhralo druhú disciplínu  druţstvo 

Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 
v Poprade. 

Tretiu disciplínu – štafetu druţstiev vyhralo druţstvo 

Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 

v Trenčíne časom 61,92 s; na druhom mieste skončilo druţ-

stvo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 
v Spišskej Novej Vsi s časom 62,42 s a na treťom mieste 

druţstvo Závodného hasičského útvaru Seprot, servis Púchov 
s časom 62,47 s. 

Štvrtú – kráľovskú disciplínu – poţiarny útok vyhralo opäť 

druţstvo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchran-

ného zboru v Poprade s časom 23,66 s, na druhom mieste 

skončilo druţstvo Okresného riaditeľstva Hasičského a zá-
chranného zboru vo Veľkom Krtíši s časom 26,77 s a na tre-

ťom mieste druţstvo Okresného riaditeľstva Hasičského a zá-

chranného zboru v Spišskej Novej Vsi s časom 27,07 s. 
Poznámky M. Petríka (upravené) 

 
Soblahovská ulica v Trenčíne patrila dňa 5. júla 2008 po 

obede na dve a pol hodiny výhradne korčuliarom na kolies-

kových korčuliach. Na tento účel Mesto Trenčín uzavrelo pre 
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mestskú hromadnú dopravu a autá úsek tejto mestskej komu-

nikácie od kruhovej kriţovatky pri Keramoprojekte aţ po 

mestský cintorín v celko-
vej dĺţke pribliţne 650 

metrov. Počas tohto času 
Trenčania všetkých ve-

kových kategórií sa mo-

hli bezpečne vyšantiť na 
kolieskových korčuliach. 

Premiérového podujatia 
sa zúčastnilo vyše 500 

občanov. Prieskum vy-

konaný medzi vodičmi 
nezaznamenal nejakú sťaţnosť, ţe bola cesta uzavretá. A sa-

motní korčuliari vyjadrili maximálnu spokojnosť. Samospráva 
akciu vyhodnotila v tom zmysle, ţe bola prínosom pre 

športové vyţitie Trenčanov a pre ďalšie obdobie bude po-

dobnú akciu poriadať aj v iných častiach mesta. 
www.trencin.sk 06.07.2008 

 
Mladšie dorastenky Hádzanárskeho klubu Štart Trenčín, po-

dobne ako ich hádzanárske vzory, ţeny - seniorky Hádza-

nárskeho klubu Štart Trenčín, obsadili na majstrovstvách Slo-
venska v Šuranoch tretie miesto a získali bronzové medaily. 

Pri vyrovnanosti súperov rozhodovali o umiestení na prvých 
troch miestach jednogólové rozdiely vo výsledkoch. Tren-

čianky delil od striebra jeden a od zlata tri góly. O umiestnenie 

medzi najlepšími hádzanárskymi druţstvami sa zaslúţili 
hráčky : Zemanovičová, Šarţíková – Dudová, Ivanová, Ko-

láriková, Pojezdálová, Cipovová, Vasilenková, Petreková, Be-
rová, Revajová, Varsanyiová, Tvrdá, Svetlošáková, Bogárová, 

Guţíková, Skrucoňáková, Luštoňová, Brániková, Hrochová. 

http://www.trencin.sk/
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Majstrom Slovenska sa stalo druţstvo Bytče pred druţstvom 

so Šurian a druţstvom z Trenčína. 

Vlastné poznámky 
 

V nedeľu 29. júna 2008 na hokejbalovom ihrisku Základnej 
školy Trenčín, Novomeského vyvrcholila Trenčianska hokej-

balová liga posledným finálovým duelom play-off medzi 

muţstvami Rangers a Pivoňka. Rangers, ktorí viedli v sérii 
2:1, prevyšovali od začiatku zápasu svojho súpera po hernej aj 

technickej stránke a zaslúţene zvíťazili 9:1. Stali sa tak uţ po 
ôsmy raz víťazmi tejto prestíţnej súťaţe a drţiteľmi putov-

ného pohára. Víťazné muţstvo Rangers hralo v zostave : Gre-

gor, Neveriš, Nosek, Škára, Podpera, Hartmann, Bulko, Fabo, 
Minárech, Kyselica, Harár, Gašparovič, Ďuriš, Zemko, Sy-

korčin, Havier, Bielik. Na treťom mieste skončilo druţstvo 
Pirates, ktorí zvíťazili nad KSD Nová Dubnica. 

Trenčianske noviny 30.06.2008 

Pomocná evidencia 380/1/08 
 

Poľská obec Zablocie dňa 5. júla 2008 bola miestom 18. 
ročníka futbalového turnaja obcí s názvom Záblatie. Je len 

samozrejmé, ţe sa zúčastnili aj futbalisti z mestskej časti 

Trenčín – Záblatie. Tento tradičný turnaj sa konal za účasti 
štyroch druţstiev – Sokol Záblatí z Čiech, Slovan Záblatí 

z Moravy, Orzela Zablocie z Poľska a Druţstevníka Záblatie 
z Trenčína. Trenčianski reprezentanti si počínali výborne, na 

rozdiel od prvoligistov, a zvíťazili uţ po tretí raz za sebou. Za 

najlepšiho strelca turnaja bol vyhlásený Branislav Straka 
z Druţstevníka Záblatie s dosiahnutými piatimi gólmi. 

Info Trenčín 31.07.2008 
Pomocná evidencia 430/1/08  
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Z poverenia Slovenského zväzu tenistov usporiadal klub M-

Šport Trenčín – Ostrov majstrovstvá Slovenskej republiky 

tenisových veteránov, ktorého sa zúčastnilo 88 hráčov z 
viacerých miest Slovenska. Pretekári boli rozdelení podľa 

vekových kategórii od 35 aţ nad 85 rokov. Najstarším 
účastníkom podujatia bol 88 - ročný Ján Ležovič z Bratislavy. 

Víťazmi sa  stali : 

kategória 35 – roční : Drozd  
kategória 40 – roční : Staník  

kategória 45 – roční : Ţupa  
kategória 50 – roční : Poruban  

kategória 55 – roční : Kmeť  

kategória 60 – roční : Horváth  
kategória 65 – roční : Brna  

kategória 70 – roční :Augustín : 
kategória 75 – roční : Ferienčík 

kategória 85 – roční : Cepko  

kategória štvorhra 35 – roční : Jánošík, Staník  
kategória štvorhra 55 – roční : Kmeť, Ţufka  

kategória štvorhra 65 – roční :  Ondrušek, Augustín  
kategória štvorhra 75 a 85 – roční : bola neobsadená. 

Trenčianske noviny 14.08.2008 

Pomocná evidencia 461/1/08 
 

Futbalový mladší dorastenci (ročník 1993) z Akadémie AC 
Sparta Trenčín sa zúčastnili na 2. ročníku medzinárodného 

turnaja O pohár Jozefa Chovanca v Prahe. Bola to skvelá a 

vydarená konfrontácia predovšetkým českého a slovenského 
mládeţníckeho futbalu. Pekného úspechu na tomto podujatí 

zaznamenali mladší dorastenci AAC Sparta Trenčín, ktorí v 
konečnom hodnotení spomedzi desiatich účastníkov obsadili 

skvelé tretie miesto, keď boli iba krôčik od postupu do finále. 

Bliţšie o tomto turnaji povedal tréner Trenčanov Jaroslav 

http://archiv.mynoviny.sk/storm/itextg.asp?idh=2101470&ids=7
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Jurkovič - „Oproti minulému roku sa tento turnaj skvalitnil 

nie preto, ţe sme skončili na šiestom a tento rok uţ na treťom 

mieste. Tento rok stretnutia boli veľmi vyrovnané. Naše dekla-
sujúce výsledky z prvého ročníka sa uţ nezopakovali ani v 

jednom zápase. Nakoľko naše muţstvo bolo pohromade iba tri 
týţdne, myslím si, ţe sme ziskom tretieho miesta dosiahli 

veľmi pekný úspech. Postup do finále nám unikol iba o vlá-

sok, lebo tri minúty pred koncom Slávia Praha vyrovnala na 
konečných 1:1, my sme v boji o postup do finále však potre-

bovali zvíťaziť, preto sme hrali iba o bronzové medaily. Je 
potešiteľné, ţe na tomto turnaji sme zaznamenali najviac gó-

lov. V našom druţstve sme mali aj najlepšieho strelca celého 

turnaja Mariána Výsmeka autora štyroch gólov. Vzhľadom 
nato, ţe muţstvo sa iba spoznáva a formuje, chlapci sa pre-

zentovali kvalitnými a zodpovednými výkonmi. Za dva tur-
najové dni absolvovali päť namáhavých stretnutí, neraz išli na 

dno svojich síl a schopností. Bola to vydarená generálka nášho 

nového kolektívu, v ktorom je aţ šestnásť nových hráčov (z 
minulej sezóny zostali iba dvaja), pred novým súťaţným 

ročníkom 2008/09 - 1.ligy mladšieho dorastu. Veľmi kladne sa 
výkone mladých trenčianskych futbalistov vyjadrili bývalí 

hráči Sparty a Slávie J. Pešice a Karol Dobiáš, ktorý im osob-

ne poďakoval za dobrú a vzornú reprezentáciu Sparty. Jeho 
účasť bola pre našich chlapcov veľkým a nezabudnuteľným 

záţitkom. Myslím si, ţe našimi dobrými výkonmi a výsled-
kami sme si doslova „vypýtali“ pozvánku aj na ďalší 3. 

ročník.“ Druţstvá bojovali v dvoch základných skupinách. 

V skupine „A“ hrali - AC Sparta Praha, FC Bohemians Praha 
1905, MFK Ruţomberok, FC Viktoria Plzeň, FC Radnik 

(Bosna-Hercegovina). V skupine „B“ - SK Slávia Praha, SK 
Motorlet, FC Nitra, FK Teplice, AAC Sparta TRENČÍN. 

