Telesná výchova a šport
Kaţdý, kto sa zaujíma o futbal v Trenčíne dobré vie, ţe
počas celého roka 2004 budú prebiehať rôznymi formami
oslavy storočnice trenčianskeho futbalu. Jej začiatok sa
uskutočnil dňa 10. januára 2004 5. ročníkom futbalového
halového turnaja „Memoriál Karola Borhyho“, významnej to
osobnosti československého a trenčianskeho futbalu. Ešte pred
otvorením turnaja sa uskutočnilo odovzdávanie cien
zaslúţilým hráčom a funkcionárom trenčianskeho futbalu,
medzi ktorými bol prítomný najstarší ţijúci hráč vyše 80ročný Karol Kreibich. Podujatie slávnostne otvoril predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja Štefan Štefanec. Medzi
prítomnými hosťami boli viceprimátor Ing. Ján Krátky
a uvoľnený funkcionár Ing. Branislav Celler. Málokedy sa
naskytne človeku vidieť toľko futbalových osobností, nielen
trenčianskeho futbalu, pohromade. Treba ich spomenúť Karol
Kreibich, Jankech, Šimončič, Masný, Bencz, Koiš, Hojsík,
Čemez, Pokorný, Lintner, Jambor, Koronczi, Albrecht, Ančic,
Jurkovič, Hollý a mnohí ďalší. No a potom prišlo športové
zápolenie turnaja, na ktorom štartovalo osem muţstiev. Tieto
boli rozdelené do
dvoch skupín. Víťazmi
skupín sa stali futbalisti AS Trenčín a
Myjavy Turá – Lúka,
ktorí zároveň odohrali
medzi sebou finálový
duel. Finálový duel
reţírovali prvoligisti
z AS Trenčín, ktorí
víťazné druţstvo AS T renčín
nastúpili aj s niektorými posilami a po dobrom a nadšenom, výkone porazili
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futbalistov z Myjavy Turej Lúky výsledkom 6:2. Najlepším
strelcom turnaja s 5 gólmi bol vyhodnotený
M. Bubenko, najlepším hráčom sa stal I. Lietava z AS Trenčín
a brankárom M. Volešák z AS Trenčín. Ceny muţstvám a
jednotlivcom odovzdali významne osobnosti trenčianskeho
futbalu. Spestrením prestávky bolo vystúpenie 11-ročného
futbalistu TTS Trenčín Frederika Bílovského, ktorý sa
divákom predstavil úţasným ţonglovaním.
Trenčianske noviny 12.01.2004
Pomocná evidencia 9/1/04
Dňa 17. januára 2004 sa uskutočnila v priestoroch
Stredného odborného učilišťa ţelezničného v Trenčíne
volebná konferencia Oblastného futbalového zväzu v Trenčíne. Na jej rokovaní sa zúčastnili delegáti z futbalových
klubov okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Myjavy.
Konferenciu otvoril a viedol člen výkonného výboru
Oblastného futbalového zväzu v Trenčíne Ing. František
Masár. Okrem za predsedníckym stolom sedeli športový
riaditeľ Slovenského futbalového zväzu V. Wänke, člen Rady
Slovenského futbalového zväzu Jaroslav Jambor, podpredseda
Západoslovenského futbalového zväzu Ing. Ján Lipták,
sekretár Západoslovenského futbalového zväzu M. Sladkovič,
predseda Oblastného futbalového zväzu v Trenčíne Ing. Štefan
Kolárik. Predseda mandátovej komisie P. Jeţík oznámil, ţe
konferencie sa zúčastňuje 87 delegátov s hlasom rozhodujúcim, t.j. 80 %. Správu o činnosti Oblastného futbalového
zväzu v Trenčíne predniesol jej predseda Ing. Štefan Kolárik,
ktorý v závere poţiadal o vyjadrenie dôvery, keďţe na
predchádzajúcom rokovaní Rady Oblastného futbalového
zväzu v Trenčíne na Zelenej vode pri Novom Meste nad
Váhom poţiadal delegátov o abdikáciu pod silným
psychickým tlakom. Túto jeho ţiadosť podporilo prítomných
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80 delegátov a tak dokončí svoj štvorročný mandát volebného
obdobia. Súčasťou rokovania konferencie boli doplňovacie
voľby do výkonného výboru Oblastného futbalového zväzu
v Trenčíne. Novými členmi sa stali Ing. J. Trstenský z Nového
Mesta nad Váhom, Pavol Halabrín z Myjavy a D. Bublavý
z Částkoviec. Okrem toho sa uskutočnili tieţ voľby celej
revíznej komisie Oblastného futbalového zväzu v Trenčíne.
Predsedom sa stal Pavol Horejš z Myjavy a členmi D.
Šimovec a M. Krejčík. Na záver rokovania konferencie boli
zvolení delegáti na konferenciu Západoslovenského
futbalového zväzu – Ing. Š. Kolárik, Ing. J. Lipták, V. Solovič,
J. Danač a R. Markech.
Trenčianske noviny 19.01.2004
Pomocná evidencia 20/1/04
Dňa 24 januára 2004 sa uskutočnil na zimnom štadióne
Ondreja Nepelu v Bratislave hokejový zápas výberu
slovenskej extraligy proti výberu českej extraligy. V zápase
mali najväčšie zastúpenie hráči trenčianskej Dukly, keď
v pôvodnej nominácii bolo aţ šesť hráčov – Hála, Heš,
Kukumberg, Fabuš, Hanzal a Starosta. Zápas sa tešil
nevídanému záujmu a skončil sa víťazstvom slovenského
výberu 11:9.
Vlastné poznámky
„Stretko liga“ – športové podujatie sa v tomto roku
uskutočnilo uţ po siedmy – krát pod duchovným patronátom
správcu kostola Svätej rodiny v miestnej časti Trenčín – Juh
vdp. Ing. Juraja Kriţana za účasti ôsmich druţstiev
v telocvični Stredného odborného učilišťa ţelezničného
v Trenčíne. Jeho účastníkmi boli mladí ľudia, ktorí navštevujú
kresťanské spoločenstvá. Tento rok sa víťazom stalo druţstvo
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„Manţeláci“ pred druţstvom „Orechové“ a druţstvom „Kapry
Trenčín“.
Trenčianske noviny 26.01.2004
Pomocná evidencia 33/2/04
Základná škola v Trenčíne, Ulica Na dolinách sa stala
medzi trenčianskymi základnými školami priekopníkom
v rozvoji a propagácii nového športového odvetvia –
„Florbal“. Ide o jeden z mnoţstva netradičných športov, ktorý
sa hrá na palubovke telocviční so špeciálnymi florbalovými
hokejkami a dierkovanou loptičkou na florbalové brány.
Hokejka a loptička sú vyrobené zo špeciálnych umelohmotných materiálov nepoškodzujúcich povrch paluboviek.
Tento šport si nevyţaduje špeciálnu obuv a oblečenie, a preto
je finančne dostupný širokej verejnosti.
Trenčianske noviny 26.01.2004
Pomocná evidencia 35/3/04
Mladší ţiaci AS Trenčín obsadili na majstrovstvách
Slovenska tretie miesto. Samotné podujatie bolo rozloţené na
tri fázy. Po prvom a druhom základnom kole postúpilo AS
Trenčín spoločne s Matadorom Púchov do druhej fázy, ktoré
sa uskutočnilo na Myjave. Mladí Trenčania postúpili do
celoštátneho finále, ktoré bolo v Prešove. Aj napriek neúčasti
najlepšieho strelca Jakuba Holúbka dokázali hráči AS Trenčín
podať veľmi kvalitné výkony a prakticky iba jeden
nevydarený zápas rozhodol o tom, ţe sa nestali majstri
Slovenskej republiky, aj keď dvakrát porazili víťazné druţstvo
Košíc. Za najlepšieho brankára turnaja bol vyhodnotený
Trenčan Ľuboš Draškovec a najlepším strelcom bol taktieţ
Trenčan Filip Bretschneider. Konečné poradie : 1. FC Košice.
2. FC Nitra, 3. AS Trenčín, 4. BŠK Bardejov
Trenčianske noviny 09.02.2004
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Pomocná evidencia 46/3/04
V športovej hale na Sihoti v Trenčíne sa dňa 7. februára
2004 odohral hádzanársky turnaj starších dorasteniek. Na
podujatí štartovali druţstvá Interu Bratislava, Gábora Bánovce n/Berbravou, Osemročného športového gymnázia Trenčín a
Štartu Trenčín. Konečné poradie :
1. Inter Bratislava,
2. Osemročné športové gymnázium Trenčín,
3. Štart Trenčín,
4. Bánovce nad Bebravou.
Za najlepšiu brankárku bola vyhodnotená Renáta Babicová z
Osemročného športového gymnázia Trenčín, za najlepšiu
strelkyňu s 28 gólmi Lenka Filipovičová z Osemročného
športového gymnázia Trenčín a najlepšiu hráčku Barbora
Chebeňová zo Štartu Trenčín.
Trenčianske noviny 09.02.2004
Pomocná evidencia 46/2/04
Mestská športová hala v Trenčíne na Sihoti bola v sobotu
dňa 14. februára 2004 dejiskom 5. ročníka halového futbalového turnaja mladšieho dorastu, ktorý niesol podtext –
„Futbalom proti drogám“. Na podujatí v dvoch skupinách
štartovalo osem kolektívov. Vo finále sa stretli ZŤS Dubnica s
AS Trenčín, ktoré skončilo v riadnom hracom čase remízou
2:2. O víťazovi sa rozhodlo v pokutových kopoch 1:0
v prospech ZŤS Dubnica. Na treťom mieste skončilo druţstvo
z Brumova. Organizátori vyhodnotili aj najlepších jednotlivcov turnaja. Za najlepšieho brankára vyhlásili Košnára
z AS Trenčín, za najlepšieho hráča Matejova a za najlepšieho
strelca Jánošíka. Ceny odovzdali kapitánom muţstiev a
úspešným jednotlivcom - viceprimátor Ing. Branislav Celler,
prezidentka TTS Mária Supeková a funkcionári František
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Koronczi, Miroslav Čemez, Tibor Rihošek, Vojtech Masný,
Ľudovít Koiš a ďalší.
Trenčianske noviny 16.02.2004
Pomocná evidencia 64/1/04
Jedno z najmladších japonských bojových umení „Aikidó“
sa usídlilo aj v Trenčíne. Občianske zdruţenie vysokoškolských športov „Akademik“ pri Trenčianskej univerzite
Alexandra Dubčeka sa stalo mekkou tohto športu. Hlavným
organizátorom tohto športu v Trenčíne sa stal prezident
Slovenskej spoločnosti priateľov aikidó Martin Mlynár. Slovo
aikidó znamená v preklade „cesta harmónie“. Súčasťou
tréningov v tomto druhu športu je aj práca so zbraňami ako sú
boken – drevený meč, tanto – nôţ, jo – palica, ktoré napomáhajú k rozvoju a stabilite tela. Toto bojové umenie sa
nezameriava na údery a kopy, ale sa snaţí vyuţívať silu
oponenta na jeho neutralizáciu. Z toho vyplýva aj obranný
charakter umenia.
Trenčianske noviny 16.02.2004
Pomocná evidencia 65/1/04
Krásnu históriu pamätajúci futbalový štadión Za mostami
v Trenčíne uţ pravdepodobne od júla 2004 nebude slúţiť
mladým futbalistom AS Trenčín, nakoľko tento sa prednedávnom stal majetkom jednej súkromnej spoločnosti na Slovensku. Celý objekt mal v súčasnosti Futbalový klub AS
Trenčín v prenájme do 30. júna 2004. Je teda otázne, čo bude
ďalej, kde budú od leta trenčianski mladí futbalisti hrávať
zápasy a vôbec kde trénovať. Viceprimátor mesta Trenčín
Ing. Branislav Celler s novými majiteľmi uţ niekoľkokrát
rokoval a vysvetľovali si celkovú situáciu. Lokalita štadióna je
z hľadiska územného plánu Mesta Trenčín určená len ako
športovisko, a preto by na iné účely ako športové nemal byť
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tento areál bez súhlasu Mesta Trenčín vyuţívaný. Nuţ,
uvidíme, ako to všetko dopadne. Mesto Trenčín uţ hľadá aj
nové lokality v oblasti Ostrova, kde by sa mali v dostatočnom
počte vybudovať nové hracie a tréningové plochy. V tejto
oblasti uţ prebehli aj rokovania so starostom obce Zamarovce
Jánom Plškom, ktorej patria niektoré plochy na Ostrove. Speje
sa k určitej dohode, aby na území boli vyčlenené priestory na
vybudovanie trávnatých plôch, alebo aj umelej trávy, ktorú uţ
dnes majú beţné iné kluby a mestá na Slovensku. Mesto
Trenčín by malo byť garantom vytvorenia optimálnych
podmienok pre futbal. V roku 2004 je v schválenom rozpočte
plánovaná čiastka na vypracovanie štúdie rekonštrukcie
futbalového štadióna na Sihoti. Uskutočnilo sa aj rokovanie
s architektami. Zhodou okolností sú to tí istí, ktorí vypracovali
a zároveň aj zrealizovali nový futbalový štadión v Synote v
Uherskom Hradišti. Mesto Trenčín má vo svojich predstavách
vybudovať v rámci športového areálu na Sihoti a priľahlej
časti Ostrova aj športovo-rekreačnú zónu, ktorej súčasťou by
mal byť aj dostatočný počet tréningových plôch pre mládeţ a
ostatné zloţky Futbalového klubu AS Trenčín. Netreba
predbiehať chod udalostí, ale osud futbalového štadióna Za
mostami pravdepodobne čaká rovnaký osud ako futbalový
areál Pod Sokolicami.
Trenčianske noviny 23.02.2004
Pomocná evidencia 86/1/04
Na hádzanárskom turnaji v Topolčanoch kategórie
mladších ţiačok získalo druţstvo Hádzanárskeho klubu Štart
Trenčín prvé miesto a kapitánka druţstva Petra Koláriková
bola vyhodnotená ako najlepšia hráčka turnaja.
Trenčianske noviny 23.02.2004
Pomocná evidencia 83/2/04
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V hoteli Tatra v Trenčíne dňa 17. februára 2004 sa
uskutočnila tlačová beseda Futbalového klubu AS Trenčín
pred začiatkom jarnej časti futbalovej sezóny. O tom, ţe to
myslia s futbalom váţne, potvrdzuje aj účasť všetkých
najvyšších funkcionárov futbalového klubu - Ivo Valenta –
väčšinový vlastník klubu, Ing. Jaroslav Závodský –
spoluvlastník klubu, Igor Štefanko – generálny manaţér,
Róbert Rybníček – manaţér, Anton Jánoš – šéftréner, Milan
Mičenec - kapitán muţstva a člen dozornej rady
a
viceprimátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. Po otvorení
tlačovej besedy Tiborom Hlobeňom zimnú prípravu priblíţil
šéftréner Anton Jánoš. Podľa jeho slov zimná príprava bola
rozdelená do štyroch blokov. Začala sa v Liptovskom Jáne
a bola zameraná na zvýšenie fyzickej kondície. Príprava
potom pokračovala ladením taktických a herných situácií
v Uherskom Hradišti a v Zlatých Moravciach. Počas zimnej
prípravy futbalové druţstvo odohralo desať futbalových
zápasov, z ktorých osem vyhralo a dva prehralo. Najlepším
strelcom bol Marek Seman. K personálnym otázkam
hráčskeho kolektívu hovoril generálny manaţér Igor Štefanko.
Počas zimnej ligovej prestávky odišli z druţstva títo hráči –
Marcel Svrček na hosťovanie do Prievidze, Dušan Miklas na
hosťovanie do Dunajskej Stredy, Miloš Jakúbek na hosťovanie
do Nemšovej, Miroslav Kozák odišiel do Petrţalky a Milan
Ivana odišiel do 1. FC. Synot Uherské Hradište. Káder
druţstva naopak doplnili títo hráči – Pavol Šuhaj, Marek
Seman, Roman Chomistek, Daniel Rýgel, Milan Santai,
Jaroslav Kamenistý, Vladimír Majsniar, Ondrej Šmelko, Gejza
Baranyai, Blaţej Vaščák, Michal Kubala a Alexander Homér.
Výkonom v prípravných zápasoch prekvapil svojimi
hráčskymi kvalitami Gejza Baranyai. Kapitán druţstva Milan
Mičenec konštatoval, ţe zimná príprava bola dobrá a kvalitná.
Súčasne verí, ţe i keď ešte stále prebieha stmeľovanie
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kolektívu, pre jarnú časť ligy budú futbalisti dobre pripravení
na odvetné zápasy so svojimi súpermi. O konštituovaní
klubovej rady informoval manaţér druţstva Róbert Rybníček,
o ustanovení klubovej rady dňa 5. februára 2004, ktorá by
mala zohrať významnú úlohu pri ovplyvňovaní záujmu obyvateľstva mesta Trenčín a jeho širšieho okolia o futbal. Súčasne
predstavil za asistencie kapitána druţstva Milana Mičinca
predstavil nové dresy pre futbalové druţstvo, ktoré vyrobila
sponzorská firma „Umbro“, s ktorou bola uzavretá zmluva na
tri a pol roka. Po týchto príhovoroch sa dostal k slovu väčšinový vlastník klubu Ivo Valenta, ktorý vyjadril prekvapenie
nad mimoriadnym záujmom novinárov z trenčianskeho
regiónu o športové dianie vo Futbalovom klube AS Trenčín.
Poďakoval hráčom ako aj vedeniu futbalového druţstva za
odvedenú drinu v jesennej časti futbalovej Corgoň ligy.
Aj napriek tomu, ţe druţstvo išlo do nového ročníka v úlohe
outseidra, preto jeho umiestnenie na šiestom mieste treba
kladne hodnotiť. Športové výsledky teda sú, ale netreba
v tomto roku pozerať sa príliš hore, ale predovšetkým
sústrediť pozornosť na :
- stabilizáciu pomerov v klube po stránke organizačnej
(podporovať činnosť správnej rady, vznik Fanklubu
a podobne);
- zlepšovanie technickému stavu futbalového štadióne a jeho
najbliţšieho okolia;
- mládeţnícky futbal.
Vyjadril sklamanie nad malým záujmom podnikateľskej
verejnosti podpore futbalu v Trenčíne a jeho okolí. Moţno
majú veľa starostí, ale očakával väčšiu podporu. Poďakoval
všetkým tým podnikateľským subjektom, ktoré pomohli
prekonať počiatočné ťaţkosti. Ďalší program tlačovej besedy
patril milej udalosti, pri ktorej odovzdal kapitán futbalistov AS
Trenčín Milan Mičenec za celý realizačný kolektív klubu
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riaditeľovi sociálnemu zariadeniu detí a mládeţe „Demy“
Trenčín Mgr. Tibor Gavenda symbolický šek v hodnote
5.000,- Sk, za čo bolo z jeho strany vyslovené poďakovanie.
Celkom otvorene o finančných náleţitostiach v klube hovoril
generálny manaţér klubu Igor Štefanko. Konštatoval, ţe celú
jeseň sa pracovalo vo finančnom provizóriu. Po skončení prvej
polovice sezóny sa spočítali náklady a vyšlo, ţe sa
preinvestovalo v klube 20 miliónov Sk. Z týchto finančných
prostriedkov išlo 5,3 milióna Sk na vykrytie dlhu zaniknutého
FC Laugarício a 3milióny Sk zhltli prestupy, pretoţe sme sa
potrebovali posilniť, lebo nebolo moţné hrať s kádrom, ktorý
v Trenčíne zostal. Okrem toho sa minulo na prestupy 2,9
milióna Sk. Rozpočet na jarnú časť sezóny bol stanovený vo
výške 12.326.950,- Sk, z čoho ide 1,9 milióna Sk na
mládeţnícky futbal. Zverejnené boli aj ďalšie informácie ako
napríklad to, ţe :
- futbalové druţstvo dostane za vyhratý zápas 150.000 Sk,
ktoré rozdelí tréner;
- platy hráčov sú v rozpätí od 15.000,- Sk do 30.000,- Sk
a môţu sa im priznať viaceré bónusy;
- pri prestupoch hráčov sa nedalo viac ako 700.000,- Sk;
- pripravuje sa internetová stránka klubu, ktorá bude zverejnená na adrese – www.astn.sk a bude fungovať najneskôr
pred prvým jarným kolom;
- pripravuje sa prestavba futbalového štadióna.