Víťazi skupín hrali finále a muţstvá na 2. mieste zápolili o 

bronz. 
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Trenčania obsadili v svojej skupine 2. miesto a v boji o 

bronz si zmerali sily s druhým muţstvom skupiny „A“ 

Viktóriou Plzeň. Trenčania boli pri streleckej chuti a zvíťazili 
nad svojím súperom 5:2, gólmi Výsmeka 2, Kaderu 2, 

Bartaloša. Vo finále zvíťazila usporiadajúca Sparta Praha 
nad druţstvom z Teplíc 1:0 a tým obhájila vlaňajšie prvenstvo. 

Vlastné poznámky 

 
Pekného športového úspechu 

dosiahol trenčiansky letecký 
modelár Jozef Hrušovský 

v druhom kole Európskeho po-

hára v kategórii termických 
elektrovetroňov, ktoré uskutoč-

nilo v dňoch 19. a 20. júla 2008 
na letisku v Nitre – Janíkov-

ciach. V silnej európskej kon-

kurencii, v ktorej súťaţilo 24 modelov z piatich štátov, vylietal 
2. miesto v kategórii F57 - 400 a upevnil si prvé miesto 

v celkovom hodnotení Euro Cupu v kategórii F57-400. 
Info Trenčín 31.07.2008 

Pomocná evidencia 405/1/08 
 

V sobotu 9. augusta 2008 zavítala do Trenčína prestíţna 

trofej zámorskej hokejovej NHL Stanleyho pohár. Pod hrad 
Matúša Čáka ho priniesol slovenský útočník klubu Detroit 

Red Wings Tomáš Kopecký. Dvadsaťšesťročnému odchovan-
covi Dukly sa podarilo pohár získať ako štvrtému Slovákovi. 

V Trenčíne sa pohár ocitol po prvý raz. Dopoludnia Tomáš 

Kopecký ukázal pohár občanom na Mierovom námestí, kde sa 
mohli s ním odfotografovať. Útočník Detroitu pohár pre víťa-

za NHL priniesol aj na detské oddelenie trenčianskej nemoc-
nice a potom na zimný štadión v Trenčíne, ktorý bol jeho 

vstupom do veľkého hokeja. Stanleyho pohár priviezli jeho 
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stráţcovia z Česka. Tam sa z neho majú moţnosť tešiť spo-

luhráči Tomáša Kopeckého Dominik Hašek a Jiří Hudler, ako 

aj agent Detroitu Vladimír Havlůj a hráč farmárskeho celku 
Jakub Kindl. Spolu s pohárom prišli na Slovensko jeho dvaja 

osobní stráţcovia a český útočník Hudler. V nedeľu uţ pres-
tíţna trofej putovala ďalej k Pavlovi Daciukovi do Ruska. 

Trenčianska hokejová trojica Marián Hossa, Pavol Demitra a 

Marián Gáborík sa pre stretnutie hokejistov s reprezentačným 
trénerom Jánom Filcom vo Vysokých Tatrách na podujatí na 

námestí nezúčastnila. 
Tomáš Kopecký do veľkého hokeja vhupol uţ ako 

sedemnásťročný, 

keď v sezóne 
1999/2000 odo-

hral v drese Tren-
čína 52 extraligo-

vých duelov. Ná-

sledne zamieril do 
zámoria, kde sa 

cez WHL a AHL 
prebojoval aţ do 

prvého tímu Detroit Red Wings. V tomto ročníku v play off 

neodohral ani jedno striedanie, pretoţe ho z hry vyradila 
operácia kolena. V základnej časti nastúpil v 77 stretnutiach, v 

ktorých si na svoje konto pripísal 12 kanadských bodov za 5 
gólov a 7 asistencií. V ďalšom ročníku bude spoluhráčom 

Tomáša Kopeckého Marián Hossa, ktorý do Detroitu prestúpil 

z Pittsburghu. Práve Pittsburgh bol poslednou prekáţkou 
Detroitu na ceste k získaniu v poradí jedenásteho triumfu 

v NHL 
Trenčianske noviny 25.08.2008 

Pomocná evidencia 426/1/08 
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Zimný štadión v Trenčíne bol od štvrtka 14. do soboty             

16. augusta 2008 dejiskom jubilejného 15. ročníka tradičného 

letného medzinárodného hokejového turnaja Rona Cup. Na 
podujatí štartovali tri slovenské extraligové tímy - HKM Zvo-

len, HK 36 Skalica, Dukla Trenčín a traja účastníci z českej 
najvyššej súťaţe - HC Oceláři Třinec, RI OKNA Zlín a HC 

Znojemští Orli. Podľa hracieho systému hrali slovenské tímy 

len proti českým. Po kaţdom odohratom zápase nasledovala 
séria trestných strieľaní, ako pomocné kritérium pri určení 

priebeţného a konečného poradia. Vzájomné stretnutia boli 
zaujímavou konfrontáciou česko-slovenskej hokejovej školy. 

Na prekvapenie, hokejisti Dukly, ktorí obhajovali vlaňajšie 

prvenstvo, tentoraz sklamali - nevyhrali ani jedno turnajové 
stretnutie. Jednotlivé zápasy Trenčanov sledovalo okolo 500 -

600 divákov. Tento kvalitne obsadený turnaj bol zároveň aj 
generálkou pre niektorých jeho účastníkov, pred blíţiacim sa 

novým ročníkom najvyššej súťaţe oboch štátov.  

1. Zvolen   9 bodov  
2. Skalica  6 bodov 

3. Znojmo  4 body 
4. Třinec    3 body 

5. Zlín 3 body 

6. Trenčín  1 bod 
Za najlepšieho brankára bol vyhlásený J. Laco  zo  Zvo-

lena, za najlepšieho obrancu Ľ. Sekeráš z Třinca. Poháre 
najlepším trom druţstvám a najúspešnejším jednotlivcom odo-

vzdal generálny manaţér Dukly Eduard Hartmann a vice-

primátor Mesta Trenčín Tomáš Vaňo. 
Vlastné poznámky 

 
Ulica Ľ. Stárka v Trenčíne v úseku od kriţovatky s ulicou 

s Piešťanskou a Brnianskou v celkovej dĺţke 1100 metrov  

patrila v nedeľu 31. augusta 2008 od 14,00 h do 15,00 h, teda 



 749 

na celé tri hodiny, výhradne 

korčuliarom. Po pozitív-

nych ohlasoch sa akcia 
Trenčín  in-line opakovala.  

Pôvodný termín bola  nede-
ľa 17. augusta 2008, ale 

vzhľadom na silnú búrku 

spojenú so silným ničivým 
vetrom deň predtým  a jej 

následky, sa podujatie zrušilo. Pekné počasie prilákalo opäť 
milovníkov in-line korčuľovania. Boli nimi začínajúci, ale 

i zdatní, dospelý, ale aj deti. Dokonca dvaja páni si zakorču-

ľovali so svojimi malými ratolesťami v kočíkoch. 
Vlastné poznámky 

 
Popoludnie v stredu 10. septembra 2008 v priestoroch tren-

čianskej lodenice na Ostrove sa konala zaujímavé podujatie, 

ktorým bolo spustenie dračej lode do vôd Váhu a jej 
slávnostný krst. K nastú-

peným vodákom pred jej 
spustením na vodu kapi-

tán riečnej plavby Ľu-

bomír Matúš v príhovore 
konštatoval, ţe „dračiu 

loď chápanú v tomto klu-
bovom ponímaní, ktorú 

sme začali v Trenčíne 

nemá na Slovensku obdobu. Tí, ktorí o tomto športe nič 
nevedia, musím povedať, ţe  Trenčíne je uţ lodná posádka 

zloţená z profesionálov – výkonnostných športovcov, repre-
zentujúci na vrcholových súťaţiach s takouto loďou. Napo-

sledy sa tak stalo pred týţdňom, keď sa v Čechách zúčastnili 

majstrovstiev Európy, z ktorých si priniesli 3. miesto v plavbe 
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na 200 metrov a 1. miesto v plavbe na 2000 metrov. Náš klub 

však chce osloviť široký okruh ľudí, ktorých spoločným 

záujmom je pohyb.“ Ľubo-
mír Matúš uviedol, ţe his-

tória veslovania na dračích 
lodiach má svoj pôvod 

z Číny a je stará viac ako 

2000 rokov. Lode sú dlhé 
12,5 m s posádkou dvad-

siatich veslujúcich, z kto-
rých je desať na kaţdej 

strane lode. Dopĺňajú ich 

vpredu sediaci bubeník udávajúci tempo a vzadu stojaci 
kormidelník. 

Ako sa patrí, nové plavidlo ešte pred svojím spustením na 
vodu dostalo svoje pomenovanie po nestorovi slovenských 

a trenčianskych vodákov Emilovi Baranyim Emilko a fľašou 

sektu ho pokrstil primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav 

Celler. Následne k plavi-

dlu pristúpili vodáci 
z oboch strán a z vesiel 

urobili tradičné „V“, čím 

vyjadrili svoju priprave-
nosť na plavbu. Naviják 

začal pomaly popúšťať 
lano s plavidlom do vĺn 

Váhu a po nastúpení po-

sádky dračia loď Emilko vykonala skúšobnú plavbu po Váhu.  
Novovzniknutý klub Dračia légia v Trenčíne má záujem 

rozšíriť svoj vplyv medzi školskou mládeţou organizovaním 
súťaţí. Tak vám ţeláme veľa zdaru priatelia. 

Vlastné poznámky 
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V nedeľu 14. septembra 2008 sa uskutočnil na futbalovom 

štadióne AS Trenčín ďalší ročník populárnej siláckej súťaţe 

o Meč Matúša Čáka za účasti 13 silákov z Čiech, Maďarska, 
Poľska a Slovenska. Uţ od prvej disciplíny, v ktorej súťaţiaci 

prevracali 400 kg. pneumatiku, sa ujal vedenia Zdeněk Sed-

mík z Čiech a nedal si ho prebrať ani najsilnejším muţom 

Slovenska za rok 2004 Braňom Golierom. V konečnom 

hodnotení štyri prvenstvá zo šiestich disciplín, čo mu vynieslo 
získal 72 bodov. Na druhom mieste sa umiestnil Bartolomej 

Bak z Poľska a na treťom mieste sa umiestnil Braňo Golier. 
Vlastné poznámky 

 

„V lete ma oslovili akcionári a vedenie Dukly s touto ponu-
kou a po rozhovoroch s akcionármi som sa rozhodol ponuku 

prijať,“ povedal primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Cel-

ler. Rozhodlo o tom viacero dôvodov. „Najdôleţitejším je 

skutočnosť, ţe hokej má výnimočné postavenie v meste a po-

vaţujem ho za najväčší vývozný artikel Trenčína vo svete. 
Počas svojej histórie vychovala Dukla Trenčín svetové 

hviezdy patriace na čelné pozície v NHL, novovzniknutej 
Kontinentálnej hokejovej lige a veľa hráčov pôsobí v 

európskych ligových súťaţiach. Do popredia sa uţ tlačí ďalšia 

generácia s Andrejom Meszárošom a Tomášom Kopeckým. Je 
to dôvod, aby mesto ďalej pôsobilo v procese výchovy ta-

lentov v Dukle a osobne 
mi na tom veľmi záleţí,“ 

vysvetlil trenčiansky pri-

mátor. Ing. Branislav 
Celler vníma aj druhý 

rozmer spolupráce mesta 
Trenčín s klubom for-

mou finančnej participá-

cie na činnosti Dukly 
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financovaním zimného štadióna, ktorý má klub vo výpoţičke. 

Mesto ročne investuje do prevádzky 17 mil. Sk a ďalších 10 

mil.Sk ročne vkladá do zveľaďovania štadióna. Za posledné 
štyri roky to bolo 40 mil. Sk do rekonštrukcie šatní a ďalších 

priestorov zimného štadióna.  
„Mojou predstavou je spolu s vedením Dukly nájsť pre klub 

strategického partnera, ktorý by sa stal hlavným sponzorom. 

Takýto partner musí pochopiť, ţe spojiť svoje meno a ob-
chodnú značku s niečím tak výnimočným, ako je trenčiansky 

hokej má pre neho veľký význam,“ povedal o svojich pred-
stavách Ing. Branislav Celler. Ďalší rozvoj hokeja v Trenčíne 

vidí v obnovení činnosti nadácie zaloţenej Duklou v minu-

losti. Mesto ju môţe podporiť finančne, avšak najdôleţitejšou 
úlohou bude získať ďalších prispievateľov. Finančné pros-

triedky z nadácie by mali byť transparentne posudzované auto-
ritami a posúvané deťom z finančne slabších rodín, ale špor-

tovo nadaných. Pre takéto rodiny sú výdavky na hokej veľkou 

záťaţou a viaceré prirodzené talenty sa môţu z hokeja vy-
tratiť. „Ide mi o vytvorenie takých podmienok pre mládeţ, aby 

sa v Trenčíne rodili hokejové hviezdy aj v budúcnosti. To je 
cesta, aby sme mohli privítať pohár Stanley cupu mali viac-

krát, opakovane a nie iba raz, ako počas tohto leta,“ predostrel 

svoju víziu práce s mládeţou čestný prezident Dukly Trenčín. 
Výzvou pre neho je aj marketing klubu, aby sa dostal do po-

predia pozornosti práce jeho vedenia. „Duklu treba viac cítiť v 
ţivote v meste, častejšie, viackrát a nielen cez hokejové akti-

vity. Treba si zobrať v tomto smere vzor v športových kluboch 

v zahraničí, kde sa presadzujú aj v iných sférach a nielen v 
športe,“ povedal Ing. Branislav Celler. 

www.trencin.sk 10.09.2008 
 

 

http://www.trencin.sk/
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Šiesty deň na paralympijských 

hrách v Pekingu priniesol pre Slo-

vensko štvrtú medailu. Postaral sa 
o ňu pretekár na handbiku Trenčan 

Rastislav Tureček, ktorý tak ob-
hájil striebornú medailu z Atén v 

časovke jednotlivcov. Slovenský 

paraolympionik na 12,7 km dlhej 
trati v olympijskom triatlonovom areáli získal pre slovenskú 

výpravu v poradí štvrtú medailu v Pekingu. Víťazom sa stal 
Rakúšan Schattauer časom 29:57,77, za ktorým slovenský 

reprezentant zaostal o 55,32 sekúnd.  

„Som šťastný, lebo časovka nie je moja obľúbená disci-
plína. Sám tomu neverím, ţe som druhý...“ povedal bývalý 

zápasník, ktorý po autohavárii zostal na vozíku a dal sa na 
cyklistiku. „Trať bola náročná, nestačilo ísť silovo, bolo treba 

ísť veľmi rozumne. Stačila jedna chyba a bol by som sa od-

písal,“ dodal 36-ročný Trenčan.  
Vlastné poznámky 

 

Čoraz sa viac stretávame so skutočnosťou, ţe osobnosti, 

ktoré niečo znamenali v druhej polovici 20. storočia vo 
všetkých oblastiach politického spoločenského a kultúrneho 

ţivota svoje poslanie v spoločenstve ľudstva 

odchádzajú do večnosti. Naposledy 24. sep-
tembra 2008 zomrel vo veku nedoţitých 75 

rokov nestor trenčianskeho basketbalu, vo-
lejbalu, ale najmä hádzanej Andrej Sla-

vinský, ktorého všetci, čo ho dobre poznali 

familiárne oslovovali „Bandy“. S jeho me-
nom bola spojená história trenčianskej há-

dzanej, kde ako tréner vychoval s prestávkami za obdobie 22 
rokov niekoľko generácií hádzanárok, medzi nimi i svoju 

manţelku. Po prvýkrát tak bolo v sezóne 1960/1961, napo-
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sledy v sezóne 1996/1997. Niekoľko rokov pôsobil ja Osem-

ročnom športovom gymnáziu v Trenčíne ako tréner hádzanej.  

Vlastné poznámky 
 

V sobotu 27. septembra 2008 sa uskutočnili v Znojme 
preteky dračích lodí, ktorých sa zúčastnila aj jediná slovenská 

posádka lode Emilko z Trenčína. Ako uviedol kapitán zmie-

šanej posádky Ľubomír Matúš, ţe „naša loď sa uţ v 
rozjazdách stretla so silným a favorizovaným tímom z Hraníc 

na Morave, s ktorým obe rozjazdy vyhrala. Výhrou v rozjaz-
dách sme priamo postúpili do semifinále a nemuseli sme svoje 

sily plytvať v opravných jazdách. V semifinále sa naša loď 

opäť stretla s loďou s Hraníc na Morave. Do štartu s touto 
posádkou sme šli s obavami, pretoţe súper zmenil posádku za 

svalnatých mladých muţov. Správne udaná taktika i v semi-
finále slávila úspech a trenčianska loď sa prebojovala do 

finále. Vo finále nás čakal najlepší moravský klub dračích lodí 

„Vranovská krčma“ a jej posádka dávala pred štartom najavo, 
ţe si prišla po víťazstvo. Trenčianska posádka sa týmito vy-

hláseniami nezľakla a na štart nastúpila vo farbách mesta. 
Finálový boj bol veľmi tvrdý a ťaţký a trenčianska posádka 

skončila tesne za svojím súperom. 

Trenčianske noviny 06.10.2008 
 

Bývalý hráč Dukly Trenčín Miloš Melicherík urobil kus 
dobrej propagačnej práce počas piatich sezón svojho učin-

kovania ako hokejista vo Veľkej Británii. Aj prípravný kemp 

hokejistov Guildford Flames, v ktorom súčasnom období pô-
sobí, sa konal na zimnom štadióne J & T Arena Mariána 

Gáboríka začiatkom mesiaca septembra 2008. Svojich rodá-
kov prišiel v tréningovom tempe dňa 12. septembra 2008 

povzbudiť veľvyslanec Veľkej Británie a Severného Írska 

Michael Roberts. Miloš Melicherík nastávajúcou sezónou 
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vstupuje v drese Guildford Flames do šiestej sezóny. Kým 

v minulých sezónach s ním pôsobili aj iní slovenskí hráči, tak 

v tejto sezóne s ním budú hrať v rámci kvóty štyroch le-
gionárov jeden Kanaďan a dvaja Česi. 

Info Trenčín 25.09.2008 
Pomocná evidencia 510/1/08 

 

Takmer päťdesiatka mladých adeptov ľahkej atletiky sa 
zúčastnilo 7. septembra 2008 v Dubnici nad Váhom národ-

ného finále dlhodobej postupovej súťaţe pod názvom „Hľa-
dáme nového Jozefa Plachého“. Táto súťaţ je uţ tradične 

venovaná vyhľadávaniu nových beţeckých talentov ţiakov 

základných a študentov stredných škôl s maximálnou vekovou 
hranicou do trinásť rokov. V tento deň triumfovala študentka 

Osemročného športového gymnázia v Trenčíne Marína Marto-
ňová, keď zvíťazila v behu na 600 metrov. Najlepšiu prete-

kársku dekorovala nezabudnuteľná legenda československej 

ľahkej atletiky Jozef Plachý. 
Info Trenčín 26.09.2009 

 
Dňa 24. septembra 2008 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler na Zimnom štadióne Hokejového klubu Du-

kla Trenčín delegáciu Výboru pre vzdelávanie, vedu, kultúru a 
verejné zdravie Celočínskeho zhromaţdenia ľudových zástup-

cov Čínskej ľudovej re-
publiky, ktorá je na pra-

covnej návšteve v Slo-

venskej republike, ve-
denú podpredsedom 

výboru Song Fatang. 
Po zoznámení sa s his-

tóriou Hokejového klu-

bu Dukla Trenčín jej 
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bývalým hráčom a generálnym manaţérom predstavenstva 

klubu Eduardom Hartmanom vykonali prehliadku interiéru 

štadióna a zúčastnili sa aj tréningu prvoligového druţstva mu-
ţov Dukla Trenčín. Eduard Hartman pre Televíziu Markíza 

vyjadril prekvapenie, ţe odkiaľ dostali Čínania informáciu 
o do-brom hokeji v Trenčíne. Vo vyhriatych priestoroch 

bufetu informovali hostitelia pri šálke kávy o športových akti-

vitách v Trenčíne, teda najmä o hokeji, pýtali sa na rozpočet 
klubu, platy hráčov a  podobne. Song Fatang pre Televíziu 