Vlastné poznámky
Dňa 20. februára 2004 Osemročné športové gymnázium
v Trenčíne bilancovalo športové výsledky uplynulého
kalendárneho roka 2003. V desiatke najlepších získal zaslúţené prvenstvo karatista - Milan Vašek, ktorý na majstrovstvách sveta juniorov vo Francúzsku získal bronz, na
majstrovstvách Európy juniorov v Poľsku získal striebro a
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zvíťazil na Európskom pohári v Českej republike.
Reprezentuje Ekonóm Trenčín pod vedením trénera Miroslav
Ďuďáka. Druhá priečka patrila vzpieračovi - Jiřímu
Ţejdlíkovi, ktorý na majstrovstvách Európy juniorov v
Španielsku získal v trhu druhé miesto a v dvojboji siedme
miesto. Okrem toho na majstrovstvách Európy juniorov v
Mexiku bol v trhu desiaty, v dvojboji dvanásty a v nadhode
päťnásty. Štartuje za Armádny športový klub Dukla Trenčín
pod vedením trénera Mgr. Milan Kováča. Na treťom mieste sa
umiestnila kanoistka - Martina Kohlová, ktorá na majstrovstvách sveta seniorov v USA skončila v K2 na 1000 metrov
ôsma, vo svetovom pohári seniorov Chorvátsku v K2 na 500
metrov skončila šiesta a na majstrovstvách Slovenskej
republiky obsadila dvakrát prvé miesto. Štartuje za Sláviu
Športová škola Trenčín pod vedením trénerky Mgr. Daniely
Mrvovej. Na ďalších miestach bez určenia poradia sa
umiestnili: Dušan Divinec - triatlonista, ktorý získal druhé
miesto majstrovstvách sveta kvadriatlone v Nemecku, 9.
miesto EYOF v Senci. Jeho trénerom je Mgr. Karol Moravčík
a reprezentuje Sláviu Športová škola Trenčín. Tomáš Kalina,
ľahký atlét, ktorý získal 17. miesto vo viacboji na majstrovstvách sveta do sedemnásť rokov v Kanade, ôsme miesto na
110 metrov prekáţky na EYOF v Paríţi. Trénuje pod vedením
PaedDr. Milana Suletyho. Štartuje za Slávia Športová škola
Trenčín. Veronika Lišková - badmintonistka, ktorá získala
desiate miesto na majstrovstvách Európy juniorov do 17 rokov
v Írsku. Trénuje vedením Ing. Petra Ludíka - MI Trenčín.
Jozef Repčík – ľahký atlét, ktorý získal trináste miesto v behu
na 800 metrov na majstrovstvách sveta do 17 rokov v Kanade.
Ďalej získal prvé miesto v behu na 800 metrov EYOF v Paríţi,
piate miesto v behu na 400 metrov EYOF v Paríţi. Trénuje ho
Mgr. Ivan Peťovský. Štartuje za Slávia Športová škola
Trenčín. Marek Roţník - hokejista, ktorí získal druhé miesto
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na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Rusku. Trénuje
ho Mgr. Branislav Šajban z Dukly Trenčín. Jakub Slotta cyklista, ktorý sa zúčastnil na majstrovstvách sveta juniorov v
Kanade a svetovom pohári juniorov v Nemecku,
Luxembursku, Francúzsku, Chorvátsku. Trénuje ho Stanislav
Ďurikovič zo Slávia Športová škola Trenčín. Volejbalový
oddiel, ktorý získal na majstrovstvách sveta do 21 rokov v
Iráne deviate miesto (Vlk, T. Filo, Piovarči, Tomášik) siedme
miesto na majstrovstvách Európy do 19 rokov v Záhrebe,
trináste miesto na majstrovstvách sveta do 19 rokov v Thajsku
(P. Filo, Seifert, Szoke, Šomko, Emmel). Trénerom je Mgr.
Michal Bella, Ivan Hiadlovský a Mgr. Jozef Socha. Najlepší
športovci boli ocenení vecnými darmi, ktoré im odovzdali
riaditeľ Osemročného športového gymnázia v Trenčíne Mgr.
Jozef Pšenka zástupca pre šport Osemročného športového
gymnázia v Trenčíne PaedDr. Peter Kravec, predsedníčka
Slávie Športová škola Trenčín PhDr. Eva Stupková a
predsedníčka rodičovského zdruţenia Ing. Erika Vravková.
Trenčianske noviny 23.02.2004, 01.03.2004
Pomocná evidencia 85/3/04, 114/1/04
Na poslednom tohoročnom prvoligovom hokejovom zápase
v Trenčíne dňa 24. februára 2004 sa skončila jej základná časť
zápasom Dukly Trenčín s Mestským hokejovým klubom
Ţilina víťazstvom Trenčanov v pomere 8:2. Po zápase prevzal
kapitán druţstva Dukly Trenčín Marek Hanzal pohár víťazov
za celkové prvenstvo v základnej časti hokejovej ligy. Šek
určený pre víťaza základnej časti prvej ligy na sumu 500 tisíc
Sk z rúk riaditeľa „Pro – hokej“ Vladimíra Paštinského prevzal predseda predstavenstva Dukly Trenčín, a.s. Jozef
Mitocha. Dukla Trenčín v základnej časti prvej ligy si viedla
veľmi úspešne, čo dokazuje aj jej 16 bodový odstup od
druhého v poradí Hokejového klubu mesta Zvolen.
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Trenčianske noviny 01.03.2004
Pomocná evidencia 111/2/04
Na základe umiestnenia hokejových druţstiev v základnej
časti prvej hokejovej ligy sa vo štvrťfinálovom boji Dukla
Trenčín stretla ŠKP Poprad. Vypredaný štadión 27. a 28. februára 2004 a prítomnosť reprezentačného trénera Františka
Hossu bola perfektná kulisa zápasu. Kým prvý zápas vyhrala
Dukla Trenčín presvedčivým spôsobom 8:2, v druhom zápase
bol výsledok dlho na váţkach, ale skončil sa víťazstvom
Dukly Trenčín 2:1.
Vlastné poznámky
Dňa 28. februára 2004 bola športová hala na Sihoti
v Trenčíne miestom 7. ročníka futbalového halového turnaja
„Noba – Smoker Cup“. Futbalová konfrontácia rôznych
kolektívov priniesla zaujímavé situácie, dramatické okamihy,
vydarené akcie a krásne góly. Víťazom turnaja sa stali
internacionály z Dubnice pred druţstvom Smoker Trenčín
internacionálmi z Trenčína. Turnaj mal ešte príťaţlivú
dimenziu v podobe futbalového zápasu bývalých hviezd v
hádzanej a futbalu, v ktorom sa predstavili Mária Opačitá. V.
Hradská, Vojtech Masný, Miroslav Čemez, Jozef Berec
a ďalší.
Trenčianske noviny 15.03.2004
Pomocná evidencia 154/2/04
Vo Zvolene sa uskutočnil Slovenský pohár v karate
seniorov a dorastencov za účasti pretekárov Ekonómu
Trenčín. Pohár bol pre trenčianskych pretekárov úspešný,
pretoţe prvenstvá si odniesli :
- v kategórii kumite ţien do 60 kg – Milica Ilčíková,
- kategória kata dorastenci – Miroslav Detko,
570

- v kategórii kumite dorasteniek do 53 kg – Zuzana Kollárová.
Trenčianske noviny 01.03.2004
Pomocná evidencia 111/3/04
Dňa 2. marca 2004 pokračovalo tretie štvrťfinálové
stretnutie play-off medzi HK ŠKP Poprad - Dukla Trenčín.
Trenčania cestovali pod tatranské končiare so sľubným
dvojzápasovým vedením a s jasným predsavzatím nepredať
lacno svoju koţu. Tento smelý cieľ sa im nakoniec aj podarilo
realizovať, keď o víťazstve Dukly sa rozhodlo necelé štyri
minúty pred koncom poslednej tretiny. Stretnutie skončilo
víťazstvom Dukly Trenčín 1:2 (0:1, 0:0, 1:1), keď góly dali za
víťazov v 12. minúte M. Kováčik, a v 56. minúte V. Král.
Hoci diváci v v tomto zápase nevideli veľa gólov, predsa mali
o zábavu postarané vďaka boxerskej vloţke Slanináka
s Hanzalom, za čo obaja odišli predčasne pod sprchy. Po
odchode kapitána Hanzala bola Dukla oslabená aj o zraneného
obrancu Šmidriaka. Dňa 3. marca 2004 sa hralo štvrté
štvrťfinálové stretnutie play-off medzi HK ŠKP Poprad Dukla Trenčín. Pre domácich to bol viac-menej posledný
pokus ako zvrátiť nepriaznivý stav vzájomnej série. Na strane
druhej však Trenčania túţili sériu štvrtým víťazstvom
definitívne ukončiť a začať sa pripravovať na semifinálového
súpera. Oproti predchádzajúcim zápasom dostal príleţitosť
ukázať svoje kvality brankár Hála, ktorý vychytal ďalšiu nulu
v tejto sezóne. Uţ v 4. min mohol otvoriť gólový účet kapitán
Marcel Hanzal, ale spálil vyloţenú tutovku. Na strane druhej
mohol dostať domácich do vedenia R. Tomas, ale ani on
nedokázal prekonať pozorného brankára Dukly Trenčín. Tesne
pred prvou prestávkou sa podarilo obrancovi Meszárošovi
vsietiť vedúci úspech Dukly Trenčín. V strednej časti, v
rozpätí necelých troch minút, zaznamenali Trenčania veľmi
dôleţité tri góly a tento moment definitívne poloţil hokejistov
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z Popradu na kolená. Za stavu 0:4, na začiatku tretej tretiny
opustil bránu Popradu Koţuch a nechal sa vystriedať
Hurajtom. Ani jemu sa však nepodarilo pribrzdiť rozbehnutý
gólostroj súpera a inkasoval ďalšie dva góly. Aj napriek tomu,
ţe Dukla výrazne vyhrávala, predsa len jej hráči príliš
nepovolili v nasadení, boli iniciatívnejší, ako uţ rezignujúci
domáci a pridali ďalšie dva úspechy. Poltuctové víťazstvo pod
tatranskými končiarmi je cenným úspechom celého kolektívu
Dukly, ktorý sa prezentoval v plnej paráde. 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)
Góly vo štvrtom zápase dali : 19. minúta Meszároš, 23.
minúta V. Král, 25. minúta Zlocha, 26. minúta Lezo, 49.
minúta Hanzal, 56. minúta
Fabuš. Duel vzájomných
štvrťfinálových zápasov sa skončil 4:0 v prospech Dukly
Trenčín.
Trenčianske noviny 08.03.2004
Dňa 6. marca 2004 patrila trenčianska športová hala
zápoleniam futbalových talentov - ročník narodenia 1994 a
mladší. Na medzinárodnom turnaji pod názvom „Stavokov
Projekt Cup“ štartovalo sedem druţstiev, vrátane jedného
účastníka zo zahraničia, ktorým bolo druţstvo - 1. FC Brno
z Českej republiky. Hralo sa systémom kaţdý s kaţdým a
jeden zápas trval 1x18 minút. Mladých hráčov AS Trenčín
A pod vedením trénera Milana Jurkoviča treba pochváliť za to,
ţe celý turnaj absolvovali bez bodovej straty, keď všetky
stretnutia vyhrali. Konečné poradie turnaja : 1. AS Trenčín A,
2. Slovan Bratislava, 3. Martin, 4. Brno, 5. Ţilina, 6. Dubnica,
7. AS Trenčín B. Organizátori za najlepšieho strelca turnaja
vyhodnotili autora ôsmich turnajových gólov Jakuba Kováčika
z AS Trenčín A hráča Matúša Bera. Najlepším brankárom sa
stal Dominik Holec zo Ţiliny. Všetci účastníci turnaja obdrţali
poháre a diplomy, vrátane sladkých odmien. Chlapci z prvých
troch miest dostali aj zlaté, strieborné a bronzové medaile.
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Ocenení boli aj najlepší jednotlivci. Ceny odovzdával riaditeľ
firmy Stavokov Projekt - Jaroslav Repka. Obdobný úspech
zaznamenali mladí hráči AS Trenčín aj na halovom turnaji v
Martine, kde taktieţ získali cenné prvenstvo pred Martinom
a Ţilinou.
Trenčianske noviny 08.03.2004
Pomocná evidencia 143/2/04
Počas jarných prázdnin sa v tenisovom klube PRO-TEN
Skalka nad Váhom odohrali majstrovstvá Trenčianskeho kraja
v tenise vo všetkých vekových kategóriách za účasti viac ako
60 hráčok a hráčov. V semifinálových dvojiciach sa objavili aj
študentky Športového gymnázia v Trenčíne Klaudia Mansfeldová, ktorá zvíťazila v kategórii starších ţiačok a Lenka
Dzygovská skončila v kategórii dorasteniek a ţien na druhom
mieste.
Trenčianske noviny 15.03.2004
Pomocná evidencia 154/1/04
Uţ niekoľko kôl pred koncom základnej časti prvoligovej
súťaţe ţien bolo jasné, ţe reprezentantky Štartu Trenčín s
výrazným bodovým náskokom sa stanú víťazom základnej
časti. To sa nakoniec aj v plnej miere naplnilo, keď
z osemnástich majstrovských stretnutí ţeny Štartu Trenčín
šestnásť vyhrali a iba dva zápasy prehrali. Je pozoruhodné, ţe
ani raz si nedelili body so súpermi a pred druhým druţstvom
Zlatná mali v tabuľke osembodový náskok. Za zmienku stojí
aj skutočnosť, ţe na svojom konte mali v tabuľke aj najviac
nastrieľaných 485 gólov.
Trenčianske noviny 15.03.2004
Pomocná evidencia 155/2/04
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Okrem seniorského hokejového druţstva Dukly Trenčín si
účasť v play-off vybojovali aj hokejové mládeţnícke kolektívy
- juniori a dorastenci Trenčína. Juniori Dukly sa stali víťazom
základnej časti extraligy, keď z 48 kôl zaznamenali 33
víťazstiev, 11 nerozhodných výsledkov a štyri prehry so
ziskom 77 bodov pred druhým Slovanom Bratislava a treťou
Spišskou Novou Vsou. Do play-off ešte postúpili druţstvá z
Košíc, Popradu, Zvolena, Nitry a Liptovského Mikuláša.
Víťazi základnej časti - mladí Trenčania získali Putovný
pohár. Podobný úspech dosiahli aj dorastenci Dukly, ktorí síce
základnú časť nevyhrali, ale obsadili piatu priečku, čo im však
zabezpečilo účasť vo štvrťfinále play-off. Tabuľkové
prvenstvo získali hokejové nádeje zo Skalice zo ziskom 68
bodov pred druhým Popradom a tretím Slovanom Bratislava.
Druţstvo Dukly Trenčín postúpilo do play-off po víťazných
štvrťfinálových zápasoch s druţstvom Košíc.
Trenčianske noviny 15.03.2004
Pomocná evidencia 155/1/04
Dňa 5. marca 2004 odovzdal tajomník Oblastného výboru
Slovenského zväzu telesnej kultúry v Trenčíne Mgr. Ján
Ţitňan Strieborná plaketa Slovenského zväzu telesnej kultúry
PhDr. Rudolfovi Samuelovi, CSc. pri príleţitosti významného
ţivotného jubilea 70 rokov. Menovaný bol dlhoročným
aktívnym telovýchovným a kultúrnym pracovníkom. V
mladosti hrával aktívne futbal na poste brankára a od roku
1960 aţ do roku 1966 pracoval ako tajomník Okresného
výboru telovýchovy a športu v Trenčíne. Neskôr sa stal pracovníkom okresného archívu v Trenčíne, neskôr riaditeľom
Trenčianskeho múzea a naposledy riaditeľom Krajskej
kniţnice v Trenčíne. Popri týchto funkciách pracoval ako
dobrovoľný pracovník v rôznych komisiách Okresného
výboru Československého zväzu telesnej výchovy. V rokoch
1979 aţ 1982 zastával funkciu predsedu Okresného výboru
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Československého zväzu telesnej výchovy v Trenčíne a
členom pléna Slovenskej ústredného výboru Československého zväzu telesnej výchovy. Napísal viacero kníh
i vývoji telesnej výchovy v Trenčín a jeho okolí. V súčasnosti
je členom Telovýchovnej jednoty Slovan Zamarovce a
poslancom obce Zamarovce. Za svoju plodnú celoţivotnú
činnosť obdrţal viacero verejných, spoločenských a
telovýchovných vyznamenaní.
Trenčianske noviny 08.03.2004
Pomocná evidencia 144/1/04
Dňa 14. marca 2004 sa v Mestskej športovej hale na Sihoti
v Trenčíne uskutočnil medzinárodný halový futbalový turnaj
vo vekovej kategórii chlapcov narodených po 1. januári 1993.
Organizátorom turnaja bolo Občianske zdruţenie LA-CIO
Trenčín na podporu mladých futbalistov. Uţ od ôsmej hodiny
ráno to v športovej hale ţilo a mladé talenty mali moţnosť
počas celého dňa porovnávať si svoje doposiaľ získané
hráčske znalosti so svojimi rovesníkmi. Kvalitu turnaja zvýšila
aj prítomná zahraničná účasť troch muţstiev z Českej
republiky. Po súbojoch v skupinách, kde hral kaţdý s kaţdým,
víťazili bojovali o konečné umiestnenie. Trenčín mal na
turnaji dvojité zastúpenie: AS Trenčín „A“ a AS Trenčín „B“.
Obe druţstvá sa prebojovali aţ do semifinále, do finále sa
dostalo uţ len trenčianske „béčko“. Vo finále sa stretlo so
silným druţstvom FC Sparta Brno, ktoré sa v riadnom čase
skončilo remízou a tak o víťazovi turnaja rozhodli pokutové
kopy. Viac šťastia v nich mali chlapci zo susednej republiky,
keď na pokutové kopy vyhrali 2:0, čím sa stali víťazmi
turnaja. Počas zápasov prevládala v športovej hale skvelá
atmosféra, zo všetkých najviac to však asi preţívali mamičky,
ktoré vzorne povzbudzovali svoje ratolesti. Po finálovom
zápase odovzdali zástupcovia sponzorov Stanislav Malec a
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Bohuslav Pribiš ceny a diplomy zúčastneným muţstvám, ako
aj ceny pre najlepších hráčov jednotlivých kategórii. Za
najlepšieho brankára bol vyhlásený Michal Súdny z AS
Trenčín „A“ a za najlepšieho strelca vyhlásili Filipa Tomoviča
z Trnavy. Za najlepších hráčov turnaja boli vyhlásení Ján
Hruška z Brna, Matúš Hamaňa z AS Trenčín “B“ a Filip
Behan z Dubnice n/V.