Markíza povedal, ţe „prišli sme sa učiť a prebrať skúsenosti 
pri výchove hokejistov. Spôsob ako to v nich pestujete od 

útleho veku zanechal vo mne hlboký dojem.“ Netajil sa cie-

ľom Číny, aby ich hokejové druţstvo pôsobilo v A-kategórii 
majstrovstiev sveta. „Náš hokej potrebuje zlepšiť úroveň, 

a preto moţno budeme spolupracovať so Slovenskom“, pove-
dal hosť zo vzdialenej kra-

jiny. Následne sa všetci 

presunuli do neďalekého 
zimného štadióne J & T 

Arena Mariana Gáboríka, 
kde ich prijal otec sláv-

neho hokejistu Ing. Pavol 

Gáborík s manželkou Sil-
viou a pozreli si tréning 

mladých hokejistov z hokejovej triedy z neďalekej Základnej 
školy Trenčín, Hodţova ul. Na záver pobytu sa zapísali do 

pamätnej knihy zimného štadióna. Po obede v hoteli Tatra si 

zo záujmom prezreli Trenčianske múzeum a Trenčiansky 
hrad. 

Vlastné poznámky 
 

Pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

sa uskutočnili regionálne oslavy Svetového dňa turizmu 

Song Fatang sa pozdravil s Pavlom Gáboríkom 
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v piatok 26.9.2008 na Mierovom námestí v Trenčíne v zname-

ní hesla Turizmom proti klimatickým zmenám. Historické 

centrum mesta Trenčín na prelome turistických sezón tak po 
dvoch týţdňoch, keď sme naplno ţili podujatím Pádivého 

Trenčín a slávnosťou folklóru Pri trenčianskej bráne, opäť 
oţilo kultúrou. O zábavu prítomných sa postarali skupina 

HEX, slávni Bludní rytieri z Beckova, skupina TRIGA, ktorej 

členovia budú rozdávať nielen dobrú náladu, ale aj chutné 
občerstvenie, detský fol-

klórny súbor Kornička 
a trenčianska skupina Igora 

Kulicha. Celé popoludnie 

boli zabezpečené aj pre-
hliadky centra mesta so 

sprievodcami v historic-
kých kostýmoch. Pre účast-

níkov podujatia boli pripra-

vené nové pútavé propagačné materiály o turistických atrak-
tivitách a moţnostiach trávenia voľného času v našom kraji, 

o prírodných zdrojoch a oblastiach, ktoré treba poznať, vyu-
ţívať a chrániť, o kúpaliskách, lyţiarskych strediskách a cy-

klotrasách a to v stánkoch Slovenskej agentúry cestovného 

ruchu, Trenčianskeho samosprávneho kraja, Regionálneho 
zdruţenia cestovného ruchu Horná Nitra, Mikroregiónu Pú-

chovská dolina, Matúšovho kráľovstva, Slovenského cyklo-
klubu, spoločnosti Trenčianske minerálne vody a ďalších 

organizácií. Počas podujatia prebiehala vedomostná súťaţ, kde 

najmä mladí účastníci, ktorí sa do nej zapojili získali pekné 
ceny. 

Vlastné poznámky 
 

V športovej hale v Galante dňa 27. septembra 2008 sa 

uskutočnilo prvé kolo Slovenského pohára v karate kategórie 
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kadetov a juniorov. Na súťaţi nadviazala na minuloročné 

veľmi dobré výsledky členka Karate Klub Európa Ingrid 

Suchánková, ktorá získala v kategórii kata – kadetky                  
2. miesto a v kategórii kumitu – kadetky do 54 kg 1. miesto.  

Vlastné poznámky 
 

V sobotu 4. októbra 

sa uskutočnil 5. ročník 
pretekov v behu do 

vrchu „Inovecký vý-

beh“, ktoré pripravili 

organizátori z Klubu 

Polar Alpin Trenčín. 
Napriek vytrvalému 

daţďu sa na štart 
postavilo 16 beţcov. 

1400 metrov dlhú trať s prevýšením 257 metrov, z Chaty pod 

Inovcom na vrchol Inovca vo výške 1042 m n. m. naj-
rýchlejšie zvládol Branislav Kacina z Trenčína v čase 9 mi-

nút 42 sekúnd. Na druhom mieste sa umiestnil Kamil Vyh-
nička z Beluše za 10:57 min., tretí najrýchlejší čas 11:05 min. 

dosiahol Kristián Vavruš z Trenčianskeho Jastrabia. Pretekov 

sa zúčastnila jediná ţena, Veronika Kováčová z Trenčína. 
Vecné ceny pre účastníkov venovali firmy: Denny Import, 

Polar Alpin Šport, Skrat, Scarpa, Saucony. 
Správa Rasťa Cabalu 

 

Za prítomnosti 600 pretekárov z vyše 19 štátov sveta sa 11. 
a 12. októbra 2008 konal dvojdňový medzinárodný turnaj 

Grand Prix Plzeň 2008, na ktorom sa pravidelne zúčastňujú 
aj mladí karatisti z klubu Laugaricio Trenčín. Pekné umiest-

nenie si vybojovali v kategórii mladších ţiakov Libor Vlček, 

ktorý zvíťazil v hmotnostnej kategórii do 35 kg a v kategórii 

zľava – K. Vyhnička, B. Kacina, K. Vavruš 
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dievčat do 30 kg sa umiestnila Barbora Krajčíková na 

treťom mieste. 

Info Trenčín 20.10.2008 
Pomocná evidencia 560/1/08 

 

Vo štvrtok 16. októbra 2008 sa v Hornej Ţdani neďaleko 
Ţiaru nad Hronom 

uskutočnili Maj-

strovstvá Sloven-
ska v cezpoľnom 

behu základných a 
stredných škôl. 

Mesto Trenčín a 

Trenčiansky kraj re-
prezentovali starší 

ţiaci zo Základnej 
školy Trenčín, Ul. 

Na dolinách v zloţení - Lukáš Kyselica, Marek Čakloš a 

Michal Ranko s vedúcim druţstva Mgr. Romanom Bako-

šom. Chlapci boli na preteky perfektne pripravení, a preto 

suverénnym spôsobom vybojovali celkové prvenstvo vo 
svojej  kategórií a nechali za sebou viacerých favoritov. 

Info Trenčín 20.10.2008 

Pomocná evidencia 560/1/08 
 

Dve zlaté medaily, štyri 
strieborné a päť bronzových 

- takúto bohatú úrodu me-

dailí si priniesli karatisti 
Real team Trenčín z 

prestíţneho medzinárodného 
turnaja Grand Prix Ostrava 

2008. V silnej konkurencii 
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piatich krajín, 66 klubov a viac ako 400 pretekárov bojovali v 

kata a kumite. Najcennejší zlatý kov získala Gabika Ho-

líčková v kata juniorky a kata team Chochlíkova, Kuricová, 

Bohušová. Striebornú medailu vybojovala Simonka Prpičová 

v kata ţiačky, kata team Lexmann, Nemeček, Bohuš, v kumite 
Veronika Kadlečíková a Gabika Holíčková. Ţatvu medailí za-

vŕšili bronzový kata team Habánková, Prpičová, Mičková, 

kumite team Marek Vlasák, Andrej Vrškový, Kristína Ko-
secová a Róbert Lexmann. V celkovom hodnotení všetkých 

klubov sa umiestnili na 4. mieste. „Takto som ešte mojich 
zverencov súťaţiť nevidel! Nepoznával som našich, všetci boli 

super. Som na nich veľmi hrdý,” vyjadril sa na adresu pre-

tekárov po súťaţi tréner Ján Plachký. Pod tento vynikajúci 
výsledok sa podpísali aj ďalší tréneri Lenka Beňová a Jaro-

slava Malchová a systematická príprava, usilovnosť a výborná 
súťaţná atmosféra. 

Info Trenčín 06.11.2008 

Pomocná evidencia 585/1/08 
 

Na webovej stránke mesta Trenčín bol dňa 20. októbra 2008 
vyvesený oznam, ktorý informoval všetkých návštevníkov 

Krytej plavárne na ul. Mládeţnícka č. 4, Trenčín, ţe od 

1. januára 2009 prevádzkovanie krytej plavárne na základe 
schváleného uznesenia č. 262 zo zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 26. júna 2008 prebrala nová 
obchodná spoločnosť IB správcovská s. r. o., Ul. gen. 

Svobodu 1, Trenčín. Z vyššie uvedeného dôvodu všetky per-

manentky vydané predchádzajúcim správcom platili iba do 
31. decembra 2008.  

www.trencin.sk 20.10.2008 
 

Lokalita Ostrova v Trenčíne - Zamarovciach bola v sobotu 

25. októbra 2008 dejiskom 8. ročníka tradičného Behu vzá-

http://www.trencin.sk/
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jomnosti za účasti 83 pretekárov, z toho 13 dorastencov, 25 

ţiakov, 38 muţov a 7 ţien. Víťazmi sa stali : 

- kategória starších ţiačok : L. Chupáčová – Základná škola 
Horná Súča,  

- kategória mladších ţiačok : M. Šedivá – Základná škola 

Horná Súča, 
- kategória mladších ţiakov : M. Kopúnek – Borský  

Mikuláš,  

- kategória starších ţiakov : M. Čihal – Dubnica n/V. , 
- kategória dorasteniek : M. Hranková – Nové Mesto,  

- kategória dorastencov : J. Koplík – Dubnica,  

- kategória ţien „A“ : J. Zatlúkalová – Dubnica,  
- kategória ţeny „B“ : J. Hudáková – VTJ Blesk Trenčín, 

- kategória muţi „A“ : J. Križák – Skalica,  

- kategória muţi „B“ : J. Kucharík – Trenčín,  
- kategória muţi „C“ : M. Kováča – Trenčín, 

- kategória muţi „D“ : F. Husár – Trenčín,  

- kategória muţi „E“ : S. Lehotský – Leopoldov,  

Najúspešnejší pretekári v kaţdej vekovej kategórii obdrţali 
diplom, medaile a poháre z rúk predsedníčky organizačného 

výboru M. Pokrievkovej. 
Trenčianske noviny 03.11.2008 

Pomocná evidencia 585/1/08 

 
Mladí futbalisti TTS 

Trenčín nar. po 1.1.1995 
sa v dňoch 19. aţ 21. ok-

tóbra 2008 zúčastnili 3. 

ročníka medzinárodného 
futbalového turnaja Ka-

menas Cup 2008 v Chal-
movej, ktorého sa zú-

častnilo 10 druţstiev. Hra-
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lo sa v dvoch skupinách na ihriskách v Bystričanoch a Ze-

mianskych Kostolanoch. Víťazom turnaja sa stali mladí 

futbalisti MFK Prievidza. Futbalisti z Trenčína hanbu na 
turnaji neurobili, pretoţe skončili na piatom mieste a titul naj-

lepšieho strelca získal ich hráč Stano Lobotka so strelenými 
ôsmymi gólmi. Potešila aj skutočnosť, ţe porazili všetkých 

svojich rovesníkov, s ktorými hrajú pravidelnú súťaţ.  

Info Trenčín 23.10.2008 
Pomocná evidencia 560/1/08 

 
Dňa 25. októbra 2008 sa uskutočnilo prímorskom letovisku 

v v chorvátskom Splite medzinárodný Európsky turnaj Croa-

tia Open 2008 za účasti 12 krajín Európy. Súťaţe sa zúčastnili 
12 reprezentácií z ce-

lej Európy. Slovensko 
a mesto Trenčín na 

tejto súťaţi zastupoval 

karate klub Európa 
Trenčín pod vedením 

Branislava Zubriča-
ňáka. Karate klub 

Európa získal na tur-

naji dve medaile a to 
jednu zlatú a jednu striebornú. V súťaţi kategórie kadetky kata 

obsadila v silnej konkurencii 1. miesto Ingrid Suchánková. 
V kategórii kumite kadetky do 53 kg  po tvrdých bojoch so 

súperkami, ale aj s domácimi rozhodcami vo finálovom zápase 

proti domácej Chorvátke obsadila Ingrid Suchánková 2. 

miesto. Ingrida Suchánková úspešne reprezentuje Slovensko 

i mesto Trenčín čo potvrdzujú aj výsledky za prvé dva 
mesiace začiatku sezóny 2008/2009, keď získala uţ 7 medailí 

a z toho 5 medailí v zahraničí na Európskych turnajoch. 

Vlastné poznámky 
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Slávnostným uzamknutím Váhu pomocou veľkého kľúča v 

autokempingu pri Váhu trenčianski vodáci obnovili v piatok 

31. októbra 2008 tradíciu symbolické uzamknutie vody. Podľa 
Ľubomíra Matúša z klubu Dračej légie „vody Trenčína sa 

uzamykali naposledy pred tridsiatimi piatimi rokmi, keď som 
bol ešte dorastenec. Vtedy nám dnešní vodácki veteráni uká-

zali, ako sa voda zamyká.“ Ľubomír Matúš je toho názoru, ţe 

„kaţdý vodák by si mal uctiť vodu. Tá je v Trenčíne výni-
močná, ktorú nám ju závidia všetci zahraniční športoví kole-

govia. Uzamykanie vody je ortieľ, ktorým sa končí plavba na 
rieke. Voda začne čoskoro zamŕzať a stáva sa nebezpečnou. 

Relaxačná plavba, keď si človek uţíva slniečko, uţ nebude 

moţná a voda bude patriť uţ iba profesionálom, ktorí trénujú 
nepretrţite počas celého roka.“ Budúcoročná sezóna plavieb 

plánujú otvoriť podľa počasia v marci aţ apríli. Vodu zamkol 
na dva zámky kľúčom Čestmír Harníček ml., ktorý mu 

doniesol vládca morí Neptún a nechá ju odpočívať do jari, keď 

sa opäť rozbehnú plavby po rieke. Vody Váhu si tento rok 
okrem aktívnych členov klubov uţila aj verejnosť, ktorá mala 

moţnosť vyskúšať si počas celého leta i jesene plavbu na 
Emilkovi. Uzamykanie vody spojili vodáci aj s oslavou 

Halloweenu, sviatku strašidiel a tajuplných príšer. Na Ostrove 

strašili múmie, Bátoričky, krvaví piráti, škriatkovia, obludy, 
smrtky, kostry a jeţibaby, ktoré si nakoniec posledný raz v 

tomto roku zapádlovali na lodiach vyzdobených farebnými 
lampiónmi. Desiatkam divákov stojacim na trenčianskom 

moste a na brehu Váhu sa tak naskytla neopakovateľná scené-

ria vysvietených lodí doplnená hrôzostrašnými výkrikmi pá-
dlujúcich mátoh. Zábava pokračovala Halloweenskou straši-

delným stretnutím v priestoroch vodáckeho klubu.  
Trenčianske noviny 03.11.2008 

Pomocná evidencia 588/1/08 

http://archiv.mynoviny.sk/storm/itextg.asp?idh=2617619&ids=6
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V dňoch 1. – 2. novembra sa na Mestskej plavárni v 

Trenčíne uskutočnili tradičné plavecké preteky pod názvom 

Maritim cup 2008 a Cena primátora Mesta Trenčín za účasti 
22 oddielov bola pozornosť upriamená na plavcov repre-

zentačného juniorského druţstva a najmä na najúspešnejších 
juniorov, ktorí nás reprezentovali na letných majstrovstvách 

sveta i Európy. Na pretekoch bol prekonaný i rekord Slo-

venska v kategórii junioriek Dominikou Glozmekovou na 50 
m prsia časom 33,82 sek. 

Najlepší plavci muţi  
- 100 m motýlik :  

1. Norbert Trudman, Vital Bratislava - 55.28 sek 

- 200 m prsia 
2. Tomáš Klobučník, ŠK Topvar Topolčany - 2:18.31 min. 

- 200 m vol. sp. 

3. Adam Siekel, Vital Bratislava, - 1:53.46  min. 
Najlepšie plavkyne ţeny  

- 200 m prsia 

1. Dominika Glozmeková, STU Trnava - 2:35.17 min. 
- 50 m motýlik 

2. Michaela Rečková, Trenčiansky plavecký oddiel - 28.97 

- 100 m vol. sp. 
3. Miroslava Syllabová, AQS Levice, - 58.86 sek. 

Za absolútne najhodnotnejší výkon si pohár Maritim cup 
odniesol Norbert Trudman. V kategórii ţiakov si Pohár 

primátora vyplávala Patrícia Hlavnová z MPK Prievidza za 

100 m prsia - 1:15.96 min. 
Z trenčianskych plavcov si najlepšie počínala uţ spomínaná 

Miša Rečková, ktorá zvíťazila v troch disciplínach. Pochvalu 
si zaslúţia aj ďalší plavci, ktorí si vytvorili osobné rekordy: 

Janíček, Baniar, Vanya, Kubala, Ţitňanová ako i ţiačky 

Kubalová a Gašparová. 
Vlastné poznámky 

http://archiv.mynoviny.sk/storm/itextg.asp?idh=2617901&ids=6
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Dňa 8. novembra 2008 sa v športovej hale v meste Poreč 

v Chorvátsku uskutočnil prestíţny európsky turnaj uţ 10. 

ročník Euro Cup Istre 2008 za účasti viac ako 600 pretekárov 
z  12 krajín celej Európy. Slovensko a mesto Trenčín repre-

zentovala Ingrida Suchánková, ktorá v kategórii kata získala 
prvé miesto, teda zlatú medailu v konkurencii 26 pretekárok. 

Jej víťazstvo potvrdila suverenita v kaţdom kole, keď vyhrala 

nad svojimi súperkami bez akýkoľvek problémov. V kategórii 
kumite v silnej konkurencii sa Ingrida umiestnila na druhom 

mieste, keď vo finále s domácou pretekárkou mala za súperov 
aj domáciich rozhodcov.  

Ingrida Suchánková je v tohoročnej sezóne vo výbornej 

forme, keď uţ od septembra 2008 získala 9 medailí v kata 
i v kumite, z toho 7 medailí z európskych turnajov. Treba jej 

poďakovať za perfektnú reprezentáciu a drţíme jej palce do 
ďalších turnajov. 

Vlastné poznámky 

 
V termíne od 3. do 7. septembra 2008 sa na cestách 

Banskobystrického, Trenčianskeho, Nitrianskeho a Ţilinského 
kraja uskutočnili  cyklis-

tické preteky Okolo Slo-

venska, ktorých sa zú-
častnili športovci z 18 

druţstiev zo 14 krajín 
sveta. Celkovým víťa-

zom sa stal Dán Nielsen.  

Etapovými mestami 52. 
ročníka boli Zvolen, 

Dohňany, Bánovce nad 
Bebravou a Ţilina. Keďţe podujatie našlo podporu aj u pred-

sedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Se-

dláčka, MPH, nie náhodou sa oficiálne vyhodnotenie tohto 

zľava MUDr. Pavol Sedláček, MPH preberá ocenenie 
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významného podujatia uskutočnilo za jeho osobnej účasti vo 

štvrtok 13. novembra 2008 v Galérii M. A. Bazovského 

v Trenčíne. Organizátori, generálny riaditeľ pretekov Ing. 

Juraj Takáč a predstavenstvo Medzinárodných cyklistických 

pretekov Okolo Slovenska – občianske zdruţenie vyhodnotili 
podujatie a načrtli vízie do budúcnosti, no v neposlednom rade 

poďakovali všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na vytvorení 

dobrých podmienok pre cyklistov a na udrţaní vysokej úrovne 
pretekov. Ocenenie s poďakovaním prevzal aj predseda Tren-

čianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 

MPH. 