Trenčianske noviny 22.03.2004
Pomocná evidencia 168/1/04
Hokejisti trenčianskej Dukly mali pred začiatkom
semifinálovej série jedenásť dní zápasového voľna a tréner
Dušan Gregor pripravoval svojich zverencov iba v domácich
podmienkach. V rámci prípravy odohrali Trenčania priateľský
zápas na domácom ľade druţstvo z Nitry, ktoré bez problémov
porazili výsledkom 8:1. Do muţstva sa prinavrátil uzdravený
Kukumberg, čiţe tréneri mali pohromade kompletný káder a
mohli si vyberať podľa chuti. Samotný Trenčín ţil v týchto
dňoch jednoznačne v znamení hokeja a neprezradíme ţiadne
tajomstvo, ţe hokejisti Dukly Trenčín si predsavzali získať
tretí extraligový titul. Prvý semifinálový zápas v nedeľu
14. marca 2004 Dukla Trenčín zvíťazila nad HC Košice 3:1
(2:1, 0:0, 1:0). Druhý semifinálový zápas sa uskutočnil 15.
marca 2004 a Dukla Trenčín opäť zvíťazila nad HC Košice
7:0. Ďalšie dva zápasy sa hrali v dňoch 20 a 21. marca
v Košiciach a Dukla Trenčín bola opäť úspešná. V treťom
zápase na zimnom štadióne v Košiciach zvíťazila Dukla
Trenčín 6:2 a vo štvrtom zápase zvíťazila Dukla Trenčín 1:0
a stala sa prvým finalistom.
Trenčianske noviny 15.03.2004, 22.03.2004
Pomocná evidencia 155/1/04, 171/1/04, 167/1/04
Piataci hokejovej triedy Dukly Trenčín sa v marcových
dňoch predstavili na mládeţníckom trojdňovom me576

dzinárodnom turnaji nádejí v nemeckom meste Bad
Reichenhall. Mladé trenčianske hokejové nádeje sa prezentovali naozaj skvelým výkonom, keď turnaj vyhrali. Piataci
Dukly, ako víťaz celého podujatia získali medaile a pohár. Za
najlepšieho strelca a najproduktívnejšeho hráča turnaja bol
vyhodnotený Trenčan Juraj Roţník - autor 19 gólov a 13
asistencií. Za najlepšieho brankára bol vyhodnotený Michal
Dovina.
Trenčianske noviny 22.03.2004
Pomocná evidencia 169/2/04
Okrem seniorov vrcholili v marcových dňoch aj
mládeţnícke hokejové súťaţe. V extralige juniorov reprezentanti Dukly Trenčín vypadli uţ vo štvrťfinále s Liptovským
Mikulášom, hoci základnú časť súťaţe vyhrali... Pravým
opakom boli dorastenci, ktorí skončili po základnej časti aţ na
piatom mieste tabuľky, ale v play-off sa im podaril naozaj
husársky kúsok. Prebojovali sa totiţ aţ do finále, ktoré
nakoniec dotiahli aţ do víťazného úspechu. Vo finále play-off,
ktoré sa hralo na dva víťazné zápasy, najskôr nastúpili
Trenčania na ľade druhého druţstva Popradu. Moţno práve
zápasom u tohto súpera poloţili základný kameň k zisku
majstrovského titulu šokujúcim výsledkom - 0:8 (0:2, 0:4,
0:2). Autormi gólov Dukly boli T. Záborský 2, V. Záborský,
Hinďoš, Kubrický, Sojčík, Lobotka a A. Sekera. Trenčania
zaskočili svojho súpera po všetkých hokejových stránkach a
nedovolili mu zaznamenať ani čestný úspech. Na popradskom
ľade sa jednoznačne predstavil kompletný trenčiansky
kolektív vo vynikajúcom svetle a pred vyše tisíc divákmi
získal veľmi dôleţité víťazstvo, s ktorým kalkuloval skutočne
iba málokto. Odvetný zápas sa odohral v piatok 26. marca
2004 v Trenčíne. Dalo očakávať, ţe podtatranci nepricestovali
s úmyslom lacno predať svoju koţu, ba práve naopak,
577

víťazstvom si chceli vynútiť tretí rozhodujúci zápas. Lenţe ich
predsavzatie zostalo iba na papieri. I keď druhý zápas bol
veľmi dramatický, lebo skončil po dramatickom vyvrcholení,
v ktorom nechýbalo predĺţenie a samostatné nájazdy
výsledkom 4:3. Nechýbalo veľa a mohlo to byť výsledok
zápasu aj naopak. Bolo, ţe to radosti a skvelej eufórie
mladých Trenčanov a ich priaznivcov, keď kapitán muţstva Ivan Škultéty zdvihol nad hlavu pohár víťaza slovenských
dorasteneckých majstrov za sezónu 2003/2004. Majstrovský
kolektív dorastencov tvorili hráči : Vladimír Kováč, Radovan
Korytár, Vlastimil Košík, Tomáš Hiadlovský (brankári) - Ivan
Škultéty, Tomáš Záborský, Tibor Radulay, Vladimír
Záborský, Lukáš Ruţička, Jozef Kubrický, Peter Sojčík, Lukáš
Bustin, Dušan Hinďoš, Martin Chlepko, Jakub Bundil,
Richard Lelkeš, Marián Ondráček, Vlastimil Kalafut,
Branislav Lobotka, Tomáš Kollár, Stanislav Gavač, Ján Babic,
Ondrej Otčenáš, Jakub Brídik, Petruňa Radovan, Peter
Hubinský, Milan Horník, Oliver Ďuriš, Andrej Sekera, Matej
Tvrdoň, Boris Lintner, Peter Tomášek, Lukáš Martinka,
Tomáš Beňovič, Marek Jankovič, Marek Lapin. Tréneri :
Eduard Hartmann a Pavol Bratranec.
Trenčianske noviny 29.03.2004
Pomocná evidencia 195/1/04
Nesporne skvelý úspech dosiahli v práve skončenej sezóne
trenčianski šachisti, ktorí v poslednom dvojkole v domácom
prostredí zvíťazili nad Veľkým Kýrom 5:3 a vzápätí rozdrvili
aj Topoľčany výsledkom 7,5:0,5. Po týchto dvoch záverečných zápoleniach si definitívne vybojovali prvenstvo v tabuľke a tým postup do prvej ligy. Pri rovnosti bodov s
druhými Tlmačmi o tom rozhodli vzájomné zápasy, ktoré
vyzneli v prospech Trenčanov. Na tomto cennom a pozoruhodnom úspechu mali zásluhu všetci hráči, ktorí príkladne
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bojovali, v ktorom prevládal kolektívny prístup. Osobitne
treba vyzdvihnúť hráča na prvej šachovnici - Miroslava Gruca.
Patričnú zásluhu na postupe do vyššej súťaţe majú
samozrejme aj ostatní hráči : Igor Srvátka, Miroslav Blahuš,
Miroslav Kijac, Peter Jurica, Miloš Blaţek, Miroslav Velčko,
Kvetoslav Rákay, Ivan Balluch, Drahoslav Masarik a
Vladislav Mrázik. Na úspechu výmena funkcionára na
predsedníckom poste, čím sa markantne zlepšila organizácia
klubu a potom prístup hráčov k zápasom. Nepochybne nám
pomohla aj nová zmluva o prenájme priestorov, na základe
ktorej sme sa presťahovali z nevľúdnych priestorov kina
Hviezda do príjemného a atraktívneho prostredia Kultúrno metodického centra Ozbrojených Slovenskej republiky a
taktieţ aj finančná dotácia mesta.
Trenčianske noviny 29.03.2004
Pomocná evidencia 197/1/04
Na medzinárodných pretekoch v krasokorčuľovaní
mentálne postihnutých vo Viedni úspešne reprezentovali
mesto Trenčín a Slovensko členovia oddielu „Kraso-Special
Olympics“ Trenčín Katarína Polášková, Monika Plšková,
Andrej Bešše a Marcela Jančová pod vedením trénerky Anny
Vrankovej. V jednotlivých kategóriách získal jednu prvú,
jednu druhú a jednu tretiu cenu v sólových pretekoch a druhú
cenu v párovej jazde.
Trenčianske noviny 05.04.2004
Pomocná evidencia 208/1/04
Tretiaci hokejovej prípravky Dukly Trenčín sa zúčastnili na
dvojdňovom turnaji „Zvolenský uragán“. Po skvelých výkonoch podľahli jedine domácemu Zvolenu podľahli v pomere
14:15, keď ich v hektickej atmosfére obrali domáci rozhodcovia o jeden gól, ktorý by im bol stačil na víťazstvo na tomto
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turnaji. Za najlepšieho strelca podujatia s 23 gólmi bol
vyhlásený Adam Veliký, za hráča Ján Blaško a za najlepšieho
brankára bol vyhodnotený aj Erik Kompas, všetci z druţstva
Dukly Trenčín.
Štvrtáci hokejovej prípravky Dukly Trenčín sa ako jediný
slovenský účastník predstavil na turnaji ţiakov štvrtých tried v
Hradci Králove. Na medzinárodnom turnaji štartovali druţstvá
- Slávia Praha, Třinec, Hradec Králove, Frýdek-Místek, Nový
Jičín a Dukla Trenčín. Mladí Trenčania získali v konečnom
hodnotení cenné 2. miesto za prvým druţstvom z Nového
Jičína. Za najrýchlejší gól turnaja obdrţal cenu Barták, za
najlepšieho útočníka v samostatných nájazdoch bol vyhlásený
Daňo, za najrýchlejšieho korčuliara Šabík a za najlepšieho
útočníka Horňák všetci z trenčianskej Dukly.
Trenčianske noviny 05.04.2004
Pomocná evidencia 210/2/04
V športovej hale Elán v Bratislave sa uskutočnili dňa
13. marca 2004 otvorené majstrovstvá Slovenska v atletike
zdravotne postihnutých – „Istropolitana Indoor 2004“. Na
podujatí sa celkovo zúčastnilo 64 športovcov z Českej
republiky, Rakúska a Slovenska. Medzi pretekármi nechýbali
ani športovci Špeciálnej základnej školy internátnej Vladimíra
Predmerského z Trenčína, ktorí v silnej konkurencii - v
juniorskej kategórii dosiahli pozoruhodné výsledky. Zlatú
medailu za prvé miesto v skoku do výšky získal Marek
Blaško. V tej istej disciplíne skončil Ján Oláh na treťom
mieste. Vo vrhu guľou získal striebro Marek Ruţička a
napodobnila ho aj Nataša Kollerová ziskom druhého miesta.
Je to nepochybne pekný úspech zdravotne postihnutých
športovcov Špeciálnej základnej školy internátnej Vladimíra
Predmerského z Trenčína.
Trenčianske noviny 05.04.2004
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Pomocná evidencia 211/3/04
Prvý zápas finálovej série sa uskutočnil na zimnom
štadióne v Trenčíne v utorok 30. marca 2004 medzi Duklou
Trenčín a HKM Zvolen 2:3 po predĺţení (2:1, 0:1, 0:0 - 0:1),
keď góly za Duklu Trenčín dali v 12. min. Bombic, 17. min.
Fabuš,
za HKM Zvolen v 19.
min.
Harabín, 21. min. Bartek, 75.
min. A. Rajčák. Pred
6150
divákmi (vypredané)
rozhodovali Marušin Gajan, M. Halecký. Druhý zápas finálovej série sa uskutočnil
na zimnom štadióne v Trenčíne v stredu 31. marca 2004 medzi
Duklou Trenčín a HKM Zvolen 4:3 (2:1, 1:1, 1:1), keď góly
za Duklu Trenčín dali 13. min. Zlocha, 15. min. P. Janík, 24.
min. Hanzal, 60. min. Fabuš a HKM Zvolen 20. min. Klepáč,
30. min. Cibuľa, 59. min. Cibuľa. Pred 6150 divákmi
(vypredané) rozhodovali Čaprnka - M. Novák, Tvrdoň. Tretí
zápas finálovej série sa uskutočnil na zimnom štadióne vo
Zvolene v sobotu 3. apríla 2004 medzi HKM Zvolen Duklou
Trenčín, ktorý na prekvapenie skončil víťazstvom Dukly
Trenčín 2:5 (1:1, 1:4, 0:0), keď góly dali za HKM Zvolen v
1. min. Bartek, 40. min. Krátky za Duklu Trenčín v 7. min.
Opatovský, 23. min. Opatovský, 24. min. Fabuš, 25. min.
Melichárek, 40. min. Lezo. Pred 7.050 divákmi rozhodovali
Marušin - P. Grečko, M. Grečko. Štvrtý zápas finálovej série
sa uskutočnil na zimnom štadióne vo Zvolene v nedeľu
4. apríla 2004 medzi HKM Zvolen Duklou Trenčín, ktorý sa
skončil víťazstvom domácich 2:1. Piaty zápas finálovej série
medzi Duklou Trenčín HKM Zvolen sa presťahoval
v pondelok 6. apríla 2004 na zimný štadión do Trenčína.
Trenčianski diváci predpokladali, ţe tento zápas uţ stanoví
víťaza hokejovej extra ligy, preto bolo veľa takých, ktorí vzali
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zo sebou aj fľašu sektu na oslavu víťazstva. Začiatok zápasu
sa niesol v znamení ofenzívy Dukly
Trenčín, čoho výsledkom bol aj vedúci
gól z hokejky Miroslava Kováčika. No
tretia tretina sa niesla v znamení
mohutného náporu HKM Zvolen, ktorý
nielen vyrovnal, ale dokonca aj viedol
2:1. Vyrovnávajúci gól Kukumberga
vlial akúsi nádej, ţe Dukla otočí priebeh
zápasu vo svoj prospech. Keď padol tretí gól do brány Dukly
Trenčín z hokejky Majeského 58. sekúnd pred koncom
zápasu, v snahe vyrovnať tento nepriaznivý stav zápasu pre
Duklu Trenčín sa tréner Dušan Gregor odhodlal k power-play
pri ktorom dostala Dukla Trenčín štvrtý gól a bolo po zápase.
Touto výhrou si HKM Zvolen vynútil ďalší zápas finálovej
série vo Zvolene. A tak šiesty finálový zápas sa na zelený
štvrtok 8. apríla 2004 znova presťahoval na zimný štadión do
Zvolena. Zápas bol obojstranne korektný. Tréner Dukly
Trenčín Dušan Gregor dal v tomto zápase prednosť brankárovi
Miroslavovi Hálovi pred Petrom Přikrylom. Ako sa ukázalo
v ďalšom priebehu zápasu, ţe tento ťah bol správny. Kaţdé
muţstvo sa snaţilo hrať so zabezpečenou obranou
s atakovaním najlepších strelcov. No zdá sa Dukla Trenčín
mala v tomto zápase predsa viac šťastia, keď jej obranca Ján
Homér otvoril skóre na 1:0. Tento nepriaznivý stav pre HKM
Zvolen trval aţ do posledných štyroch minút zápasu, kedy
tréner Jaško si vyţiadal prerušenie hry a odvolal z hry brankár
Karola Kriţana a začal sa hrať power-play. V tlaku HKM
Zvolen na bránu Dukly Trenčín pri nepozornosti obrany
domáceho druţstva ušiel útočník Miroslav Kováčik, ktorý
vsietil druhý gól a štyri sekundy pred ukončením zápasu
vsietil Andrej Kmeč tretí gól. Záverečnou sirénou vytryskla
nečakaná radosť trenčianskych hráčov a na strane druhej
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u hráčov HKM Zvolen smútok. Ale tak to uţ býva, ţe kým na
jednej strane je radosť, tak na strane druhej smútok. Po
skončení zápasu okolo polnoci, privítal trenčianskych
hokejistov dav fanúšikov, ktorí im ďakovali za získanie titul
majstra Slovenska.
Trenčianske noviny 05.04.2004, 12.04.2004
Pomocná evidencia 215/1/04, 218/1/04, 229/1/04
Deň po veľkonočnom pondelku, t.j. utorok 13. apríla 2004
sa podarilo zabezpečiť šiestich hráčov Dukly Trenčín na
autogramiádu na Mierovom námestí. Hoci bol ešte posledný
deň jarných prázdnin, boli aké - také obavy, ţe to nemusí
dobre skončiť. Ale pohľad na dav priaznivcov pol hodinu pred
14,00 hodinou potvrdil, ţe akcia bude mať úspech.
Medzičasom uţ organizátori a účastníci autogramiády
netrpezlivo očakávali šesticu avizovaných hráčov. Minúty
ubiehali ako voda, nervozita narastala, ale po menšom
akademickom meškaní, predsa len prišli všetci, ktorí sa sľúbili
na čele s kapitánom hokejistov Dukly - Marcelom Hanzalom.
Okrem neho vystúpili na pódium aj ďalší známi hráči Miroslav Hála, Martin Opatovský, Peter Janík, Ján Homér a
Anton Lezo. Povedľa tribúny ešte postávali generálny
manaţér Dukly Trenčín Ivan Piovarči a asistent trénera Július
Pénzeš. Prítomných hráčov nestačila moderátorka podujatia
ešte ani poriadne privítať a predstaviť a vykrikujúci dav
priaznivcov hokeja ich obklopil zo všetkých moţných aj
nemoţných strán. Z ich hrdiel postupne znelo Dušan Gregor...
Marcel Hanzal... atď. Hráči si v teplom a slnečnom počasí
poriadne vysúkali rukávy, lebo tušili, ţe ich očakáva poriadna
fuška. Záujemcovia si priniesli na podpis všetko, čo mali k
dispozícii - pamätníčky, písanky, Trenčianske noviny, papiere,
fotografie, dresy, šále, šiltovky a rôzné iné rekvizity. Po
takmer vyše hodinovej podpisovačke sa námestím ozval hlas
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organizátora, ktorý dal všetkým na známosť, ţe čoskoro sa
všetko skončí. To samozrejme ešte viac v dobrom slova
zmysle vyprovokalo najmä tých, ktorí stáli na okraji davu a
mali oprávnene obavy, ţe nakoniec odídu úplne naprázdno.
Jedna pani aj s detvákmi dokonca poprosila všetkých, ţe prišla
aţ z Bánoviec nad Bebravou a nechce sa domov vrátiť bez
podpisov. Zvýšila svoju aktivitu a podpisy nakoniec získala,
čomu sa samozrejme nesmierne potešila. Počas podujatia sa
prítomným ponúkali aj Trenčianske noviny, kde na titulke
bola fotografia nových hokejových majstrov z Trenčína. Tí,
ktorí prejavili záujem o naše noviny, tak svojvoľnú finančnú
čiastku vhodili do krabice. Výťaţok zo zbierky bol poukázaný
onkologickému oddeleniu Nemocnice v Trenčíne.
Trenčianske noviny 19.04.2004
Pomocná evidencia 233/1/04, 234/1/04
Kronika Mesta Trenčín zaznamenala ešte jeden úspech
tohoročnej hokejovej sezóny 2003/2004, ktorý tak trochu
zanikol vo virvare majstrovského titulu seniorského druţstva.
Bol to zisk majstrovského titulu druţstvom mladších ţiakov,
siedmej hokejovej triedy, ktoré pod vedením svojho trénera
Jozefa Tanoczkého výbornou hrou obhájili titul majstra
z minulého roka.
Trenčianske noviny 19.04.2004
Pomocná evidencia 232/2/04
Športová hala Armádneho športového klubu Dukla
Trenčín bola v dňoch 15. – 18. apríla 2004 miestom vrcholného svetového športového zápolenia – 4. majstrovstiev sveta
veteránov v tlaku na lavičke - “Masters“. Na podujatí sa
predstavilo v jednotlivých vekových a váhových kategóriach
325 pretekárov z 30 štátov. Slovenskú republiku reprezentovalo 18 borcov, medzi nimi aj jedna ţena Eva Oreničová
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z Bardejova. Z mesta Trenčín reprezentovali Peter Klímo
a Ladislav Tehlár. Najlepší výkon zo slovenských reprezentantov dosiahol Štefan Kolšovský vo váhovej kategórii do
56 kg., v ktorej zvíťazil.