Vlastné poznámky 

 
V maďarskom Siofóku dňa 16. novembra 2008 sa usku-

točnil medzinárodný turnaj v karate Balaton Sio Roda Cup 

2008 za účasti viac ako 350 pretekárov zo siedmich krajín 

Európy, aj pretekárov Karate Klub Európa Trenčín s  trénerom 

Branislavom Zubriča-
ňákom. V súťaţi kata - 

súborné cvičenia sa 
v kategórii kata kadetky 

na 1. mieste umiestnila 

Ingrida Suchánková 
v konkurencii 18 prete-

károk. Po víťaznej ka-
tegórii vyskúšala Ingrid 

aj kategóriu staršiu 

a teda kategóriu kata juniorky, kde Ingrida skončila na 2. 
mieste. V kategórii kata ţiačky sa na 4. mieste umiestnila Ale-

xandra Kohoutová. V kategórii kumite zápas v kategórii ka-
detky do 54 kg sa na 1. mieste umiestnila Ingrida Su-

chánková, v kategórii kumite juniori do 68 kg sa na 3. mieste 

umiestnil Filip Nguyen a v kategórii kumite juniori do 76 kg 
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sa na 3. mieste umiestnil Jakub Stehel. Ingrid Suchánková, tak 

ako i v kata vyskúšala aj staršiu kategóriu v kumite juniorky 

do 53 kg, v ktorej sa umiestnila na 3. mieste.  
Vlastné poznámky 

 
Krásne jesenné počasie vytiahlo v stredu dopoludnia 5. no-

vembra 2008 opatovské deti z materskej a základnej školy na 
futbalové ihrisko 

v Opatovej, kde sa 

uskutočnili tradičné 
preteky nazvané Beh 

okolo Opatovej. „Na 
ihrisku na deti čakali 

ujovia Boris a Tony, 

tety Alenka a Katka, 
ktorí pripravili rato-

lestiam beţecké drá-
hy, štartové čísla, od-

meny a medaily. Deti 

súťaţili podľa vekových kategórií a pohlavia Pretekalo sa 
s plným nasadením a športový deň bol pre ne sviatkom,“ 

zhodnotila podujatie riaditeľka Základnej školy na Potočnej 
ulici Zdenka Hricková. Po športových výkonoch sa deti 

občerstvili malou desiatou, zahrali sa, zaspievali si a odišli do 

svojich škôl. Odmenou pre dospelých boli usmiate a 
rozradostené očká detí. Výsledky : 

A.    kategória dievčatá :  
1. miesto - V. Vančová,  

2. miesto - V. Novotná, 
3. miesto - N. Daneková 

B. kategória chlapci :    

1. Š. Ukuš,  
2. F. Ďuriš,  
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3. L. Matejka. 

C.     kategória dievčatá :   

K. Melišová  

D.   kategória chlapci :    

1. Š. Opatovský, 
2. J. Škunda,  

3. S. Vanek. 

E.     kategória dievčatá :   
1. E. Novotná,  

2. N. Novotná,  
3. S. Struhárová. 

F.    kategória chlapci :     

 1. P. Krajčík,  
 2. D. Gavenda,  

 3. P. Čáka  

G.  kategória dievčatá :    

 1. L. Matejková,  

 2. B. Ševcová,  
 3. T. Šedivá. 

 Info Trenčín 20.11.2008 
 Pomocná evidencia 615/1/08 

 

Od 25. novembra do 11. decembra 2008 trvala vo foyeri 
Kultúrneho a meto-

dického centra Oz-
brojených síl Sloven-

skej republiky výsta-

va pod názvom 

„Míľniky a méty 

športovcov Dukly“, 
ktorá dokumentovala 

štyridsaťročnú špor-

tovú históriu armád-
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nych športovcov v športových strediskách Dukly Banská Bys-

trica a Dukla Trenčín. Putovná výstava bola pripravená podľa 

projektu Mgr. Márii Sečanskej, ktorá vo svojom príhovore 
priblíţila históriu aktivít armádnych športovcov na Slovensku, 

ktorá začala v Banskej Bystrici 1. septembra 1967 a v Tren-
číne 1. septembra 1969. Začiatky boli často v provizórnych 

priestorových podmienkach, ktoré sa postupne darilo vylep-

šovať vlastnými silami, ako aj za pomoci priaznivcov športu. 
Štatút dostali tieto strediská 11. apríla 1974 a aj svoje pre-

menovanie na Armádne strediská vrcholové strediská. Medzi 
hosťami nechýbali mnohí známi funkcionári, tréneri a špor-

tovci oboch Dukiel ako napríklad generál Rudolf Tvaroţka 

v.v., strieborný medailista Slavomír Kňazovický, zápasník 
Attila Bátky, chodec Ján Blaţek, Dušan Čikel a ďalší. Doz-

vedeli sme, ţe z terajších a bývalých členov Dukiel má sedem 
športovcov zlaté kruhy Slovenského olympijského výboru, 

ďalších vyše dvadsať športovcov je drţiteľom strieborných 

kruhov Slovenského olympijského výboru a rovnaký počet 
športovcov je drţiteľom bronzových kruhov Slovenského 

olympijského výboru. 
Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 01.12.2008 

Pomocná evidencia 656/1/08 
 

Dňa 29. novembra 2008 sa v Nitre uskutočnila medziná-
rodná súťaţ v karate pod názvom „Kachi karate Cup 2008“. 

Na súťaţi bola úspešná trenčianska pretekárka Ingrid Su-

chánková, ktorá v kategórii kata kadetky a v kategórii kumite 
kadetky do 54 kg získala prvé miesta. 

Vlastné poznámky 
 

Ukázať zdravým ľuďom, ţe aj nepočujúci sa venujú športu 

a vedia hrať dobre, bolo hlavnou myšlienkou veľkého špor-
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tového podujatia Športového klubu nepočujúcich, na ktorom 

športovalo 165 účastníkov, ktoré sa konalo 29. novembra 

2008. Podujatie, na ktorom sa hral futsal, volejbal a stolný 
tenis produkujú podobné športové kluby, ako je ten tren-

čiansky v iných slovenských mestách – Bratislave, Hlohovci, 
Prievidzi, Košičiciach či Dolnom Kubíne a. Ako povedal 

predseda Športového klubu nepočujúcich Trenčín Peter Va-

šíček, „na trenčianskom turnaji sa súťaţilo vo viacerých 
disciplínach. Inde sa organizuje v jeden deň turnaj iba v 

jednom športe a to buď vo futsale či volejbale.“ Takto 
umoţnili, aby sa stretlo oveľa viac ľudí. Peter Vašíček chce 

podujatie stále skvalitňovať. Kým minulý rok boli v hlavnej 

úlohe len stolný tenis a futsal, tak tento raz tu súperili aj 
volejbalisti a o rok to budú moţno aj uţ spomenutí nepočujúci 

hráči bedmintonu. Za drobný nedostatok predseda označil aj 
nutnosť prechádzať z haly do haly, ak si chcel divák uţiť 

všetky tri športy. Mestskú športovú halu na Mládeţníckej ulici 

vyhradili pre futsalistov a svoje priestory ponúkla tieţ Tren-
čianska univerzita Alexandra Dubčeka. Podujatie v roku 2009 

by sa mohlo kvôli bedmintonu odohrať na Ostrove, kde preň 
vytvorené priestorové podmienky. Zaujímavé bolo vypočuť si 

názory účastníkov podujatia. Napríklad stolnotenista Peter 

Ondraško z Trenčína svoje pôsobenie v turnaji bral s rezervou, 
keď povedal, ţe „prišiel som si to vyskúšať, zabojovať. Ale aj 

prehrať niekedy treba.“ V priebehu súťaţe dúfal, ţe skončí v 
prvej trojke spomedzi dvadsiatich dvoch muţov. Svoj cieľ síce 

nedosiahol, ale napokon mu patrila šiesta priečka. Za najsil-

nejších povaţoval hráčov z Čiech a tí to aj potvrdili. Plzenskí 
športovci Jaroslav Helus a Josef Mimra si vybojovali prvé a 

tretie miesto. Okrem nich a Slovákov sa v Trenčíne objavili aj 
športovci z Rakúska. Aj oni uspeli a ako strieborný sa domov 

vrátil Peter Kraemer. „Toto je priateľské športové stretnutie. 

Prišli sme sem preto, aby sme sa porozprávali a zabavili sa, 

http://archiv.mynoviny.sk/storm/itextg.asp?idh=2891008&ids=6
http://archiv.mynoviny.sk/storm/itextg.asp?idh=2891008&ids=6
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keďţe sme sa dlho nevideli,“  povedal Peter Ondraško. Jazy-

ková bariéra medzi nepočujúcimi neexistuje. V posunkovej 

reči rôznych štátov sú totiţ len malé rozdiely. Prvý úspech pre 
Trenčín priniesla stolná tenistka Simona Šedivá, ktorej drţali 

palce rodina i priateľ a zjavne dobre, pretoţe Simona si aj 
napriek nervozite vybojovala najvyššiu priečku. „Najskôr som 

bola napätá, ale potom to zo mňa opadlo. Cítila som, ţe sa to 

odráţa aj na mojom výkone.“ Trenčanka si tento rok 2008 
pripísala aj ďalšie cenné umiestnenia, keď na praţskom turnaji 

skončila druhá a na brnianskom tretia. „Som spokojná, veľmi 
sa teším. Nemyslela som si, ţe zvíťazím. Nevedela som, aké 

hráčky tu budú,“ dodáva. Na druhom mieste sa umiestnila 

kolegyňa z klubu Lenku Cmerovú a bronz si vybojovala Jana 
Šlachtová z Ostravy. Trenčianski volejbalisti bojovali, čo im 

sily stačili. Podarilo sa im zvíťaziť nad súperom z Dolného 
Kubína a prehrať s druţstvom z Bratislavy. Spomedzi šiestich 

druţstiev skončili napokon Trenčania na treťom mieste. Rivali 

z Dolného Kubína ich o miesto predstihli. Futsalisti boli pred 
play-off zápasmi spokojní, lebo v skupine  skončili prví. Mali 

však obavy, ţe druţstvá futsalistov z Bratislavy a Trnavy sú 
silné. Obavy sa potvrdili, prvé skončilo druţstvo ŠKN Bra-

tislava, druhé miesto získalo druţstvo ŠKN Trnava a tretiu 

priečku obsadil druţstvo Admiral Bratislava a Trenčania sa 
museli uspokojiť so štvrtým miestom.  