Trenčianske noviny 12.04.2004, 19.04.2004
Pomocná evidencia 220/3/04, 231/2/04
Dňa 25. apríla 2004 sa uskutočnil za nepriaznivého počasia
„Beh oslobodenia obce Chocholná“ za účasti 84 pretekárov
z celého trenčianskeho regiónu, teda i z mesta Trenčín. Ján
Kucharík zo Slávie športová škola Trenčín vlaňajšie víťazstvo
neobhájil. Skončil v kategórii muţov 18 aţ 39 ročných na
druhom mieste. Podobne aj v kategórii veteránov od 40 do 49
rokov Ervín Páleník z Lokomotívy Trenčín skončil na druhom
mieste. Víťazstvo si odniesol v kategórii veteránov od 50 do
59 rokov Miroslav Kováč a v kategórii veteránov nad 60
rokov Ferdinand Husár zo Slovenského orla Trenčín.
Trenčianske noviny 03.05.2004
Pomocná evidencia 278/1/04
Po roku sa opäť ohlásil k slovu veľmi kvalitne obsadený
turnaj európskej futbalovej mlade „14. ročník medzinárodného
futbalového turnaja reprezentačných muţstiev do - 18 rokov“,
ktorý sa uskutočnil na vidieckych a mestských ihriskách západného regiónu Slovenskej republiky v dňoch 26. - 30. apríla
2004 za účasti osem druţstiev. Zápolilo v dvoch skupinách.
V skupine A) si zmerali sily: Slovensko, Maďarsko, Škótsko,
Poľsko; v skupine B) si zmerali sily Francúzsko, Belgicko,
Ukrajina, Česká republika. V Trenčíne hralo dňa 27. apríla
2004 Škótsko so Slovenskom, ktoré sa skončilo nerozhodne
2:2. Je potešiteľné, ţe v nominácii hráčov Slovenska boli aj
hráči AS Trenčín M. Igaz a J. Lintner. Medzi náhradníkmi boli
ďalší hráči AS Trenčín M. Urban, J. Halaška.
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Trenčianske noviny 03.05.2004
Pomocná evidencia 288/1/04
V Trenčíne dňa 29. apríla 2004 sa uskutočnilo
ustanovujúce zasadnutie novej krajskej telovýchovnej
organizácie „Krajské športové centrum“. Jeho zakladateľmi sa
stali podľa zákona č. 83/1990 Zb. o zdruţovaní občanov
krajské telovýchovné a športovo-technické organizácie
pôsobiace v regióne Trenčianskeho kraja. Konkrétne to boli
tieto organizácie :
- Trenčiansky zväz ľadového hokeja,
- Krajský zväz basketbalu, dţuda, kolkov, stolného tenisu,
- Oblastný útvar Slovenského zdruţenia telesnej kultúry
v Trenčíne, Povaţskej Bystrici a Prievidzi,
- Olympijský klub regiónu Trenčín, Prievidza,
- Slovenský orol,
- Povaţská ţupa Sokolská,
- Krajská rada Asociácie športu na školách,
- Krajské centrum voľného času,
- Slovenský strelecký zväz,
- Zväz modelárov Slovenskej republiky,
- Slovenský zväz technických športov, biatlonu, športovej
kynológie, národný aeroklub,
- Asociácia praktickej streľby,
- Zväz vodáctva – raftingu,
- Zálesák – slovenský kmeň,
- Osemročné športové gymnázium,
- Krajské zdruţenie technických a športových činností.
Toto zdruţenie je dobrovoľným právne, majetkovo
a organizačne samostatných a nezávislých právnických osôb
so sídlom na území regiónu Trenčíne a vyššieho územného
celku. Jej cieľom, poslaním a predmetom činnosti je
organizovanie a vytváranie podmienok pre šport, telesnú
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výchovu a turistiku pre vlastných členov, ale pre
neorganizovanú verejnosť. S ustanovením novej organizácie
boli schválené aj stanovy zdruţenia a deväťčlenný výkonný
výbor v tomto zloţení :
- Ing. P. Jurčík, z Okresného zväzu telesnej kultúry Povaţská
Bystrica,
- R. Juris, predseda Zväzu ľadového hokeja v Trenčíne;
- Mgr. B. Škára, podpredseda Krajského zdruţenia
technických a športových činností v Trenčíne,
- M. Skúpy, predseda Slovenského orla v Trenčíne,
- M. Kuhloffölová, Povaţská ţupa Sokolská,
- Ing. J. Kakoš, Zväz modelárov Slovenska,
- PaedDr. D. Beníček, Krajská rada Asociácie športu na
školách,
- J. Poruban, predseda Zväzu dţuda,
- E. Prelovský, predseda Slovenského Zväzu vodného póla.
Za predsedu Trenčianskeho krajského zdruţenia bol zvolený
Ing. Pavol Jurčík, prvého podpredsedu Rudolf Juris a druhého
podpredsedu Mgr. Branislav Škára. Za predsedu kontrólnej
komisie Trenčianskeho krajského zdruţenia bol zvolený
V. Urgóczy a tajomníka M. Ondruška.
Trenčianske noviny 31.05.2004
Pomocná evidencia 354/1/04
Nie je ţiadnym tajomstvom, ţe Základná škola Trenčín,
Hodţova ulica je doslova liahňou vynikajúcich hokejových
talentov. Práve tam vyrástli za tie roky mnohí skvelí hokejisti,
ktorí aj v súčasnosti šíria dobre meno tejto školy a mesta v
šírom svete. Popri hokeji však dosiahli prednedávnom jej
reprezentanti aj pozoruhodný úspech na celoslovenskom
hokejbalovom turnaji v Bratislave, kde sa kvalifikovali ako
víťazi regionálneho kola. Mladí Trenčania, pod vedením
trénera Pavla Bratranca mali skvelú víťaznú turnajovú sériu,
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keď prehrali aţ v dramatickom finále s Topoľčanmi o jeden
gól. Po víťazstvách nad druţstvom z Humenného 2:1 (góly
Baron, Magut), Spišskej Novej Vsi 1:0 (Lipták), Topoľčian
1:0 (Filo) postúpili do semifinále, v ktorom rozdrvili druţstvo
Ţiliny 8:1 (Lipták 3, Baron 2, Bokroš 2, Filo). Vo finálovom
meraní síl prehrali Trenčania s Topoľčanmi 1:2 (Balga) a na
tomto turnaji získali skvelú druhú priečku.
Trenčianske noviny 03.05.2004
Majstrovský ročník v hádzanej ţien Slovenskej republiky
bol pre hádzanárky druţstva Štart Trenčín mimoriadne
úspešným, keď skončili na druhom mieste za druţstvom
Zlatná na Ostrove. Jej útočníčky mali veľmi dobré strieľali,
keď obsadili v tejto súťaţi prvé tri miesta – Katarína
Uhliarová so 176 gólmi, Zdena Rajnohová so 141 gólmi
a Zuzana Dúcka so 101 gólmi.
Trenčianske noviny 10.05.2004
Pomocná evidencia 289/1/04
Dňa 2. mája 2004 sa vo Zvolene uskutočnil medzinárodný
pohár mládeţe v karate za účasti 280 pretekárov z tridsiatich
domácich a zahraničných klubov. Pretekári Ekonómu Trenčín
mali na tomto podujatí svoje zastúpenie a získali niekoľko
pekných umiestnení. Prvenstvo si na svoje konto zaknihoval
v kategórii starších dorastencov Miroslav Detko, ktorý si
odniesol zlato aj v kategórii kumite mladších dorastencov do
60 kg. Prvú priečku v kategórii kumite starších ţiačok do 50
kg získala Marta Strapková a v kumite starších dorastencov do
65 kg Peter Nosáľ, ktorý bol aj strieborný v kategórii kumite
mladších dorastencov do 60 kg. Druhú priečku v kumite
starších dorastencov do 65 kg obsadil Pavol Kováčik, rovnako
aj v kategórii kumite mladších dorasteniek do 55 kg Dagmar
Kubinská, ktorá získala aj bronzovú medailu v kategórii
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kumite starších dorasteniek do 60 kg. Tretie miesto v kategórii
kumite starších dorasteniek nad 60 kg získala Linda
Filipovičová.
Vlastné poznámky
Úradujúci majster Slovenskej republiky v ľadovom hokeji
druţstvo trenčianskej Dukly vstúpil dňa 3. mája 2004 do
prípravy na nový ročník extraligy uţ s novým kormidelníkom
Róbertom Spišákom. Príprava pokračovala v domácich podmienkach aţ do 25. júna 2004. Dovolenky hráčov trvali do
19. júla 2004, kedy vykorčuľoval novovytvorený kolektív
hokejistov na nový ľad. Zo zlatého druţstva Dukly Trenčín
medzičasom uţ odišli Přikryl, Bombic, Kováčik, Kukumberg,
Kmeč. Situácia okolo zotrvania alebo odchodu kapitána
Marcela Hanzala nebola ešte dotiahnutá do konca. Samozrejme, ţe v kádri sa postupne objavili aj niektoré nové tváre.
Doteraz pribudol Chatrnúch a dvaja českí hokejisti Stavenský a Kuchler. Očakáva sa príchod ešte niektorých
ďalších hráčov.
Vlastné poznámky
Na Štrkovci v Nemšovej sa dňa 8. mája 2004 stretlo
81 mladých rybárov, aby zmerali vlastný um a svoju
šikovnosť. Moţno povedať, ţe sa im darilo veľmi dobre. lebo
ulovili 612 rýb. Boli medzi nimi kapry, liene, pstruhy dúhové,
karasy, červenice a beličky. Medzi chlapcami bol najúspešnejší so 1446 bodmi Roman Repa z Trenčína.
Trenčianske noviny 17.05.2004
Pomocná evidencia 318/1/04
V sobotu 14. mája 2004 sa v Košiciach uskutočnili
majstrovstvá Slovenska v karate, kde naše mesto Trenčín
reprezentovali členovia karate klubu „Interkan“ pod vedením
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Branislava Zubričaňáka 4. dan. Na súťaţi sa zúčastnila celá
špička slovenských karatistov, celkove aţ 350 pretekárov.
V súborných cvičeniach kata nás úspešne reprezentoval 11ročný Jakub Králik, ktorý sa stal uţ po piatykrát majster
Slovenska v kategórii kata kategórie mladších ţiakov. Ďalšiu
zlatú medailu do zbierky priniesla 11-ročná Ingrid Suchánková, ktorá bez konkurencie vyhrala kategóriu kata kategórie
mladších ţiačok. Do tretice dal bodku za medailovou ţatvou v
súborných cvičeniach kata Alexander Matečný, ktorý v
kategórii kata mladších dorastencov získal bronzovú medailu.
V kategóriách kumite si odniesla zlatú medailu opäť Ingrid
Suchánková, ktorá bez problémov vyhrala kategóriu kumite
mladších ţiačok do 40 kg.
Info Trenčín 03.06.2004
Pomocná evidencia 365/1/04
V dňoch 15. a 16. mája 2004 sa uskutočnilo v Trenčianskych Biskupiciach posledné kvalifikačné kolo leteckých
modelárov seriálovej súťaţe F3J rádiom riadených modelov
vetroňov. Po šiestich kolách sa do finále kvalifikovali spomedzi 31 súťaţiacich aj dvaja trenčianski modelári bratia Peter
a Tibor Duchovný. V silnom vetre vo finále si najlepšie
počínal Tibor Duchovný, keď zvíťazil a vybojoval si tak
letenku na majstrovstvá sveta juniorov v Kanade.
Trenčianske noviny 31.05.2004
Pomocná evidencia 360/1/04
V Národnom tréningovom centre v Senci sa uskutočnil dňa
22. mája 2004 futbalový turnaj druţstiev z finančných
inštitúcií. Druţstvá boli rozdelené do dvoch skupín a prvé dve
druţstvá hrali o víťaza. V prvej skupine sa jasným víťazom
stalo druţstvo VÚB Trenčín a v druhej skupine druţstvo
Alianz-poisťovňa. Po semifinálových zápasoch sa obaja víťazi
sa stretli vo finále, v ktorom Trenčania zvíťazili 2:0 gólmi M.
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Kovaľa a T. Husára. T. Husár získal aj pohár najlepšieho
strelca za deväť strelených gólov. Pozoruhodného úspechu
dosiahol brankár Ing. Milan Galiovský, ktorý za celý turnaj
nedostal gól.
Trenčianske noviny 31.05.2004
Pomocná evidencia 360/2/04
Dňa 21. mája 2004 sa uskutočnila tlačová beseda na
zimnom štadióne, na ktorej dnes známy hokejista Minessoty
Wild a bývalý hráč Dukly
Trenčín Marián Gaborík
predstavil so svojím otcom
Ing. Pavlom Gaboríkom
projekt nového zimného
štadióna v Trenčíne v tesnej
blízkosti Základnej školy
Trenčín na Hodţovej ulici.
predstava architekta - športový areál školy
Autorom projektu je Ing.
arch. Miloslav Varga. Do dvojpodlaţnej murovanej budovy
naprojektoval okrem ľadovej plochy aj hráčske šatne so
sociálnym zariadením, fitnescentrum, predajňu športových potrieb, klubovňu
a kaviareň s výhľadom na
ľadovú plochu pre takmer
100 sediacich návštevníkov. Celkové náklady predstavujú náklad cca 40 miliónov Sk a povinnosti in- Vstup do nového zimného štadióna podľa návrhu projektanta Ing. arch.
Miroslava Vargu
vestora akcie prevzal na
svoj chrbát otec Ing. Pavol Gaborík. Marián Gaborík
pripomenul, ţe tento športový stánok zlepší tréningové
podmienky pre hokejové triedy a bude slúţiť na organizovanie
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mládeţníckych hokejových kempov. Priestor dostanú aj
charitatívne podujatia a malé turnaje. Na svoje si príde aj
verejnosť pri verejnom korčuľovaní. Kľúčovú pozitívnu pri
rozhodovaní o výstavbe zimného štadióna zohrali predstavitelia mesta Trenčín. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na
svojom zasadnutí o odpredaji pozemku o veľkosti 4.923 m2 za
symbolickú 1,- Sk. Ing. Pavol Gaborík vyhlásil, ţe pri tak
veľkorysom geste mesta Trenčín investor nepredpokladá
ďalšie finančné vstupy zo strany
mesta Trenčín pri výstavbe
zimného štadióna. Primátor
mesta Trenčín Ing. Branislav
Celler ďalej doplnil, ţe zimný
štadión bude oddelený zeleňou
a priestor za ním bude do konca
roka 2005 zrekonštruovaný tak,
Ing. Branislav Celler a Marián Gáborík pri podpise zmluvy
ţe budú k dispozícii basketbalové ihrisko, atletická dráha a ďalšie športoviská. Na záver
tlačovej besedy podpísal primátor mesta Trenčín Ing.
Branislav Celler a Marián Gaborík zmluvu o odpredaji
pozemku.
Pardon 29.05.2004
Trenčianske noviny 24.05.2004
Pomocná evidencia 321/1/04, 327/1/04
Na majstrovstvách Slovenskej republiky mládeţe v karate
reprezentovali mesto Trenčín šiesti členovia klubu Karate
Ekonóm Trenčín. Ich výsledky zo súťaţe hovoria o veľmi
dobrej pripravenosti na toto vrcholné podujatie, keď získali
šesť medailí, z toho štyri zlaté, jednu striebornú a ajednu
bronzovú. Najúspešnejší karatistom bol M. Detko, ktorí získal
hneď dve zlaté medaily a to kumite mladších dorastencov do
60 kg a v cvičení kata mladších dorastencov. Okrem toho si
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zlatú medailu odviezli P. Nosáľ v kategórii mladších
dorastencov do 65 kg a D. Kubínska v kumite v kategórii
mladších dorasteniek do 55 kg. Striebornú medailu získala N.
Bľahová v kumite v kategórii mladších dorasteniek do 50 kg
a bronzovú medailu v kumite v kategórii mladších dorasteniek
do 60 kg.
Trenčianske noviny 24.05.2004
Pomocná evidencia 329/2/04

pred nástupom futbalistov vystúpila tanečná skupina „Goonies Girls“

Mestský futbalový
štadión
na
Sihoti
v Trenčíne patril dňa
27. mája 2004 vzájomného meraniu síl futbalových muţstiev Obchodnej akadémie Dr.
Milana Hodţu v Trenčíne a Gymnázia Ľudo-

víta Štúra v Trenčíne pri príleţitosti
85. výročia zaloţenia oboch škôl
a 100. výročia prvého futbalového
zápasu v Trenčíne. Podujatie prilákalo na štadión obdivuhodnú návštevu mladých návštevníkov. Ešte
pred úvodným otvorením zápasu na
zelenom
trávniku
pozdravili
študentov a pedagógov jubilujúcich
škôl svojím vystúpením členky
tanečnej skupiny „Goonies Girls“
z Trenčína. Po nástupe hráčov na zľava Mgr. Štefan Marcinek, Mgr. Ľubomír Jandík
trávnatú plochu sa prihovorili k študentom a pedagógom
riaditelia oboch škôl Mgr. Ľubomír Jandík a Mgr. Štefan
Marcinek a vzájomne si vymenili pamätné listiny zápasu. Od
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úvodného hvizdu rozhodcu pána Gajdúška sa hral zápas vo
skvelej diváckej kulise, sprevádzanú hlasným povzbudzovaním, bubnovaním na bubnoch, prebehovaním vlajkonosičov
oboch škôl popred hlavnú tribúnu, mexickými vlnami, ktorú
určite museli závidieť aj prvoligoví hráči AS Trenčín, ktorí sa
prišli na zápas pozrieť po tréningu. Priebeh zápas mali
v prvom polčase pevne v rukách futbalisti obchodnej
akadémie, ktorých motivoval riaditeľ Mgr. Ľubomír Jandík
tým, ţe verejne vyhlásil, ţe ak vyhrajú zajtra sa neskúša.
Svoju aktivitu zúročili v 10. minúte zápasu gólom, ktorý dal
Tomáš Mašán. Gymnazisti sa snaţili hru vyrovnať, ale hrali
akosi v útlme. Nepodarilo sa im vyrovnať hru ani po
viacnásobných výmenách hráčov. No, keď prišla posledná 90.
minúta riadne hracieho
času uderili opäť hráči
obchodnej akadémie a M.
Kováčik dal druhý gól.
Zdalo sa, ţe obchodná akadémia má výhru v rukách,
ale opak bol pravdou. V tej
istej minúte zápasu gymnahráči oboch škôl hrali oduševnelo o kaţdú loptu
zista M. Videczký vsietil
prvý gól za svoje druţstvo a v predĺţení gymnazisti gólom P.
Mičeka vyrovnali na 2:2. Za najlepších hráčov vyhlásili T.
Zuba z Obchodnej akadémie Dr. M. Hodţu v Trenčíne a
M. Hilčíka z Gymnázia Ľ. Štúra.
Trenčianske noviny 31.05.2004
Pomocná evidencia 359/1/04
Dňa 29. mája 2004 dosiahli významného športového
úspechu mladšie dorastenky hádzanárskeho druţstva Štart
Trenčín, keď na finálovom turnaji v Bratislave získali titul
majstra Slovenskej republiky na rok 2004. Zásluhu na tomto
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mimoriadnom úspechu mal celý hráčsky kolektív v čele
s trénerkou Zuzanou Mikušovou.
Trenčianske noviny 31.05.2004
Pomocná evidencia 355/1/04
Na mestskej krytej plavárni v Trenčíne sa dňa 2. júna 2004
uskutočnili stredoškolské plavecké preteky za účasti 100
plavcov zo 7 škôl. V kategórii chlapcov zvíťazilo druţstvo
Stredného odborného učilišťa leteckého Trenčín pred
druţstvom Gymnázia Ľudovíta Štúra Trenčín a druţstvom
Piaristického gymnázia J. Braneckého Trenčín. V kategórii
dievčat zvíťazilo druţstvo Gymnázia Ľudovíta Štúra Trenčín
pred druţstvom Piaristického gymnázia J. Braneckého Trenčín
a druţstvom Zdruţenej strednej školy hotelovej a obchodu
Trenčín.
Pomocná evidencia 408/1/04
Dňa 3. júna 2004 boli v rámci
projektu „Game over“ otvorené
pri Základnej škole Trenčín,
Východná ulica nové street-

cvičenie mladých gymnastiek

ballové ihriská. Keďţe slávnostnému
otvoreniu
na
otvorenej scéne neprialo
vystúpenie súboru „Maryland“
počasie, tak sprievodný program sa uskutočnil v telocvični školy, v ktorom vystúpili
gymnasti zo športovej triedy školy, súbor „Maryland“ a známa
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skupina „Horkýţe slíţe“. Svoje športové šťastie skúšal v hode
na basketbalový kôš primátor mesta Trenčín Ing. Branislav
Celler.
Vlastné poznámky
V dňoch 5. aţ 6. júna 2004 sa uskutočnil 48. ročník
pretekov v rýchlostnej kanoistike „Trenčianska regata“
v starom koryte Váhu. V silnej konkurencii vodáckej špičky
klubov zo Slovenska a Moravy videli priaznivci tohto športu
kvalitné športové výkony na krátkej trati na 500 metrov a na
dlhých tratiach 2000 metrov, 4000 metrov a 6000 metrov.
Z trenčianskych pretekárov zvíťazil Martin Chorvát z Dukly
Trenčín, ktorý bude reprezentovať Slovensko na
Olympijských hrách v Aténach 2004. Cenu mesta Trenčín,
určenú pre najúspešnejší vodácky klub získala Telovýchovná
jednota Sĺňava Piešťany. „Cenu mesta Trenčín“, pohár
primátora mesta Trenčín odovzdal sám primátor Mesta
Trenčín Ing. Branislav Celler.
Vlastné poznámky
Dňa 7. júna 2004 sa uskutočnili na tenisových dvorcoch na
Novinách v Trenčíne stredoškolské športové hry chlapcov
malom futbale za účasti 130 hráčov z 12 škôl. Víťazstvo si
odnieslo druţstvo Stredného odborného učilišťa ţelezničného
Trenčín. Na druhom mieste sa umiestnilo druţstvo Stredného
odborného učilišťa strojárskeho Trenčín a na treťom mieste
Stredné odborné učilište stavebné Trenčín.
Pomocná evidencia 408/1/04
Dňa 8. júna 2004 sa uskutočnili stredoškolské športové hry
chlapcov v hokejbale za účasti 130 hráčov z 11 stredných škôl.
Víťazstvo si odnieslo druţstvo Gymnázia Ľudovíta Štúra
Trenčín. Na druhom mieste sa umiestnilo druţstvo Stredné
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odborné učilište strojárske Trenčín a na treťom mieste sa
umiestnilo druţstvo Stredného odborného učilišťa ţelezničného Trenčín.
Pomocná evidencia 408/1/04
Dňa 10. júna 2004 sa uskutočnili stredoškolské športové
hry chlapcov a dievčat v tenise na kurtoch Martišku.
V kategórii dievčat si odnieslo víťazstvo druţstvo Gymnázia
Ľudovíta Štúra Trenčín. Na druhom mieste sa umiestnilo
druţstvo Stredného odborného učilišťa textilného a odevného
Trenčín a na treťom mieste sa umiestnilo druţstvo
Piaristického gymnázia J. Braneckého Trenčín. V kategórii
chlapcov zvíťazilo druţstvo Obchodnej akadémie Dr. M.
Hodţu. Na druhom mieste sa umiestnilo druţstvo Gymnázia
Ľudovíta Štúra Trenčín a na treťom mieste sa umiestnilo
druţstvo Stredného odborného učilišťa strojárskeho Trenčín.
Pomocná evidencia 408/1/04
Dňa 19. júna 2004 v bratislavskom Národnom tenisovom
centre vyhlásili výsledky 7. ročníka obľúbenej ankety „Zlatý
puk“ za sezónu 2003/2004. Medzi ocenenými nechýbali ani
traja hráči a tréner úradujúceho majstra Slovenskej republiky
Dukly Trenčín – obranca Andrej Meszároš, útočníci Peter
Fabuš a Roman Kukumberg, tréner Dušan Gregor.
Trenčianske noviny 21.06.2004
Pomocná evidencia 401/4/04
Dňa 21. júna 2004 prvoligoví futbalisti odštartovali letnú
prípravu na novú majstrovskú sezónu 2004/2005. V hráčskom
kádri došlo zatiaľ k minimálnym zmenám, keď odišli hráči
santai, Vaščák a Rygel. Po odchode trénera Karola Kisela
prevzal trénersku funkciu Anton Jánoš a jeho asistentom sa
stal Jaroslav Jurkovič.
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Trenčianske noviny 21.06.2004
Pomocná evidencia 405/2/04
Dňa 28. júna 2004 prijal viceprimátor mesta Trenčín Ing.
Anton Boc, trvalo uvoľnených poslancom pre výkon funkcie
Branislavom Zubričaňákom a členom športovej komisie
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne doc. Ing. Otom
Barborákom, CSc., zástupcov stredných škôl a stredných
odborných učilíšť, aby spolu vyhodnotili priebeh stredoškolských športových hier za školský rok 2003/2004. Vo
svojom príhovore viceprimátor mesta Trenčín Ing. Anton Boc
radostne konštatoval rastúci trend zapájanie študentov
stredných škôl a stredných odborných učilíšť do športovania,
keď tento rok bolo zapojených do jednotlivých súťaţí 1300
študentov. Nebodovali sa výkony Osemročného športového
gymnázia v Trenčíne, pre jeho vyloţene športové zameranie.
Je samozrejme, ţe preto aj vo svojich kmeňových športoch sa
jej študenti umiestňovali na prvých miestach. Zdravotné
zabezpečenie počas poriadania jednotlivých súťaţí stredoškolských hier zabezpečovala Stredná zdravotnícka škola
v Trenčíne. Konečné poradie škôl po sčítaní bodov bolo
nasledovné :
1. Gymnázium Ľudovíta
Štúra Trenčín – 101
bodov,
2. Piaristické gymnázium
J. Braneckého - 59
bodov,
2. Obchodná
akadémia
Dr. M. Hodţu – 59
zástupkyňa z Gymnázia Ľ. Štúra preberá blahoţelanie a vecný dar
bodov,
4. Zdruţená stredná škola hotelová a obchodu v Trenčíne –
50 bodov
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5. Stredné odborné učilište ţelezničné Trenčín – 33 bodov,
6. Stredné odborné učilište textilné a odevné Trenčín – 29
bodov,
7. Stredná priemyselná škola odevná Trenčín – 28 bodov,
8. Stredné odborné učilište strojárske Trenčín – 22 bodov,
9. Stredná priemyselná škola stavebná Trenčín – 19,5 boda,
10. Stredné odborné učilište letecké Trenčín – 18,5 boda,
11. Stredná zdravotnícka škola Trenčín – 9 bodov,
12. Stredné odborné učilište stavebné Trenčín – 6 bodov.
Po tomto vyhodnotení priebehu stredoškolských hier
v Trenčíne boli funkcionármi mesta Trenčín odovzdané vecné
dary všetkým zúčastneným školám.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 407/1/04
Dňa 26. júna 2004 odohrali starí páni – futbaloví
internacionály Druţstevníka Záblatie priateľský futbalový
zápas s veteránmi Novogomenti club Tondach Bedekovčina
z Chorvátska. Súper z Chorvátska sa predstavil so silnými
zbraňami, hlavne pohotovou streľbou, domáci zas svojou
húţevnatosťou. Nakoniec zápas skončil remízou 3:3. Autormi
gólov za hostí boli Gregurič a Jakuš, za domácich Jozef
Kucharík a Viliam Poruban.
Trenčianske noviny 21.06.2004, 05.07.2004
Pomocná evidencia 401/3/04, 438/4/04
Dňa 26. júna 2004 sa uskutočnil na futbalovom štadióne na
Sihoti 5. ročník siláckej súťaţe o „Meč Matúša Čáka“. Na
štart nastúpilo dvadsať borcov z viacerých krajín Európy,
medzi ktorými nechýbala aj elita slovenských reprezentantov,
včítane trenčianskych pretekárov. Na súťaţi absentoval
posledný víťaz Pavol Jambor, ktorý sa doliečoval zo zranenia.
Zúčastnení pretekári absolvovali šesť náročných disciplín ako
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napríklad dvíhanie 130 kg.
váţiacej klady, dvíhanie
betónových gúľ o rôznej
hmotnosti na stojan, prevracanie automobilu, prenášanie ţelezného koňa,
nosenie ţelezných kufrov
na vzdialenosť. Najviac
radosti po absolvovaní
poslednej disciplíny mal
Tomáš Kollár
víťaz Ervín Katona zo
Srbska, ktorý získal najviac bodov. Ako druhý v poradí
skončil Tomáš Kollár z Trenčína a tretí skončil Jíří Ţaloudek
z Českej republiky. Vlaňajší víťaz Branislav Golier z Bánoviec nad Bebravou skončil na štvrtom mieste.
Trenčianske noviny 28.06.2004
Pomocná evidencia 422/1/04
V poslednú júnovú sobotu sa uskutočnil v obci Selec
12. ročník kopania pokutových kopov, ktorý bol venovaný
pamiatke športového hlásateľa Slovenského rozhlasu a rodáka
z Trenčína Gaba Zelenaya. Celkove sa zapojilo do tejto
atraktívnej súťaţe 806 súťaţiacich, medzi nimi aj 65 ţien.
Úspešne bojovali aj trenčianski futbalisti, keď v kategórii
ţiakov do 10 rokov zvíťazil Jakub Kováčik, ktorý za víťazstvo
11 premenených pokutových kopov získal horský bicykel.
V kategórii muţov získal Martin Meravý tretie miesto zo 486
štartujúcich.
Trenčianske noviny 28.06.2004
Pomocná evidencia 421/1/04
Mesto Trenčín sa stalo
miestom 18. majstrovstiev

v dňoch 2. aţ 4. júla 2004
sveta v cestnej cyklistike
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CISM (armádnych cyklistov). Organizáciou
týchto pretekov bol poverený Armádny športový klub Dukla Tren-

Privítanie účastníkov pretekov a hostí primátorom Ing. B. Cellerom

čín v čele s jeho náčelníkom podplukovníkom Ľubomírom Vacekom. Na začiatku pretekov sa prezentovali cyklisti z 13
štátov a to z Belgicka, Bieloruska, Českej
Generál Milan Cerovský
republiky, Nemecka, Talianska, Luxemburska, Holandska, Poľska, Ruska,
Slovinska, USA, Ukrajiny a usporiadajúcej Slovenskej republiky. V prvý
deň, vo večerných hodinách sa uskutočnila časovka jednotlivcov, z ktorej
ako víťazný vyšiel Espavo Alexander
z Ruska. Na druhom mieste sa umiestnil
Ďuďa Vladimír z Ukrajiny a ako tretí
Kolonel de Keus
Michal Hrazdíra z Českej republiky,
syn bývalého známeho
českého pretekára Miloša Hrazdíru. Druhý
deň majstrovstiev sveta
CISM, ktorý vstúpil za
prekrásneho slnečného
počasia, mal spoločensko-kultúrny charakter.
V jeho úvode prijal
primátor mesta Trenčín
primátor Ing. Branislav Celler preberá ocenenie od plukovníka Kolonela de Keusa
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Ing.
Branislav
Celler vedúcich národných druţstiev,
funkcionárov armádnej
cyklistiky
zúčastnených štátov
na čele s delegátom
CISM a člena meminister obrany SR Ing. Juraj Liška prijíma hlásenie od plukovníka Petroviča
dzinárodnej rady vojenského športu plukovníkom Kolonelom de Keusom
a najvyšších predstaviteľov Ozbrojených síl Slovenskej republiky
vedených náčelníkom Generálneho
štábu generálplukovníkom Milanom
Cerovským. Vo svojom príhovore
primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler vyjadril svoje potešenie,
ţe mesto Trenčín sa stalo usporiadateľom tohto významného podujatia. Vyslovil presvedčenie, ţe sa
príhovor Kolonela de Keusa
všetkým v Trenčíne bude veľmi
páčiť, a preto sa do Trenčína ešte v budúcnosti vrátite. Buďte
u nás vítaní. Po jeho vystúpení sa k prítomným prihovoril
náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej
republiky generálplukovník Milan Cerovský. Poďakoval za
prejavenú dôveru, ţe preteky mohli byť uskutočnené
v Slovenskej republike a prostredníctvom organizačného
výboru splnia svoje poslanie. Zaţelal všetkým športovcom,
aby dosiahli najvyššie méty v pretekoch a vo voľných
chvíľach spoznávali krásy hostiteľského mesta Trenčín. Ako
tretí vystúpil delegát CISM a člen medzinárodnej rady
vojenského športu plukovník Kolonel de Keus z Holandska,
ktorý vo svojom vystúpení poďakoval za dnešné prijatie.
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Vyjadril presvedčenie, ţe Slovensko bolo aj v minulosti
organizátorom armádnych súťaţí a vţdy tieto preteky mali
perfektný športový a spoločenský priebeh. Toto ocenil
odovzdaním ocenenia mestu Trenčín, ktoré prevzal jeho
primátor Ing. Branislav Celler. Medzitým, čo primátor mesta
Trenčín prijal predstaviteľov armád zúčastnených na
cyklistických majstrovstvách sveta, v amfiteátri na Mierovom
námestí vystupovali folklórne súbory mesta Trenčín. Pribliţne
15 minút pred 10,00 hodinou za doprovodu Ústrednej
vojenskej hudby Ozbrojených síl Slovenskej republiky
začali nastupovať zúčastnené
armádne
druţstvá
pred
slávnostnú tribúnu. Nástup
pretekárov ukončilo hlásenie
plukovníka Petroviča ministrovi obrany Slovenskej republiky
Ing. JuraÚspešný zoskok prvého parašutistu
jovi Liškovi. Ďalší program pokračoval
vztýčením vlajky CISM za znenia hymny
CISM a vytýčením vlajky Slovenskej
republiky za znenia hymny Slovenskej
republiky. Zoskok štyroch parašutistov
Dukly Trenčín do priestoru Mierového prejav ministra Ing. J. Lišku
námestia bol mimoriadnym záţitkom pre
všetkých, ktorí tam boli v tomto čase. Najmä
odváţnosť prvého parašutistu, ktorý ako vták
preletel pomedzi veţe kostola piaristov a
vyvolal potlesk všetkých prítomných. Tento
športový výkon parašutistov posunul priebeh
programu k slávnostnému otvoreniu majstrovstiev sveta CISM v cestnej cyklistike.
prejav primátora Ing. B. Cellera
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Účastníkov a hostí majstrovstiev sveta privítali moderátori
Pavol Balucha a Martina Pačesová a potom sa postupne
k účastníkom pretekov prihovorili minister obrany Slovenskej
republiky Ing. Juraj Liška, primátor mesta Trenčín Ing.
Branislav Celler a delegovaný zástupca CISM a člen
medzinárodnej rady vojenského športu plukovník Colonel de
Keus. Posledne menovaný otvoril majstrovstvá CISM
v cestnej cyklistike. Záver slávnostného otvorenia pretekov majstrovstiev
sveta patril vyhláseniu preteku
v časovke jednotlivcov, ktorý sa
uskutočnil deň pred slávnostným
otvorením dňa 2. júla 2004. Víťazov
dekorovali minister obrany Slovenskej
minister Ing. J. Liška blahoţelá M. Hrazdírovi
republiky Ing. Juraj Liška, náčelník
Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky
generálplukovník Milan Cerovský a delegovaný zástupca
CISM a člen medzinárodnej rady vojenského športu plukovník
Colonel de
Keus. Po oficiálnej časti programu
javisko
amfiteátra
bolo
centrom mimoriadnych
športových
výkonov,
ktoré orgaJosef Zimovčák
nizoval jeden zo sponzorov pretekov firma „Topvar
a.s.“ z Topolčian. „Tieţ športovci“ si
Ivan Křivánek
zmerali silu v drţaní pohára s pivom
o váhe 2,5 kg a pitie piva slamkou na rýchlosť. Najlepší boli
firmou odmenení vecnými cenami. Okrem toho na Mierovom
604

námestí ukazovali dvaja cyklisti svoje majstrovstvo na svojich
nezvyčajných bicykloch, ktoré majú rodný list z 19. storočia.
Prvým bol Ivan Křivánek zo Slavkova u Brna, ktorý sa
predstavil s dreveným bicyklom na noţný pohon z roku 1813
a druhý Josef Zimovčák z Brna, ktorý sa predstavil s vysokým
kolom, s ktorým prešiel naprieč Spojenými štátmi
americkými. Pre úplnosť treba uviesť najlepších pretekárov :
- časovka jednotlivcov : 1) Alexander Bespalov
2) Volodimyr Diudia
3) Michal Hrazdíra
- cestné preteky : 1) Geert Vermoot
2) Vladimír Efimkine
3) Michal Hrazdíra
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 06.07.2004, 12.07.2004
Info Trenčín 15.09.2004
Pomocná evidencia 409/1/04, 491/1/04
V závere mesiaca
júna 2004 sa uskutočnili
záverečné
stretnutia sezóny v inline hokeji. Doslova
husársky kúsok sa
jednoznačne podaril
hráčom Hermes Trenčín, ktorí sa prebojoMajster Slovenska v in-line hokeji Hermes Trenčín
vali aţ do finále ligy,
kde v dvoch play-off stretnutiach porazili dovtedy úradujúceho majstra Slovenska Slovmatic Mad Dogs Bratislava.
Víťazstvom zaslúţene získali titul majstra Slovenska pre rok
2004. V prvom finálovom zápase dňa 22. júna 2004 vyhral
Hermes Trenčín nad Slovmatic Mad Dogs Bratislava 10:7.
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Prvá polovica zápasu bola vzácne vyrovnaná a oba kolektívy
hrali s patričným nasadením a elánom. Trenčania v druhej
časti duelu zvýšili dôraz, zlepšili herný prejav a čo je
najpodstatnejšie - gólovo zuţitkovali aj niektoré presilovky, čo
bolo dosť rozhodujúcim momentom. Hostia sa snaţili
zdramatizovať záver stretnutia, ale umne hrajúci reprezentanti
Hermesu uţ nedovolili zdatnému súperovi skorigovať
výsledok a zaknihovali si prvé finálové víťazstvo. Góly dali
Šimko 3, P. Bartek 2, Matejička 1, Homer 1, M. Bartek 1,
Kopecký 1, Štábel 1 - Višňovský 2, Kraus 1, Ďuriš 1, Petho 1,
Šimunek 1, Podhradský 1. V odvetnom finálovom zápase dňa
24. júna 2004 zvíťazil Hermes Trenčín nad Slovmatic Mad
Dogs Bratislava 6:7 po predĺţení. V nervy drásajúcom druhom
vzájomnom finálovom meraní síl boli diváci svedkami veľmi
hodnotného a kvalitného merania síl dvoch hokejovo
vyspelých muţstiev. V dramatickom stretnutí sa pomyselné
misky váh priklonili na stranu Trenčanov aţ v nadstavenom
čase - hoci v priebehu zápasu viedli 0:2 a 3:6. Domácim sa
však 43. sek pred záverečným hvizdom podarilo vyrovnať na
6:6 a muselo sa predlţovať. V čase 2:31 však hokejový ligista
Ján Homer prudkou umiestnenou strelou definitívne rozhodol,
ţe majstrovský titul poputoval do Trenčína. Góly v tomto
zápase dali Podhradský 4, Petho 1, Višňovský 1 - Kopecký 3,
Jelínek 2, Mravík 1, Homer 1.Týmto víťazstvom (hralo sa na
dva víťazné zápasy) zosadili hráči Hermesu Bratislavčanov z
kráľovského trónu a stali sa novými majstrami Slovenska. Je
to bezosporu skvelý a historický úspech tohto ambiciózneho
tímu trenčianskych hráčov. Hneď po stretnutí prevzali
Trenčania z rúk predstaviteľa in-line hokeja - J. Vrábela ml.
pohár a zlaté medaily. O majstrovský titul sa zaslúţili títo
hráči Hermesu Trenčín: Marián Tomík, Peter Strapatý, Jozef
Latkóczy, Stano Jelínek, Michal Mravík, Ľuboš Bobík, Ján
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Homer, Peter Bartek, Ján Šimko, Tomáš Kopecký, Marián
Bartek, Marián Štábel, Peter Matejička, Jozef Mitocha.