Vlastné poznámky 
 

V stredu 10. decembra 2008 vyvrcholil v Mestskej špor-

tovej hale na Sihoti v Trenčíne stredoškolský turnaj vo flor-
bale „TSK Zone Cup 2008“, ktorého sa zúčastnilo osem 

stredných škôl Trenčianskeho kraja. Tieto sa stretli v dvoch 
vyraďovacích skupinách, z ktorých do semifinálových bojov 

postúpili dve najlepšie druţstvá – Obchodná akadémia M. 

Hodţu v Trenčíne, Stredná priemyselná škola Dubnica nad 
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Váhom, Dopravná akadémia v Trenčíne a Gymnázium ľ. Štúra 

v Trenčíne. Do finálového zápasu sa prebojovala Stredná 

priemyselná škola Dubnica nad Váhom, ktorá podľahla Do-

pravnej akadémii v Trenčíne 6:1. V súboji  o tretie miesto sa 

stretli trenčianske školy Obchodná akadémia M. Hodţu 
a Gymnázium Ľ. Štúra, v ktorom zvíťazili gymnazisti 2:1. 

Trenčianske noviny 15.11.2008 

Pomocná evidencia 663/1/08 
 

Posledným súťaţným vystúpením futbalistov AS Trenčín 
v roku 2008 bola ich účasť na tradičnom halovom turnaji 

v Trnave „Memoriálu Vlastimila Opálka“  za účasti štyroch 

futbalových druţstiev, z toho troch prvoligových Spartaka 
Trnava, FC Vion Zlaté Moravce, MFK Dubnica nad Váhom 

a druholigového AS Trenčín. Trenčianskym futbalistom sa 
darilo, lebo po víťazstve nad povaţským rivalom z Dubnice 

nad Váhom 6:4 postúpili do finále, v ktorom sa stretli so 

Spartakom Trnava. V semifinálovom zápase exceloval tren-
čiansky hráč Marek Bubenko, ktorý dal tri góly. Vo finá-

lovom zápase sa Trenčanom aţ tak nedarilo a podľahli svojmu 
súperovi 2:1. AS Trenčín sa umiestnil na druhom mieste. 

Echo 13.12.2008 

Pomocná evidencia 670/1/08 
 

Trenčianske noviny 15. decembra 2008 priniesli novinársku 
správu o katastrofálnom technickom stave futbalového štadió-

na na Sihoti. Klub bude môcť sprístupniť divákom len hlavnú 

tribúnu, pretoţe ostatné priestory by sa mali zrekonštruovať 
v zmysle zákona prijatého v závere kalendárneho roka o orga-

nizovaní športových podujatí po výtrţnostiach v Dunajskej 
Strede a na to by potreboval futbalový klub AS Trenčín 20 aţ 

30 miliónov Sk, aby sa splnili základné bezpečnostné pod-

mienky. Okrem toho v zlom technickom stave aj stoţiare 
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umelého osvetlenia. V návrhu rozpočtu na rok 2009 Rady 

Mesta Trenčín odporučila mestskému zastupiteľstvu na zá-

kladné opravy štadióna čiastku 7,3 milióna Sk. Primátor Mesta 
Trenčín Ing. Branislav Celler povaţuje medializáciu štadióna 

zo strany AS Trenčín za vydieranie a hádzanie zodpovednosti 
na iných. Podľa neho aj keď sa tribúny na státie uzavrú, tak 

návštevnosť by nemala klesnúť. Na druhej strane treba podot-

knúť, ţe povinnosťou mesta je starať sa o mládeţ. Osud veľ-
kého futbalu je v rukách vedenia futbalového klubu a zabez-

pečenie bezpečnosti zápasov je v réţii organizátora a nie  
vlastníka štadióna, ktorým je mesto Trenčín. 

Trenčianske noviny 15.12.2008 

Pomocná evidencia 664/1/08 
 

V sobotu 13. de-
cembra 2008 si dali 

v Mestskej športo-

vej hale v Trenčíne 
stretnutie najlepší 

karatisti Slovenskej 
republiky na maj-

strovstvách Sloven-

skej republiky. Nas-
túpených preteká-

rov privítal primá-
tor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler pretekárom zaţelal 

veľa úspechov na celoslovenskom zápolení karatistov a pre-

zident Slovenského zväzu karate Ing. Daniel Liška zaţelal 
športového ducha pri zápolení. Keďţe uţ do slávnostného 

otvorenia prebehla súťaţ v kata, tak po slávnostnom vytvorení 
boli vyhlásené jeho výsledky a najlepší pretekári si prevzali 

ocenenia. Je potešiteľné, ţe medzi ocenenými pretekármi bola 

aj trenčianska pretekárka Ingrida Suchánková z Európa kara-

na majstrovstvách úspešne bojovala Trenčianka Ingrid Suchánková 
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te klub Trenčín, ktorá získala druhé miesto v kategórii kade-

tiek. 

Najvyššie ocenenia najúspešnejších pretekárov majstrov-
stiev Slovenskej republiky prevzali : 

A) kategória kadetky – kata 
1) Balciarová Dorota, Urakem Rimavská Sobota 

2) Suchánková Ingrid, Európa Trenčín 

3) Ďurovcová Barbora, Rapid Bratislava 
3) Kormošová Zuzana, Trstená 

B) kategória juniorky – kata  
1) Liptáková Katarína, Tupol Bratislava, 

2) Kvasnicová Laura, Tupol Bratislava 

3) Holíčková Gabriela, Real Trenčín 

3) Kimáková Gabriela, Metropol Košice  

C) kategória staršie juniorky – kata 
1) Pipíšková Martina, Tupol Bratislava 

2) Langošová Lucia, Vukabu Košice 

3) Nemčeková Barbora, Európa Trenčín 
4) Summerová Zuzana, Vukabu Sabinov 

D)   kategória kadeti – kata  
1) Toure Michal, Hanko Senica 

2) Lieskovský Matúš, Rapid Bratislava 

3) Molčan Michal, Kachi Nitra 
3)   Sladkovský Rudolf 

E)  kategória juniori – kata  
1) Kubovič Roman, Tupol Bratislava 

2) Soóky Peter, Nové Zámky 

3) Kelelen Róbert, Neded 

F)   kategória starší juniori – kata  

1) Urik Matej, Kachi Nitra 
2) Demko Štefan, Vukabu Košice 

3) Barányi Milan, Kamade Topolčany 

3)   Pipiška Filip, Tupol Bratislava 
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G)   kategória kadetky – kumite do 47 kg 

1) Földesiová Lenka, Farmex Nitra 

2) Linkeschová Kornélia, Union Košice 
3) Chajdáková Silvia, Ţilina 

3)   Macková Michaela, Kumade Toplčany 

H) kategória kadetky – kumite do 54 kg 

1) Schwartzová Zuzana, Union Košice 

2) Suchánkvoá Ingrid, Európa Trenčín 

3) Kopúňová Miroslava, Ekonóm Trenčín 

3)   Pristašová Hanka, Ekonóm Trenčín 

I)   kategória kadetky – kumite nad 54 kg 

1) Tátošová Patrícia, Kachi Nitra 

2) Semaníková Veronika, Katsudo Sabinov 

3) Ďurišová Michaela, Ţiar nad Hronom 

4) Kovalčíková Barbora, Kachi Nitra 

J)   kategória juniorky – kumite do 48 kg 

1) Botunová Barbora, Metropol Košice 

2) Kucová Ivana, Centrál Poprad 

K) kategória juniorky – kumite do 53 kg 

1) Kotúčová Katrína, Union Košice 

2) Šošovicová Miriama, Farmex Nitra 

3) Matuškovičová Vanda, Kachi Nitra 

3)   Sulíková Lucia, Farmex Nitra 

L)   kategória juniorky – kumite do 59 kg 

1) Langošová Júlia, Vukabu Košice 

2) Kubáková Katrína, Union Košice 

3) Novotná Mária, Kumade Toplčany 

3)   Pevalová Patrícia, Ekonóm Trenčín 

M) kategória juniorky – kumite nad 59 kg 

1) Tatárová Dominika, Banská Bystrica 

2) Koribaničová Janka, Vukabu Humenné 

3) Lukáčová Daniela, Slávia Zvolen 

3)  Szabóová Tunde, Taiyo Kolárovo 
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N) kategória staršie juniorky – kumite do 53 kg 