Trenčianske noviny 28.06.2004
Pomocná evidencia 420/1/04
V bratislavskej športovej hale na Pasienkoch sa uskutočnil
Európsky pohár mládeţe v karate, na ktorom štartovali aj
pretekári Ekonómu Trenčín. Ako inak, aj tentoraz zaznamenali
vynikajúce umiestnenia. Prvé miesta obsadili v kategórie
kumite mladších dorasteniek do 55 kg D. Kubinská, v
kategórii kumite dorasteniek do 50 kg R. Harasníková a v
kategórii kumite dorastencov do 65 kg M. Detko. Druhé
priečky si vybojovali v kumite mladších dorasteniek do 45 kg
N. Bľachová a v kumite dorastencov do 65 kg R. Kollár.
Bronzové miesta získali v kumite dorasteniek L. Filipovičová,
v kumite mladších dorastencov do 60 kg P. Nosál, v kumite
dorasteniek do 60 kg P. Kubinská a v kata dorastencov M.
Detko. Členov druţstva pripravoval tréner Miroslav Ďuďák.
Trenčianske noviny 28.06.2004
Pomocná evidencia 426/2/04
Futbalisti AS Trenčín a hokejisti Dukly Trenčín zorganizovali v júni 2004 ďalšiu charitatívnu aktivitu, v rámci ktorej
navštívili Detský domov „Lastovička“ na Jilemnického ulici
v Trenčíne. Vzácnych hostí veľmi srdečne privítali deti so
svojou riaditeľkou Irenou Oravcovou. Kapitán futbalového
druţstva S. Velický odovzdal riaditeľke domova peňaţný dar
6.000,- Sk, ktoré sa pouţijú na letné aktivity detí z domova
„Lastovička“. Samozrejme, ţe medzi deťmi domova a hosťami sa rozprúdila ţivá diskusia. Na záver deti z domova
obdarovali svojich hostí vlastnoručne vyrobenými suvenírmi.
Info Trenčín 01.07.2004
Pomocná evidencia 431/1/04
607

Vrcholom ďalšieho polročného tréningového úsilia plavcov
osemročného športového gymnázia bola ich účasť na letných
majstrovstvách Slovenskej republiky všetkých kategórií - od
mladších ţiakov aţ po dorast a seniorov. Ako prví bojovali o
medaily mladší ţiaci (roč. nar. 1991 – 1992) v dňoch 18. – 20.
júna 2004 v Šali. Najúspešnejšou bola podľa očakávania
zverenkyňa trénerky Mgr. Jany Korbašovej Michaela Rečková, ktorá si vyplávala vo výborných časoch tri tituly majsterky
Slovenskej republiky, a to v disciplínach 50 metrov voľný
spôsob, 100 metrov voľný spôsob a 200 metrov voľný spôsob.
Striebornú medailu na 200 metrov znak a bronzovú medailu
na 100 metrov znak vybojovala ďalšia nádejná plavkyňa
Marcela Bulková, ktorá i napriek predchádzajúcim zdravotným problémom podala výborné výkony. Neobľúbená zemiaková medaila na 100 metrov prsia a 5. miesto na 200 metrov
prsia, no v osobných rekordoch sa ušli nováčikovi majstrovstiev Danielovi Vácvalovi, ktorý trénuje pod vedením
trénerky Mgr. Janky Gulišovej. Treba pochváliť i výkony N.
Kriţanovej, F. Síleša, K. Matejkovej, M. Šepeľu, M. Janča, D.
Ptáčka, M. Kajnara a najmladších plavcov J. Kebískovú a S.
Pijaka. Svoj vrchol sezóny mali i plavci kategórie A), čo sú
ročníky 1989 a 1990. Táto kategória nie je u plavcov
populárna, nakoľko vyhodnotenie je spojené, čo u plavcov
jeden rok trénovania znamená dosť. Plavci si zmerali sily v
ţilinskej plavárni v dňoch 25. aţ 27. júna 2004. Hneď v
úvodnom dni sa postavil na najvyšší stupeň víťazov Múčka
Martin v disciplíne 100 metrov motýlik, v ktorej svojím
osobným rekordom s prehľadom zvíťazil. Štafete dievčat 4 x
100 m voľný spôsob v zloţení Valová, Polláková, Parízková a
Benková sa ušla tretia priečka o 28 stotín. Druhý deň sme
pokračovali peknými úspechmi. Peter Kohút zaostal len o 2
stotiny za prvým, čo ho veľmi mrzelo, lebo prehral zlým
dohmatom. Avšak jeho osobák 57,69 sekúnd by bol slušný aj
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v dorasteneckej kategórii. Simona Benková v disciplíne 200
metrov znak tieţ prišla o prvenstvo zlým dohmatom. Obidvaja
pretekári si to vynahradili v nedeľu, keď najprv Peter Kohút
zvíťazil na 50 metrov voľný spôsob časom 26,08 sek. a
Simona Benková v disciplíne 100 metrov znak časom 1:09,70
min. V tejto disciplíne sa k nej na stupeň víťazov pridala aj
Petra Valová, ktorá časom 1:12,76 min. získala 3. miesto.
Najkrajšou disciplínou bola štafeta dievčat na 4 x 100m
polohové preteky v zloţení Benková, Michalíková, Valová a
Parízková. Táto štafeta neplánovane s prehľadom zvíťazila a
ostatným štafetám nadelila poráţku skoro 25 metrov. Bol to
krásny záţitok na záver majstrovstiev. Pochvalu si zaslúţili za
svije výkony Klára Michalíková svojim 5. miestom v
obidvoch prsiarskych disciplínach plavci Jakub Kysel a Boris
Kováčik.
Trenčianske noviny 19.07.2004
Pomocná evidencia 471/1/04
Dňa 27. júna 2004 sa odohral na zimnom štadióne v Trenčíne zaujímavý exhibičný hokejový zápas na kolieskových
korčuliach, v ktorom sa stretli druţstvo Slovákov hrajúcich
v NHL z bronzovým druţstvom slovenskej extra ligy v in-line
hokeji Programom Dubnica Wild Kings. Zostava hráčov NHL
bola skutočne hviezdna, veď v nej nastúpili Pavol Demitra,
Marián Hossa, Branko Radivojevič, Rastislav Pavlikovský.
Vzájomný duel sa nakoniec skončil deľbou bodov 17:17, ale
najdôleţitejšie bolo to, ţe výťaţok stretnutia bolo odovzdaný
na konto ťaţko chorého chlapca.
Trenčianske noviny 05.07.2004
Pomocná evidencia 432/1/04
V zasadačke Slovenského zväzu telesnej kultúry v Trenčíne
sa v utorok 29. júna 2004 uskutočnilo zasadnutie Rady
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oblastného futbalového zväzu v Trenčíne. Po privítaní všetkých prítomných predsedom výkonného výboru Ing. Štefanom
Kolárikom dostali slovo predsedovia jednotlivých komisií,
ktorí referovali o uplynulej sezóne, resp. jej jarnej časti.
Predseda športovo-technickej komisie Pavol Jeţík zhodnotil
vo svojej písomnej správe komplexne celú sezónu. Zmienil sa
aj o muţstvách, ktoré sa postupne odhlásili z jednotlivých
súťaţí - AS Trenčín C (dorast), Záblatie (ml. ţiaci), Beckov
(st. ţiaci po 1. kole), Motešice (st. ţiaci po 4. kole) a pred
začiatkom jarnej časti sa z 2. triedy sever odhlásili muţi
Leteckých opravovní Trenčín. V jesennej časti bolo pre
neoprávnený štart hráčov skontumovaných 8 stretnutí,
rovnako aj za nenastúpenie na majstrovský zápas. Opakoval sa
duel Drietoma – Veľké Bierovce a komisia obdrţala tri
sťaţnosti. V jarnej časti museli dokonca z rôznych príčin
skontumovať aţ 31 majstrovských zápasov! Zároveň riešili aj
sťaţnosť Hornej Stredy (dorast), Soblahov - Nová Ves
(dospelí), Kočoviec a námietku Hornej Súče voči hráčovi
Skalky starších ţiakov. Predseda disciplinárnej komisie
Miroslav Jeţík, ktorý ju vedie po odvolaní predchádzajúceho
predsedu Grófa, spracoval precíznu štatistiku v jarnej časti
súťaţe, podľa ktorej bolo celkovo udelených 1069 ţltých
kariet, z toho 32 u ţiakov, 315 u dorastu a v kat. dospelých
722. Oproti jeseni je to u ţiakov pokles o 19, u dospelých
dokonca aţ o 294 a jedine u dorastu zaznamenali nárast o päť.
Červenú kartu vo všetkých kategóriach videlo počas jesene
157 a počas jari 142 futbalistov. Najmenej ţltých kariet 23
dostali futbalisti Trenčianskych Stankoviec, najviac 53 hráči
Novej Vsi. Komisiu rozhodcov viedol predseda Viliam
Gajdúšek, ktorý predloţil dobre spracovanú a výstiţnú správu
o činnosti tejto komisie. Ešte počas zimnej prestávky sa
podarilo získať dvanásť nových arbitrov a pred začiatkom jari
ich mal predseda komisie k dispozícii 62. Medzičasom
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absolvovali rozhodcovské skúšky ďalší piati noví záujemcovia, a tak rozhodcovský zbor sa rozrástol na 67. Predseda
komisie delegátov Mgr. Jozef Pecho vyhodnotil súťaţ
slušnosti, ktorú vyhrali Trenčianske Stankovce (víťaz MO), 2.
Soblahov, 3. Dol. Poruba.
Trenčianske noviny 05.07.2004
Pomocná evidencia 434/1/04
Dňa 29. júna 2004 sa na štadióne ZŤS Dubnica nad Váhom
uskutočnil 8. ročník krajskej súťaţe v hasičskom športe. Išlo
nielen o zaujímavú atrakciu pre divákov, ale predovšetkým o
previerku technickej vyspelosti členov profesionálnych
hasičských jednotiek. Krajskej súťaţe sa zúčastnili druţstvá
z Okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru z
Trenčína, Povaţskej Bystrice, Prievidze, Nového Mesta nad
Váhom, Bánoviec nad Bebravou a Hasičského zboru z Myjavy
a Dubnice nad Váhom. Kaţdoročný a víťaziaci účastník
Závodný hasičská útvar Matador – dnes Závodná hasičský
útvar Seprot – Servis z Púchova sa z krajskej súťaţe odhlásil.
Z tohto hasičského útvaru sa však do súťaţe prihlásili
jednotlivci Rudolf Adamička a Ladislav Kadlec a
reprezentovali samých seba. V súťaţi jednotlivcov v dvojboji
1. miesto získal Rudolf Adamička z Púchova a dve
nasledujúce miesta obhájili Milan Trška a Marián Beránek,
obaja z Trenčína. V súťaţi druţstiev sa na 1. mieste umiestnilo
druţstvo z Trenčína. To kaţdoročne dýchalo na chrbát
bývalému Hasičskému a záchranného zboru Matador z
Púchova, ktorého nový vlastník, ako sme uţ spomenuli, sa zo
súťaţe odhlásil. Vari je to aj na škodu, pretoţe Trenčania prišli
o rovnocenného súpera. Druhé miesto získalo druţstvo z
Povaţskej Bystrice a tretie druţstvo z Nového Mesta nad
Váhom. Víťaz 8. ročníka krajskej súťaţe z Trenčianskeho
kraja postúpil na majstrovská Slovenska v hasičskom športe,
ktoré sa v auguste 2004 uskutočnia v Košiciach.
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Trenčianske noviny 05.07.2004
Pomocná evidencia 435/2/04
Futbalová tipovacia súťaţ (jarná časť okresnej súťaţe)
Trenčianskych novín uţ patrí minulosti, ale práve dňa 1. júla
2004 športový redaktor Trenčianskych novín Karol Ďurina
odovzdal ceny tým najúspeš-nejším jednotlivcom. Elektrickú
kosačku na trávu od spoločnosti
„Centrum Suchánek“ z Dubnice
nad Váhom získal konečný víťaz
tipovačky Jozef Šesták z Trenčína. Druhé miesto získal
Stanislav Mikolášek z Opatovej
nad Váhom, ktorý od spoločnosti
„Porcela Plus“ Trenčín získal
vľavo Karol Ďurina, vpravo Jozef Šepták
čajovú súpravu. Na treťom mieste
sa po vyţrebovaní z troch rovnako bodovo úspešných tipérov
umiestnil Dušan Jančo z Nového Mesta nad Váhom, ktorý
obdrţí knihy a suveníry.
Trenčianske noviny 05.07.2004
Pomocná evidencia 433/2/04
Rekreačné stredisko “Odevák“ v Kubrici bolo od 27. júna
do 3. júla 2004 miestom letného športového tábora
futbalových talentov (ţiakov ročníkov 1991 - 1992, ktorí
nepôsobia v športových triedach) z klubov a oddielov zo
západného Slovenska. Celkove sa tohto letného tábora
zúčastnilo 38 nádejných futbalistov + dve dievčatá, ktorí pod
vedením trénerov Dušana Bartoviča a L. Mokráša, Strečku a
Greguša sa nielenţe zaúčali do tajov futbalovej hry a ďalšieho
spoznávania abecedy tohto najpopulárnejšieho športu, ale
odohrali aj priateľské zápasy, zúčastnili sa zaujímavej besedy
a po večeroch sa učili spievať slovenskú hymnu. Tento letný
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tábor financovalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom. Vedúcim
tábora bol predseda Západoslovenského futbalového zväzu
Jaroslav Jambor a lekárom MUDr. Martin Chren. Všetci
účastníci si vedno pochvaľovali skvelú úroveň podujatia,
dobrú starostlivosť a veľmi priaznivé podmienky. Ţiaci
ročníka 1991 prehrali s rovesníkmi ZŤS Dubnica 1:2 a
zvíťazili v Trenčianskej Turnej nad AS Trenčín 3:2. Obdobne
si počínali aj futbalisti ročník 1992, ktorí taktieţ prehrali s
Dubnicou 1:2 a porazili AS Trenčín 2:0. Počas vydareného
športového týţdňa sa mládeţníci zúčastnili aj besedy so
známymi ligovými futbalistami ZŤS Dubnica, keď medzi nich
zavítali - Perniš, Zimen, Poštrk, Iţvolt a Sokol. Chlapci
prítomným ligistom dali veru poriadne zabrať. Títo im takmer
2,5 hodiny im odpovedali na ich zvedavé otázky. Po ukončení
tábora vyhlásili aj najlepších jednotlivcov v oboch vekových
kategóriach. V ročníku 1991 bol vyhlásení za najlepších hráči
: brankár L. Druksa (Nové Mesto n/V.), obranca M. Bučko
(Bánovce n/B.) stredopoliar J. Greguš (Nitra), útočník M.
Vrábel (Pov. Bystrica) a strelec P. Poláček (Vráble). V
ročníku 1992 túto poctu získali : brankár J. Jánoš (V.
Brodzany), obranca L. Lackovič (Vrbové), stredopoliar R.
Velický (Senica), útočník A. Jakúbek (Skalica), strelec E.
Daniel (Holíč). Na záver pobytu v Kubrici sa mladé futbalové
talenty z regiónu západného Slovenska naučili perfektne
spievať slovenskú hymnu a v plnej paráde ju spontánne
zaspievali aj svojím rodičom, ktorí si ich prišli prevziať. Je to
určite pozoruhodné a chvályhodné, ţe organizátori takto
rozumne spojili príjemné s uţitočným a chlapci odchádzali z
Kubrice s veľmi dobrými pocitmi, keď sa nejednému z nich
tlačili do oči slzičky dojatia a vďaky. Nečudo, ţe o ich
futbalové sluţby prejavili eminentný záujem aj niektorí tréneri
športových tried.
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Trenčianske noviny 19.07.2004
Pomocná evidencia 472/1/04
Vo švédskom meste Eslov sa konal 13.ročník Svetového
pohára v karate mládeţe a seniorov. Vo veľmi silnej
konkurencii pretekárov, hlavne zo škandinávskych štátov a
britských ostrovov, na ňom štartoval aj trenčiansky klub karate
Laugaricio Trenčín. V kategórii kata dievčatá 10-ročné
bronzové medaily vybojovali : Alica Bretschneiderová (tak
isto aj v športovom zápase kumite do 35 kg), v kategórii
kumite chlapci 11-roční nad 40 kg Juraj Jurčák, chlapci 14roční do 48 kg Marek Kulík, juniori 18-21 roční do 75 kg
Michal Hanulík. Vicemajstrami sa v kumite 13-roční chlapci
do 50 kg stal Brian Males. Zlaté priečky a víťazmi Svetového
pohára sa v kumite 14-roční chlapci nad 55 kg stal Viliam
Kriţan, v junioroch 18-21 ročných do 65 kg Peter Kumičík a
Alena Murková v kategórii junioriek do 50 kg.
Trenčianske noviny 12.07.2004
Pomocná evidencia 451/1/04
Príjemnú priateľskú atmosféru, ale aj zaujímavé a
dramatické súboje na antuke priniesol tenisový turnaj vo
štvorhre „KRT CUP 2004“ v tenisovom a golfovom areáli na
trenčianskom Ostrove. Spolu 28 párov – časť z nich aj
zmiešaných sa usilovalo dostať medzi najlepších. Tenisové
dvojice tvorili najmä tí, ktorí sa v príťaţlivom areáli na
Ostrove stretávajú aj počas celej sezóny. Turnaj
zorganizovaný Klubom rekreačných tenistov Ostrov Trenčín
vyvrcholil záverečnými zápasmi aţ v nočných hodinách pri
umelom osvetlení. V prvom semifinálovom zápase sa stretli
pár Adamovičová st., Šimurková s párom Štefánik, Galan,
ktorý sa skončil 4:6. V druhom semifinálovom zápase sa
stretol pár Petruš, Janáč s párom Antala, Malíček, ktorý sa
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skončil 6:2. Vo finálovom zápase pár Štefánik, Galan zvíťazil
nad párom Petruš, Janáč 6:1.
Trenčianske noviny 12.07.2004
Pomocná evidencia 460/2/04
Mesto Trenčín rozhodlo o dotácii na
činnosť
telovýchovných jednôt a športových klubov pre rok 2004.
Najviac bolo dopriate Futbalovému klubu SOS Trenčín, keď
vrátane príspevku pre výnimočne akcie a reprezentáciu dostal
vyše 400 tisíc korún, Hádzanársky klub Štart Trenčín vyše
300 000,- Sk, AS Trenčín a.s. 188 000.- Sk, Telovýchovná
jednota Dukla Trenčín 257 000.- Sk, Tanečný klub Dukla
Trenčín 125 000.- Sk, Armádny športový klub Dukla Trenčín
100 000.- Sk, Fitnescentrum Gabrhel s.r.o. vyše 152 000.- Sk,
Badminton klub MI Trenčín 117 000.- Sk. Financie sa ušli aj
Mestskej únii malého futbalu, karatistickým klubom, Bridge
klubu a podobne.