1) Vojtikevičová Jana, Rapid Bratislava 

2) Scheryová Magdaléna, Ekonóm Trenčín 
3) Mašanová Aneta, Shihan Poprad 

3)  Summerová Zuzana, Vukabu Sabinov 

O) kategória staršie juniorky – kumite do 60 kg 

1) Kubínska Dagmar, Ekonóm Trenčín 

2) Langošová Lucia, Vukabu Košice 

3) Kašková Timea, Union Košice 

4) Jánošíková Eliška, Zvolen 

P) kategória staršie juniorky – kumite nad 60 kg 

1) Dučová Ivana, Banská Bystrica 

2) Višňovská Ivana, Kachi Nitra 

3) Lipovská Radka, Union Košice 

3) Rácová Lucia, Metropol Košice  

Q) kategória kadeti – kumite do 52 kg 

1) Lieskovský Matúš, Rapid Bratislava 

2) Macko Samuel, Union Košice 

3) Borovský Michal, Kachi Nitra 

3)   Garaj Michal, Farmex Nitra 

R) kategória kadeti – kumite do 57 kg 

1) Košala Denis, Iglow Spišská Nová Ves 

2) Šestina Michal, Union Košice 

3) Kabán Jakub, Vukabu Košice 

3)   Milata Peter, Kumade Topolčany 

S) kategória kadeti – kumite do 63 kg 

1) Meňuš Ľuboš, Kachi Nitra 

2) Hajdóny Richard, Banská Bystrica 
3) Dobiáš Dominik, Spartak Myjava 

3)    Andraško Matúš, Kachi Nitra 

T) kategória kadeti – kumite do 70 kg 

1) Vorobeľ Adam, Tauk Stará Ľubovňa 

2) Kovaľ Roman, Rapid Bratislava 



 777 

3) Palkovič Michal, Kachi Nitra 

3)   Pavur Ján, Zvolen 

U) kategória kadeti – kumite nad 70 kg 
1) Hrmo Martin, Kachi Nitra 

2) Gonda Slavomír, Shihan Poprad 

3) Jurkovič Martin, Zvolen 

3)   Šoltýs Róbert, Banská Bystrica 

V) kategória juniori – kumite do 55 kg 
1) Dobrotka Richard, Banská Bystrica 

2) Adler René, Kachi Nitra 
3) Chrenko Matej, Slovšport Trnava 

W) kategória juniori – kumite do 61 kg 

1) Klima Michal, Union Košice 

2) Hozák Patrik, Shihan Poprad 

3) Nady Róbert, Rapid Bratislava 

3)   Tamáš Michal, Rapid Bratislava  

X) kategória juniorov – kumite do 68 kg 

1) Cisár Matúš, Tupol Brazislava 

2) Smik František, Shihan Poprad 

3) Osuský Andrej, Spartak Myjava 

3)   Zubčák Tibor, Slovšport Trnava 

Y) kategória juniorov – kumite do 76 kg 

1) Rosina Jakub, Rapid Bratislava 

2) Vancák Marek, Košice 

3) Kachár Jakub, Zvolen 

3)   Lieskovský Adam, Rapid Bratislava 

Z) kategória juniorov – kumite nad 76 kg 

1) Pupkay Tomáš, Monarch Bratislava 

2) Jenča Filip, Shihan Poprad 

3) Kaleta Gabriel, Union Košice 

3)   Sirka Ján, Union Košice 

AA) kategória starší juniori – kumite do 68 kg 

1) Čula Martin, Tupol Bratislava 
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2) Kučerák Lukáš, Banská Bystrica 

3) Marčák Michal, Sokol Ţilina 

4) Petrvalský Martin, Union Košice 

BB) kategória starší juniori – kumite do 78 kg 

1) Prešinský Adam, Farmex Nitra 

2) Rajčany Ronald, Slošport Trnava 

3) Nemček Jakub, Banská Bystrica 

4) Szomor Peter, Kachi Nitra 

CC) kategória starší juniori – kumite nad 78 kg 

1) Pipiška Filip, Tupol Bratislava 

2) Bozogáň, Matúš, Union Košice 

3) Pakos Martin, Trstená 

3) Zelina Igor, Banská Bystrica 

Vlastné poznámky 

 
Zimné majstrovstvá Slovenskej republiky v plávaní sa usku-

točnili v Trenčíne v dňoch 19. aţ 21. decembra. Mestská krytá 

plaváreň v Trenčíne bol miestom športového zápolenia plav-
cov z celého Slovenska, ale bez účasti najúspešnejších sloven-

ských plavcov Martiny Moravcovej, ktorá nebola zdravotnej 
fit a Ľuboša Kriţka, ktorý sa zúčastnil majstrovstiev Európy 

chorvátskej Rjeke. I napriek počas troch dní sa zrodil jeden 

juniorský slovenský rekord, o ktorý sa zaslúţil Tomáš Klo-

bučník z Topolčian v polohových pretekoch na 200 metrov 

časom 2:05,56 min, ktorým prekonal 16 rokov starý rekord 
Marcela Blaţa. Za poznámku stojí ešte slovenský rekord 14 

ročnej Patrície Hlavnovej zo Športovej školy Trenčín, ktorá 

triumfovala v pretekoch 50 metrov prsia časom 33,86 sek. 
Výsledky na plaveckých zimných majstrovstvách Slovenskej 

republiky v krátkom bazéne: 

kategória muži : 

50 m prsia :  

1. Tomáš Klobučník (ŠK Topvar Topoľčany) 28,75,  
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2. Matej Kuchár (Dukla B. Bystrica) 29,01,  

3. Rastislav Rácz (STU Bratislava) 29,41 

 
100 m voľný spôsob :  

1. Milan Medo (ŠK Topvar Topoľčany) 51,53,  
2. Norbert Trudman (Vital Bratislava) 51,62,  

3. Tomáš Nagy (Vital Bratislava) 52,04  

100 m znak :  
1. Miroslav Machovič (Dukla B. Bystrica) 56,70,  

2. Martin Tomaník (Matador Púchov) 56,92,  
3. Norbert Trudman (Vital Bratislava) 58,99 

200 m pol. preteky :  

1. Tomáš Klobučník (ŠK Topvar Topoľčany) 2:05,06 - 
slovenský juniorský rekord,  

2. Ľuboš Grznár (Vital Bratislava) 2:06,72,  
3. Milan Medo (ŠK Topvar Topoľčany) 2:07,96 

800 m voľný spôsob :  

1. Richard Varga (J&T Bratislava) 8:12,84,  
2. Pavol Jelenák (ŠK Topvar Topoľčany) 8:28,48,  

3. Tomáš Nagy (Vital Bratislava) 8:39,56 
4 x 50 m voľný spôsob :  

1. Vital Bratislava 1:35,11,  

2. Topvar Topoľčany 1:35,65,  
3. Aquacity Poprad 1:35,73 

kategória ženy 
50 m prsia :  

1. Patrícia Hlavnová (Trenčín) 33,86 - slovenský rekord do 

14 rokov, 
2. Aurélia Trnovcová (Nereus Ţilina) 33,96,  

3. Zuzana Mimovičová (ŠKP Košice) 34,54 
100 m voľný spôsob :  

1. Miroslava Syllabová (Aquasport Levice) 56,58,  

2. Katarína Milly (J&T Bratislava) 57,13,  
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3. Katarína Filová (J&T Bratislava) 57,20 

100 m znak :  

1. Katarína Milly (J&T Bratislava) 1:03,28,  
2. Katarína Filová (J&T Bratislava) 1:05,33,  

3. Karin Tomečková (Orca Bratislava) 1:06,30 
200 m pol. preteky :  

1. Zuzana Mimovičová (ŠKP Košice) 2:26,26,  

2. Patrícia Hlavnová (ŠŠ Trenčín) 2:28,77,  
3. Monika Púchla (STU Trnava) 2:29,42 

800 m voľný spôsob :  
1. Veronika Kolníková (Kúpele Piešťany) 9:06,69,  

2. Dáša Magulová (J&T Bratislava) 9:12,01,  

3. Alexandra Farkašová (ŠKP Košice) 9:17,51 
Vlastné poznámky 

 
Ţiaci 8. hokejovej triedy Dukly Trenčín sa v dňoch 21. a 22. 

decembra zúčastnili Vianočného hokejového turnaja v Třinci. 

Chlapci úspešne reprezentovali svoje mesto a Slovensko, 
o čom svedčí dru-

hé miesto s rov-
nakým počtom 

bodov ako víťaz-

ný Třinec, ktorý 
vo vzájomnom 

súboji dokázali 
poraziť. Trenča-

nia vstúpili do 

turnaja prehrou 
s Brnom 6:4, no 

ale potom uţ ne-
našli na ľade premoţiteľa. Z najlepšeho hráča turnaja bol 

vyhodnotený Marek Daňo z Dukly Trenčín. 

Poradie :  
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1 . HC Oceláři Třinec 6 bodov,  

2. HK Dukla Trenčín 6 bodov  

3. HC Kometa Group Brno 6 bodov,  
4. HK ŠKP Poprad 2 body,  

5. HC Přerov bez bodu.  
Za Duklu nastúpili na turnaji hráči :  Kompas, Boldiš, Plš-

ko, Palovič, Holenda, Hlávek, Budjač, Kečkeš, Parák, Blaško, 

Harakaľ, Minárik, Kasala, Madový, Gális, Veliký, Balaj, 
Daňo. 

Tréneri Patrik Zelenka a Jozef Tanoczký, vedúci muţstva 
Anton Hlávek a Juraj Plško. 

Info Trenčín 15.01.2009 

Pomocná evidencia 20/1/09 
 

V dňoch 26. – 28. decembra sa uskutočnil v Košiciach 
Vianočný hokejový turnaj 6. hokejových tried slovenských 

klubov HC Košice, HK Nitra, ŠKP Poprad, HK 36 Skalica 

a HKM Zvolen a domácej Dukly Trenčín pod vedením trénera 
Patrika Zelenku. Hosťujúci trenčianski hráči sa na turnaj dobre 

pripravili a všetkých svojich súperov porazili, a preto sa po 
zásluhe stali jeho víťazmi. Trenčianski chlapci prejavili svoju 

bojovnosť, zodpovednosť, zomknutosť kolektívu a taktické 

rady trénera 
s vedúcimi 

muţstva pri-
niesli svoje 

ovocie. O ví-

ťazstvo Dukly 
Trenčín sa na 

turnaji zaslúţili 
chlapci v tomto 

zloţení : Jakub 

Fujaš, Matej 
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Vanko, Oliver Pataky, Igor Juris, Martin Puš, Tomáš Ko-

nečný, Andrej Hatala, Adam Haščič, Boris Sádecký, Daniel 

Timko, Filip Kondys, Erol Grble, Patrik Filina, Róbert Mo-
krohajský, Richard Lukoťka, Adam Novotný, Martin Bernát 

a René Pisch.  
 Víťazný pohár a zlaté medaily prevzali mladí hokejisti 

z rúk bývalého výborného hráča československej repre-

zentácie Igora Libu.  
Info Trenčín 15.01.2009 

Pomocná evidencia 20/1/09 
 