Trenčianske noviny 12.07.2004
Pomocná evidencia 459/1/04
Ani sme sa nenazdali a na dvere uţ intenzívne klope nový
ročník prvej futbalovej ligy 2004/2005. Všetci Trenčania boli
právom zvedaví, čo je nového v kuchyni prvoligového AS
Trenčín a to povedali jeho funkcionári na tlačovej besede.
Úvodné kolo novej majstrovskej sezóny sa uskutoční v sobotu
24. júla 2004, v ktorom sa stretne na ihrisku súpera Dukla
Banská Bystrica. Novým trénerom sa stal Anton Jánoš, ktorý
povedal bliţšie o svojom muţstve, ţe káder bol doplnený o
jedného hráča do obrannej formácie (Lukáč prišiel z Blšian),
na hrot do útoku pribudol Hricov (ide o brejkového hráča). V
Synote Staré Město sa rozhodli, ţe Homera si nechajú tam a
odtiaľ prišiel Horváth. Čo sa týka našich ambícii, tak to
nemáme ešte definitívne ujasnené s vedením klubu. Záleţí na
tom, aké bude ich stanovisko a potom môţeme o tom
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diskutovať a nájsť spoločné východisko. Čo sa týka prípravy,
tak prvá fáza bola všeobecná, a to nebolo podľa mojich
predstáv. Počas letnej prestávky sa zreparovali hracie plochy
na Sihoti a taktieţ Za mostami. Oba trávniky boli v rámci
časových moţností zrekonštruované a v súčasnosti sú vo
veľmi dobrom stave. Na štadióne Za mostami budú hrávať
zápasy mládeţníci a se-niori na Sihoti. V sep-tembri 2005
v Základnej škole Na dolinách sa otvoria futbalové triedy 5.,6.,7. ročník, teda
presne tak, ako to
bolo určené mestom
Trenčín. Malo by to
fungovať veľmi dobre, nakoľko pani
riaditeľka je veľmi
ústretová a rodičia
AS Trenčín
sa presvedčili, ţe
infraštruktúra školy je na celkom slušnej úrovni a ďalej
budovateľná. Deti tam viacmenej preţijú svoju školskú a
futbalovú mladosť a všetko bude na dlhšie obdobie, nie tak
ako doteraz, keď sa to menilo takmer kaţdý rok. Do Trenčína
prišli Lietava z Trnavy, S. Lukáč z Českých Budějoví, Mar.
Seman predĺţenie hosťovania z I. FC Slovácko, Hricov z
Prešova, C. Horváth z 1.FC Slovácko. Z Trenčína odišli
Hrabač do Sparty Praha, Vaščák ukončil hosťovanie z
Petrţalky, Santai do Svätého Jura, Homer do 1.FC Slovácko,
Vavrúš (?).
Trenčianske noviny 19.07.2004
Pomocná evidencia 473/1/04
Víťazkou celoslovenského tenisového turnaja „Smoker
Cup“ v Trenčíne sa stala Jana Macková z Novej Dubnice pred
Danielou Krejsovou z Bratislavy.
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Trenčianske noviny 19.07.2004
Pomocná evidencia 471/2/04
V delegácii slovenských olympionikov, ktorí budú
reprezentovať Slovenskú republiku na Olympijských hrách v
Aténach, boli zaradení aj členovia Armádneho športového
klubu Dukla Trenčín, menovite :
Martin Tešovič – vzpieranie do 105 kg,
Attila Bátky – zápasenie gréckorímsky štýl do 84 kg,
Martin Chorváth – rýchlostná kanoistika K 500 m,
Marián Ostrčil – rýchlostná kanoistika C1 500 a 1000 m,
Daniel Biksadský – rýchlostná kanoistika C2 500 a 1000 m,
Peter Páleš – rýchlostná kanoistika C2 500 a 1000 m,
Peter Bazálik – dráhová cyklistika tímový šprint,
Ján Lepka – dráhová cyklistika tímový šprint,
Jaroslav Jeřábek – dráhová cyklistika tímový šprint,
Martin Liška – dráhová cyklistika madison,
Jozef Žabka – dráhová cyklistika madison,
a z Telovýchovnej jednoty Dukla Trenčín Rastislav Tureček
– paralympionik. Súčasťou olympijskej výpravy boli aj tréneri
Zděnek Chára st. – zápasenie gréckorímske a Slavomír
Kňazovický – rýchlostná kanoistika.
Trenčianske noviny 02.08.2004
V dňoch 23. aţ 25. júla 2004 bola Telovýchovná jednota
Slávia športová škola Trenčín - cyklistický oddiel v spolupráci
so Slovenským zväzom cyklistiky a Ministerstvom školstva
Slovenskej republiky organizátorom uţ tradičných medzinárodných cyklistických pretekov „Cena Slovenska“. Na
podujatí štartovalo vyše 90 pretekárov z Česka, Ruska,
Poľska, Slovinska, Slovenska – druţstvo A, Slovenska –
druţstvo B a z jednotlivých domácich klubov. Počas troch dní
absolvovali pretekári náročné kopcovité terény - osemkrát
617

okruh Trenčín - Hrabovka - Skalka - Zamarovce, časovku do
vrchu Uhrovec – Jankov vŕšok, kritérium ulicami obce
Uhrovec a v posledný súťaţný deň (nedeľu) etapu Trenčín Súča - Drietoma - Nové Mesto n/V - Trenčín. Víťazom tejto
92 km etapy sa stal Branislav Zachar z druţstva Slovenska A
pred Róbertom Gavendom z druţstva Slovenska B a tretím
Jakubom Kasidlom z druţstva Slovenska A. Ozdobou tohto
ročníka boli etapové úspechy ruských cyklistov, ktorí sa
prezentovali veľmi húţevnatými výkonmi a v konečnom
hodnotení obsadili najvyššie priečky. Zvíťazil Alexej Kunshin
z Ruska pred Patrikom Tyborom z druţstva ŠKC Dubnica
n/V., tretím Timofejevom Kritskiyom z Ruska a štvrtým
Igorom Chalyshevom z Ruska.
Trenčianske noviny 26.07.2004
Pomocná evidencia 479/1/04
Areál zimného štadióna v Trenčíne bol v minulosti
dejiskom uţ viacerých zaujímavých podujatí. Dňa 31. júla
2004 išlo o premiéru nezvyčajnej exhibície spojenej s
pokusom o zápis do Guinnesovej knihy rekordov. Išlo vôbec o
prvú rodinkársku hokejovú akciu u nás, na ktorej sa stretli dve
muţstvá zloţené z dvoch generácií rodinných príslušníkov v
jednom zápase. O zloţení jednotlivých rodinných tímov
rozhodol ţrebovaním známy hokejista Ţigmund Pálffy. V
„Bielom tíme“ sa predstavili Fakovci (starý otec a vnuk vekový rozdiel medzi nimi je 52 rokov), Libovci, Švehlovci,
Haščákovci,
Jaškovci,
Pukalovičovci,
Hartmannovci,
Boţíkovci, Bartánusovci, Stašovci, Karafiátovci, Marcinkovci,
Rusnákovci. V „Modrom tíme“ sa predstavili Ruţičkovci,
Gregorovci, Chárovci, Bokrošovci, Hossovci, Draganovci,
Svitekovci, Dorničovci, Frühaufovci, Ulehlovci. Ako inak, aj
rozhodcovská trojica bude zloţená z rodinných príslušníkov hlavný Karol Konc, bývalý rozhodca z Nitry, na čiarach mu
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budú pomáhať jeho synovia Daniel a Juraj, ktorí pískajú aj v
súčasnosti. Organizáciu na zápis rekordov na Slovensku
zastupoval Igor Svitok. Ako vidno z jednotlivých rodinných
formácii, svoje pomerné bohaté zastúpenie mali aj bývalí hráči
Dukly Trenčín, v súčasnosti uţ široko-ďaleko známi tréneri.
Trenčianske noviny 26.047.2004
Pomocná evidencia 480/2/04
Mladší ţiaci z Futbalového klubu SOS TTS Trenčín (ročník
1992) sa zúčastnili sa zúčastnili medzinárodného futbalového
turnaja v dánskom meste Vildbjerg pod názvom „Vidbjerg
Cup“, ktorého sa zúčastnilo 530 ţiackych druţstiev z 13 štátov
Európy. Vo svojej skupine skončili na treťom mieste.
Trenčianski mladí futbalisti zaţili štyri nádherné dni plné
futbalových záţitkov.
Trenčianske noviny 02.08.2004
Pomocná evidencia 496/1/04
V dňoch 26. aţ 29. júla 2004 sa uskutočnil na tenisových
kurtoch Tenisového klubu „Tenkur“ tenisový turnaj
dorastencov a dorasteniek kategórie „C“ za účasti 70 hráčov.
Info Trenčín 12.08.2004
Pomocná evidencia 504/1/04
Vedenie „Holding Synot“ 60 % akcionár AS Trenčín sa po
úplatkárskej afére v závere českej futbalovej ligy rozhodlo
odstúpiť od svojich aktivít v tejto oblasti a napodobnil ho aj
druhý 30 % akcionár „Araver“. Jediným akcionárom tak
zostalo mesto Trenčín s svojim balíkom 10 % akcií. Dňa 29.
júla 2004 sa vlastníkom 90 % akcií sa stala „Trenčianska
mediálna spoločnosť“, s.r.o., ktorej konateľom sa stal Mgr.
Róbert Rybníček. Športovým manaţérom a sekretárom sa stal
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Ján Moravčík, hlavným trénerom Anton Jánoš, trénerom
brankárov Jaroslav Machač a vedúcim druţstva Jozef Hollý.
Info Trenčín 12.08.2004
Pomocná evidencia 504/1/04
Krajské športové centrá na Slovensku vznikli za spolupráce
Ministerstva školstva Slovenskej republiky. V Trenčíne
odštartovalo Krajské športové centrum svoju činnosť 1.
augusta 2004. Oblastné centrá v Povaţskej Bystrici, Prievidzi
a v Trenčíne budú hlavnými organizátormi a koordinátormi
telovýchovných, turistických a iných športových podujatí v
danom regióne, vrátane medzinárodných. Krajské športové
centrá a oblastné centrá budú úzko spolupracovať s ďalšími
subjektami pôsobiacimi v oblasti športu, turistiky ako
napríklad občianskymi zdruţeniami, klubmi, oddielmi,
základnými školami, strednými odbornými školami
a učilišťami a vysokými školami pri zabezpečovaní športu pre
všetkých. Cieľom bude i naďalej podporovať a udrţiavať
druţobný styk medzi telovýchovnými jednotami, oblasťami,
krajmi, ktoré majú svoju tradíciu a pomáhajú zvyšovať kvalitu
telovýchovného procesu a napredovania v jednotlivých
športových odvetviach. V rámci hlavných zámerov sa budú
krajské športové centrá podieľať aj pri zabezpečovaní
výstavby, údrţby, prevádzky a starostlivosti o telovýchovné,
športové a turistické zariadenia vo vlastníctve, nájme a
výpoţičke členom Krajského športového centra Trenčín.
Jedným s cieľov je aj obhajovať spoločné práva, záujmy a
potreby svojich členov voči štátnym orgánom, samosprávnym
orgánom miest a obcí, vyšším územným celkom a voči ďalším
subjektom. Na začiatku činnosti sa podarila uzatvoriť dohoda
o spolupráci k organizovaniu športových podujatí pre mládeţ
a dospelých Trenčianskeho kraja s Trenčianskym
samosprávnym krajom, ktorú podpísal predseda Ing. Štefan
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Štefanec a za Krajské športové centrum v Trenčíne jeho
predseda Ing. Pavlom Jurčík. Členovia výkonného výboru
Krajského športového centra v Trenčíne postupne navštívia
vybraných starostov a primátorov miest Trenčianskeho kraja
za účelom oboznámenia zámerov činnosti Krajského
športového centra v Trenčíne a príslušného oblastného centra
pri zabezpečovaní telovýchovy, športu, výstavby a údrţby
objektov v danom regióne. Prostredníctvom ponuky z
Kalendára športových podujatí na rok 2005 organizovať
telovýchovné, športové, turistické a iné aktivity nielen pre
svojich členov, ale aj pre širokú verejnosť v oblasti športu pre
všetkých. Činnosť výkonného výboru Krajského športového
centra v Trenčíne tvorí deväť členov. Na čele výkonného
výboru Krajského športového centra v Trenčíne je predseda
Ing. Pavol Jurčík, prvým podpredsedom je Bc. Rudolf Juris,
druhým podpredsedom Mgr. Branislav Škára a členmi sú –
Martin Skúpy, Ján Poruban, Ing. Július Kákoš, PaeDr. Daniel
Beníček, Mariana Kuhloffelová a Eduard Prelovský.
Výkonným tajomníkom sa stal Marián Ondruška. Predsedom
kontrolnej komisie je Viliam Ugróczi.
Trenčianske noviny 02.11.2004
Pomocná evidencia 640/1/04
V dňoch 12. aţ 14. augusta 2004 bol trenčiansky zimný
štadión dejiskom 11. ročníka medzinárodného hokejového
turnaja „Rona Cup 2004“ za účasti šiestich druţstiev – HC
Oceláři Třinec, HC Hamé Zlín, HC Vsetín, HKm Zvolen,
Slovan Slovnaft Bratislava a Dukla Trenčín. Trenčianskym
hokejistom sa tentoraz nedarilo a skončilo na poslednom
mieste. Víťazstvo si odnieslo druţstvo HC Oceláři Třinec pred
druţstvami HC Vsetín a HC Hamé Zlín.
Trenčianske noviny 16.08.2004
Pomocná evidencia 507/1/04
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V dňoch 14. aţ 15. augusta 2004 automodelárska dráha na
Soblahovskej ulici v Trenčíne opäť oţila pretekmi malých áut
26. ročníkom „Grand Prix Laugarício“ za účasti pretekárov
z Nemecka, Poľska, Ukrajiny a Čiech a domáceho Slovenska.
Príjemným osvieţením podujatia bolo, ţe na špeciálne
upravenom 195 metrov dlhom autodrome Zdruţenia
technických športov a činnosti Domu mladých technikov
predvádzali majstrovstvo v súhre vysielač - automodel spojený
s koncertom spaľovacích motorov pretekári s malými
monopostami dosahujúcimi rýchlosť na rovinke aţ 90 km/hod.
V kategórii automodelov do 2,5 cm3 dominovali pretekári z
Poľska. Víťazstvo si odniesol Artur Dzierzecki, ktorý
absolvoval 107 kôl. Ako druhý sa umiestnil A. Trell 105 kôl a
tretí skončil W. Czerniawskiu 100 kôl. Magnetom pre veľkých
i malých obdivovateľov formúl počas peknej augustovej
nedele boli spaľovacie monoposty. Bola ňou hlavná kategória
formúl, ktorá vlastne vstúpila do druhej štvrťstoročnice. Teší,
ţe polhodinová finálová jazda bola v réţii trojice domácich
slovenských automodelárov. Podľa prognóz sa vydarila
trojnásobnému víťazovi 23-ročnému Michalovi Husárikovi,
ktorý dva roky pauzoval a na tomto ročníku Veľkej ceny
Laugarícia zvíťazil pri najazdených 132 kolách. Druhú priečku
získal Peter Ptáček so 122 kolami a tretí Tomáš Lipták
absolvoval 119 kôl. Na podujatí boli prítomní i bývalí
dlhoroční organizátori Grand Prix Laugaricio - Ladislav
Rehák so synom Mirom, Jozef Kvasnica, Ľuboš Kučera a
ďalší, ktorí sa vlastne pričinili o to, ţe preteky sa doposiaľ
vôbec konajú. Tesne po víťaznej jazde Michal Husárik
povedal, ţe mal dva roky pauzu. Na týchto pretekoch som
štartoval päťkrát, z toho som trikrát zvíťazil. Prirodzene, ţe z
tohtoročného víťazstva má veľkú radosť.
Trenčianske noviny 23.08.2004
Pomocná evidencia 510/1/04
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Šach je duševný šport, ktorý rozvíja tvorivé myslenie,
pamäť, fantáziu, presnosť, pevnú vôľu, učí logickému
mysleniu a prispieva k všestrannému duševnému rozvoju.
Šachy sa stali súčasťou našej kultúry a ľudstvo ešte
nevymyslelo ţiadnú inú hru, ktorá by čo len pribliţne dosiahla
taký stupeň dokonalosti ako tento šport. Raz darmo, šachy aj v
súčasnosti fascinujú nielen ich znalcov a sú úţasnou hrou na
všetkých úrovniach. Moţno iba málokto vie, ţe v Trenčíne je
agilný šachový klub, ktorý pôsobí v celoslovenskej súťaţi a uţ
iba málo priaznivcov tuší, ţe práve v tomto klube je naozaj
niekoľko skvelých šachistov, ktorí často zviditeľňujú nielen
sami seba, ale aj Trenčín na významných medzinárodných
podujatiach. Jedným z nich je bezosporu Kvetoslav Rákay,
reprezentant a majster Slovenskej republiky, medzinárodný
veľmajster v e-mailovom šachu a šachový tréner. V roku 1998
zvíťazil na majstrovstvách
Slovenskej republiky a získal
VT - Majster šachu. O rok neskoršie si vybojoval postup do
semifinále majstrovstiev sveta a
získal titul medzinárodného
majstra šachovej federácie
ICCF a subfederácie FIDE. Vo
svojej spanilej šachovej jazde
naplno pokračoval aj v roku
2002, keď po prvýkrát splnil
Kvetoslav Rákay
normu šachového veľmajstra víťazstvom v polofinálovom
turnaji majstrovstiev sveta a zabezpečil si postup do
trištvrtefinále majstrovstiev sveta v e-mailovom šachu. O
postup vtedy bojovali šachisti zo 14 krajín - Nemecka,
Dánska, Veľkej Británie, Ruska, Brazílie, Belgicka, Austrálie,
Izraela, USA, Švédska, Francúzska, Holandska, Argentíny a
Talianska. Do tohtoročného finále majstrovstiev sveta postúpil
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Kvetoslav Rákay spolu s veľmajstrami Akessonom zo
Švédska, Pankratovom z Ruska a Nickelom z Nemecka. O
titul majstra sveta bude bojovať vo finálovom turnaji spolu s
najlepšími 14 šachistami - víťazmi kvalifikačných skupín v
októbri 2004. Emailový a korešpodenčný šach je pri dnešnej
záplave informácií vo svete nielen bojom so súperom, ale
predovšetkým je to schopnosť analyzovať a vybrať si z
ohromného mnoţstva variantov a mnoho stotisícových
databáz šachových partií to najpotrebnejšie. Na kaţdého
súpera sa treba špeciálne pripraviť, vyhľadať si v zbierkach
partií jeho obľúbené systémy a snaţiť sa nájsť v jeho hre
„slabé miesta“. Okrem e-mailových turnajov, kde je
vyuţívanie pomoci počítačov samozrejmosťou, existujú aj tzv.
advanced chess tournamets, kde hrajú napríklad Kasparov s
Anadom a kaţdý z nich má k dispozícii priamo pri partii
počítač. Pri emailovom šachu si súperi vymieňajú ťahy
prostredníctvom emailovej pošty a samozrejme, pri analýzach
vyuţívajú počítače so šachovými programami. V najbliţšom
období bude ešte Kvetoslav Rákay reprezentovať Slovensko v
súťaţiach ICCF - šachovej olympiáde, majstrovstvách Európy
druţstiev, finále Ligy majstrov (svetová klubová súťaţ
štvorčlenných druţstiev). Samozrejme, ţe jeho prioritou bude
dosiahnuť, čo najlepší výsledok vo finálovom turnaji
majstrovstiev sveta v e-mailovom šachu.
Trenčianske noviny 23.08.2004
Pomocná evidencia 513/1/04
V dňoch 17. aţ 20. augusta 2004 sa na tenisových kurtoch
Tenkur uskutočnil tenisový turnaj mladšieho ţiactva, ktorého
sa zúčastnilo 37 dievčat a 30 chlapcov. V kategórii dievčat
zvíťazila 11-ročná Veronika Záteková z Banskej bystrice
a v kategórii chlapcov trenčiansky odchovanec Filip Cerulík.
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Ceny víťazom odovzdal generálny manaţér Slovenského
tenisového zväzu Igor Moško.
Info Trenčín 09.09.2004
Pomocná evidencia 540/1/04
V dňoch 21. aţ 24. augusta 2004 sa uskutočnil na
antukových dvorcoch na Ostrove medzinárodný tenisový
turnaj veteránov za účasti 102 tenistov.
Vlastné poznámky
Aţ pätnásť minút po polnoci 29. augusta 2004 pod umelým
osvetlením vrcholil finálovým zápasom 4. ročník tenisového
turnaja vo štvorhre „Smoker Cup 2004“. Na ôsmich
antukových dvorcoch Tenisového a golfového areálu na
Ostrove v Trenčíne bojovalo o víťazné fiftíny vyše sedemdesiat účastníkov. Na začiatku turnaja v piatok 27. augusta
2004 popoludní síce strašil dáţď, ale počasie sa v pravý čas
umúdrilo. Pravidelných návštevníkov areálu na Ostrove,
obchodných partnerov a ďalších športových nadšencov okrem
tenisových výmien potešil aj spoločenský rozmer podujatia,
mnoţstvo osobných stretnutí a priateľských debát spríjemnených občerstvením. Cenu pre víťazov si odniesli turnajoví
nováčikovia, ktorí predviedli skutočne vynikajúce výkony. Vo
finále sa stretli dvojice Gregor, Krasňan – Galán, Feit,
z ktorého víťazstvo si odniesol pár Gregor, Krasňan v pomere
6:2.
Trenčianske noviny 06.09.2004
Pomocná evidencia 532/1/04
V talianskych Alpách, nedaľeko lyţiarskeho strediska
Sestrieres, sa uskutočnili majstrovstvá sveta v behu do vrchu.
Právo účasti na tomto vrcholnom šampionáte si vybojovali aj
dvaja skúsení veteráni z Trenčína a to v kategórii nad 40 rokov
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Ervín Páleník a nad 50 rokov Miroslav Kováč. Organizátori
pripravili pre účastníkov veľmi náročnú trať s dĺţkou 8,4 km,
výškovým prevýšením 862 m a cieľom v nadmorskej výške
2137 m. V cieľovej rovinke obsadil Ervín Páleník vo svojej
kategórii 41. miesto. Podstatne lepšie sa darilo Miroslavovi
Kováčovi, ktorý skončil v kategórii nad 50 rokov na skvelom
10. mieste spomedzi 120 pretekárov. Miroslav Kováč pre
Trenčianske noviny povedal, ţe v jeho vekovej kategórii bolo
na štartovnej listine 120 pretekárov z rôznych kútov sveta.
Preteky odštartovali behom cez mesto, kde nás čakali prvé
stúpania. Potom sme sa dostali do terénu, kde nás očakávalo
3,5 km stúpanie po lyţiarskej zjazdovke. Práve tu som sa
prebojoval postupne dopredu a na vrchu som bol na peknom
šiestom mieste. Vzápätí nasledovalo kilometrové klesanie
smerom k ďalšej zjazdovke, z ktorého som mal určité obavy,
ktoré sa nakoniec naplnili a klesol som o štyri miesta.
Nasledujúca zjazdovka bola veľmi strmá a síl uţ pomerne
málo, a preto som veľmi spokojný so ziskom desiateho miesta.
Priznám sa, ţe takú extrémnu trať som vo svojej dlhoročnej
kariére ešte nebeţal. V mojej kategórii zvíťazil reprezentant
Nemecka a na druhom a treťom mieste skončili domáci
Taliani. Tréningy na majstrovstvá sveta som absolvoval ako
obyčajne - na Brezine. Trénoval som ráno absolvovaním 1012 km, potom som išiel do práce a večer som si vybehol trikrát
na Kozí vrch.
Trenčianske noviny 06.09.2004
Pomocná evidencia 532/2/04
Priaznivci športu v Trenčíne pozorne sledovali kaţdodenné
športové dianie na Olympijských hrách v Aténach, na ktorých
v jednotlivých športových disciplínach štartovali aj viacerí
pretekári z Armádneho športového klubu Dukla Trenčín.
Slovenskí olympionici na tomto vrcholnom podujatí obsadili v
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rámci medailovej bilancie krajín vcelku lichotivé 29. miesto,
keď v konečnej medailovej ţatve získali zhodne po dva zlaté,
strieborné a bronzové kovy, ale na ich zisku sa trenčianski
športovci nepodieľali. Najúspešnejším pretekárom bol
kanoista Mário Ostrčil, ktorý vo finále v C-1 získal siedme
miesto, za ktoré získal body pre celkové hodnotenie
slovenskej reprezentácie na olympijských hrách.
Trenčianske noviny 06.09.2004
Pomocná evidencia 534/1/04
V dňoch 11. aţ 12. septembra 2004 sa uskutočnil na
tenisových kurtoch na Karpatskej ulici v Trenčíne 6. ročník
otvorených majstrovstiev detí a mládeţe základných a
stredných škôl v tenise.
Info Trenčín 07.10.2004
Pomocná evidencia 589/1/04
Dňa 14. septembra 2004 sa uskutočnilo v hoteli Brezina
v Trenčíne stretnutie predstaviteľov Futbalového klubu AS
Trenčín, predstaviteľov mesta Trenčín a zástupcov stredných
a základných škôl mesta Trenčín. Všetci zúčastnení sa dohodli
na odštartovaní pilotného projektu pod názvom „Školy
povzbudzujú AS“. Hlavným zámerom projektu je rozšíriť
spoluprácu škôl, mesta a Futbalového klubu AS Trenčín. Jeho
praktické fungovanie je veľmi jednoduché. Ţiaci a študenti
pred zápasom zhotovia rôzne plagáty, transparenty, s ktorými
vyjadria svoj vzťah k futbalu a Futbalovému klubu AS
Trenčín, keď pôjdu na štadión.
Info Trenčín 23.09.2004
Pomocná evidencia 572/1/04
Významného úspechu dosiahol na majstrovstvách
Slovenskej republiky v desaťboji reprezentant Slávie Športová
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škola Trenčín Jaroslav Kuric, uskutočnené v dňoch 22. a
23. septembra v Dubnici n/Váhom, keď získal majstrovský
titul v kategórii juniorov počtom 5803 bodov.
Trenčianske noviny 04.10.2004
Pomocná evidencia 581/1/04
Významného úspechu dosiahol na paraolympiáde
v Aténach trenčiansky pretekár Rastislav Tureček na svojom
závodnom vozíku (handbike) dve olympijské medaily, z ktorých bola jedna zlatá a druhá strieborná medaila. Zlatú medailu získal v cestných pretekoch na 28 km trati a striebornú
medailu získal v časovke.
Trenčianske noviny 27.09.2004
Pomocná evidencia 570/1/04, 582/1/04
Na zasadnutí Klubu fair play Slovenského olympijského
výboru dňa 1. októbra 2004 v Nových Zámkoch vyhlásili
Ceny fair play za rok 2003. Je potešujúce, ţe dve hlavné ceny
putovali do Trenčína. Jednu cenu z nich získal za záchranu
ţivota futbalista Jaroslav Fiala z Trenčína, t. č. hráč Telovýchovnej jednoty Futbalového oddielu vo Svinnej. Druhú
cenu získali mladí volejbalisti Osemročného športového
gymnázia v Trenčíne, ktorí na ceste zo zápasu pomáhali pri
záchrane ţivotov poľského havarovaného mikrobusu.
Trenčianske noviny 04.10.2004
Pomocná evidencia 584/1/04
Dňa 25. septembra 2004 sa
uskutočnil 7. ročník turistickej CR Rallye na trase
Kubra – Opatová – Trenčín.
Oproti predchádzajúcim rokom prialo nadšeným turituristi mali východzí bod na zástavke MHD v Kubre
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stom i neturistom, veľkým i malým počasie, čo sa však na ich
počte neodrazilo. Najpočetnejšou skupinou spomedzi 72 osôb
boli ţiaci a učitelia z Základnej školy Trenčín, Ulica Dlhé
Hony. Najmladším účastníkom pochodu bol 4-ročný Martin
Rakús a najstarším Herman Strcula. Tento rok bol pochod so
zahraničnou účasťou, keď turistov z USA priviedli ţiaci zo
Základnej školy Trenčín, Ulica Dlhé Hony.
Info Trenčín 07.10.2004
Pomocná evidencia 589/1/04
Telovýchovná jednota Mladosť Trenčín usporiadala dňa
5. októbra 2004 v spolupráci s Mestom Trenčín a Krajským
športovým centrom v Trenčíne „Beh Terryho Foxa“ v areáli
Ostrova. Tradičného športového podujatia všetkých škôl mesta
Trenčín sa zúčastnilo 520 ţiakov z Materskej školy Trenčín,
Švermova ulica, Špeciálnej základnej školy internátnej
Trenčín, Strednej zdravotníckej školy Trenčín, Obchodnej
akadémie M. Hodţu Trenčín, Piaristického gymnázia J.
Braneckého Trenčín a ďalších škôl. Všetci účastníci boli
odmenení, no a víťazi získali navyše cenu a diplom.
V jednotlivých kategóriách sa na prvých miestach umiestnili :
- Obchodná akadémia M. Hodţu Trenčín - Aďa Kazíková,
Paľo Harar, Vlaďka Ilavská, Tomáš Surovčík, Miška
Malinová, Peťo Kúdela, Jana Vaneková, Tomáš Medvedík,
Oliver Ďuriš, Emil Smolka, Edo Hartman;
- Piaristické gymnázium J. Braneckého Trenčín - Peťa
Holúbková, Katka Berová, Veronika Krivá, Maťa
Ondrušeková, Simča Bohušová;
- Stredná zdravotnícka škola Trenčín - Ľuba Holá, Paľo Juhás,
Veronika Kudlová, Maťo Dračko, Katka Malíková;
- Špeciálna základná škola internátna Trenčín – Maťa
Kollerová, Marek Blaţko;
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- materské školy – Riško Beďatš, Sofia Tisová, Samko
Pelech.
Info Trenčín 21.10.2004
Pomocná evidencia 618/1/04
Dňa 10. októbra 2004 sa uskutočnilo na Mierovom námestí
v Trenčíne podujatie pod názvom
„Korzo
futbalových generácií“.
I napriek chladnému počasiu a spoza mračien predierajúce sa slniečko umoţnilo
pribliţne 500 obbolo sa radosť pozerať na ţonglovanie prípravkárov s loptou
čanom
mesta
Trenčín, vo väčšine fanúšikom trenčianskeho futbalu, stretnúť
sa futbalistami, ktorí priniesli do
Trenčína prvú futbalovú ligu ako
napríklad s Ľudovítom Koyšom, J. Šimončičom, J. Dedičom a ďalšími, ale
aj terajšími futbalistami a najmladšou
generáciou futbalistov. Pod Svätou
Trojicou moderátori podujatia vyspokrst vlajky AS Trenčín jeho hráčmi
vedali svojimi otázkami futbalistov
i trénerov. Na záver podujatia súčasní futbalisti AS Trenčín
pokrstili klubovú zástavu svojimi podpismi.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 11.10.2004
Info Trenčín 21.10.2004
Pomocná evidencia 587/1/04, 618/1/04
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Po ukončení letnej turistickej sezóny zhodnotil návštevnosť
letného kúpaliska v Trenčíne jeho vedúci Jozef Berec. Ako
povedal, toto leto nebol ničím výnimočným, zvlášť keď
tropických dní bolo málo. Letná plaváreň sa otvárala v dvoch
etapách a to detský a rekreačný bazén 14. mája 2004, ale
kúpať sa nedalo, lebo bolo chladno. Pre verejnosť boli tieto
kúpaliská sprístupnené 7. júna 2004 a plavecký bazén 22. júna
2004. Najlepším mesiacom pre návštevnosť bol mesiac
august, v ktorom bolo zaznamenaných 32 114 návštevníkov.
Celkom bolo 64 kúpacích dní a za toto obdobie prišlo na letnú
plaváreň 61.930 návštevníkov. Pre spokojnosť návštevníkov
kúpaliska sa od minulej sezóny rozšírili detské ihriská,
pribudli nové húpačky a šmýkačky. Okrem toho moţno
vyjadriť spokojnosť s udrţiavaním čistoty, čo si pochvaľovali
najmä zahraniční návštevníci.
Trenčianske noviny 11.10.2004
Pomocná evidencia 593/1/04
Dňa 16. októbra 2004 sa uskutočnil v Banskej Bystrici
medzinárodný turnaj v karate o pohár Slovenského národného
povstania, na ktorom sa zúčastnili aj karatisti trenčianskeho
Ekonómu. V kategórii kumite dorasteniek do 55 kg si
vybojovala zlatú medailu Dagmar Kubinská, rovnako aj v
kategórii dorasteniek nad 55 kg bola zlatá Petra Kubinská. V
kategórii kumite dorastencov do 55 kg získal zlatý kov Róbert
Kollár, v kategórii kumite dorastencov do 65 kg získal striebro
Peter Nosáľ. V kategórii kumite dorasteniek do 55 kg bola
bronzová Zuzana Kollárová, v kumite ţien do 60 kg bola tretia
Petra Kubinská a v kumite ţien bez rozdielu hmotnosti si
vybojovala bronz Linda Filipovičová.
Trenčianske noviny 18.10.2004
Pomocná evidencia 602/3/04
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Regionálna organizácia Českého spolku na Slovensku
v Trenčíne s podporou Ministerstva zahraničných vecí Českej
republiky a sponzorov usporiadala dňa 23. októbra 2004 štvrtý
ročník „Behu vzájomnosti“, ktorý sa uskutočnil uţ tradične v
lokalite na Ostrove. Otvorenie pretekov sa začalo o 13. hodine
poloţením kytice kvetov k pomníku generála Dr. Milana
Rastislava Štefánika v mestskom parku. A potom sa uţ
rozbehli preteky v štrnástich vekových kategóriách - od
materských škôl aţ po kategóriu veteránov, celkom 120
pretekárov. Najstarším účastníkom bol 79-ročný Tibor Vaňo z
Topoľčian. Výsledky :
mladšie ţiačky (1000 m) :
1. Adriana Janíčková - čas 4,55,0 (Lysá pod Makytou),
2. Lucia Rafajová (Sp. Dubnica),
3. Zuzana Mitanová (Nové Mesto n/V.),
mladší ţiaci (1000 m) :
1. Tibor Fulop - 4:23,0 (Nové Mesto n/V.),
2. Juraj Jánošík,
3. Matej Kvasnica (obaja Sp. Dubnica).
staršie ţiačky (1500 m) :
1. Denisa Bučková - 5:36,0 (AK Dubnica),
2. Soňa Magulová (Sp. Dubnica,
3. Michaela Bučková (Nové Mesto n/V.).
starší ţiaci (1500 m) :
1. Marek Ranuša - 4:48,0 (AK Dubnica),
2. Filip Chrenko (Trenčín),
3. Jakub Bulejko (Horná Súča).
dorastenky (1500 m) :
1. Silvia Ďurišová - 5:52,0 (Nové Mesto n/V.),
2. Michaela Hírešová (Sp. Dubnica),
3. Andrea Kršková (Sp. Dubnica).
dorastenci (3000 m) :
1. Lukáš Oprchal - 11:02,0 (Nové Mesto n/V.),
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2. Miroslav Ilavský (Obchodná akadémia Trenčín),
3. Marián Haviernik (Nové Mesto n/V).
ţeny „A“ (3000 m) :
1. Vanda Mesiariková - 11:23,0 (Lysá pod Makytou),
2. Dorota Ziburová (Slávia UK Bratislava),
3. Ľubomíra Klobučníková (AK Dubnica).
ţeny „B“ (3000 m) :
1. Alena Kadlecová - 13:05,0 (Lysá),
2. Eva Budínska (OU Poluvsie),
3. Alena Bučková (AK Dubnica).
muţi „A“ (6000 m) :
1. Slavomír Košík - 18:17,0 (Povaţan Pruské),
2. Pavol Michalčík (AFK Nové Mesto n/V.)),
3. Braňo Arbet (Lysá).
muţi „B“ (6000 m) :
1. Vladimír Vlasatý - 19:30,0 (Led. Rovne),
2. Róbert Berky (Nové Zámky),
3. Peter Klobučník (Joging Dubnica),
4. Ervín Páleník (DMT Trenčín).
muţi „C“ (6000 m) :
1. Miroslav Kováč - 20:29,0 (Slov. Orol Trenčín),
2. Pavol Rajec (Joging Dubnica),
3. Ján Hudec (Lok. Trenčín).
muţi „D“ (6000 m) :
1. Vincent Bašista - 21:54,0 (Dubnica),
2. Dušan Kašička (LO Trenčín),
3. Jozef Sedláček (Trnava).
muţi „E“ (6000 m) :
1. Július Ţilinský - 30:03,0.
2. Imrich Ţilinský (obaja Lokomotíva Trenčín),
3. Tibor Vaňo (Topoľčany).
Trenčianske noviny 18.10.2004
Pomocná evidencia 602/2/04
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Hráči trenčianskej Dukly sa rozhodli oprášiť históriu a na
zápas s Popradom dňa 23. októbra 2004 nastúpili v tmavoordových retrodresoch ešte z
federálnych čias. Okrem
toho rozbehli na trenčiankom štadióne aj ďalšiu
novinku, ktorou bolo vyvesovanie dresov a portrétov
svojich bývalých slávnych
hokejových osobnosti. Ako
prvému sa dostalo tejto pocty súčasnému reprezentačnému
trénerovi Františkovi Hossovi, ktorého dres s číslom 21 uţ visí
pod strechou zimného štadióna v Trenčíne spolu s titulmi
Dukly Trenčín. Symbolicky to funkcionári spravili v zápase s
Popradom, nakoľko František Hossa prišiel hrať pod Matúšov
hrad práve spod Tatier.
Vlastné poznámky
6. ročník halového futbalového turnaja televízií pod
názvom „Markíza Poštová banka Cup 2004“ sa uskutočnil
23. októbra 2004 v mestskej športovej hale v Trenčíne. Riaditeľ turnaja Daniel Krajcer pripomenul, ţe prvý ročník
Markíza Cupu sa uskutočnil v roku 1999. Uţ zo samého
začiatku bolo cieľom spojiť sedem televízií, ktoré by sa za
iných okolností nestretli. A tak diváci mali moţnosť vidieť
známe tváre z televíznej obrazovky v netradičných úlohách.
Turnaja sa zúčastnili druţstvá Televízia Markíza, Nadácia
Markíza, Česká televízia, Poštová banka, Televízia TA3,
Maďarská televízia, Slovenská televízia, Televízia JOJ,
Poľská televízia TVN. Po systéme hry „kaţdý s kaţdým“
sa do semifinále prebojovali prvé štyri menované. „Hoci sme
mali najváţnejšie zranenie zo všetkých televízii - roztrhnutý
kríţny väz Petra Ďurčeka, hrali sme dobre. Pri našom zápase
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s Nadáciou Markíza sme dokázali, ţe sme dobrí a máme aj na
víťazstvo, keď sme vyhrali 5:0. To nám ale na víťazstvo
nestačilo,“ dodal Branislav Ondruš z TV Joj. Nadácia Markíza
získala postup peknou prihrávkou Ibrahima Maigu Dušanovi
Tittelovi, ktorý gólom vyradil Televíziu Markíza. Ibrahim
Maiga pred semifinále ešte netušil, ţe zdolajú Televíziu
Markíza: “Poliaci boli podľa mňa najsilnejším súperom.
Očakával som, ţe budú slabší, ale opak bol pravdou.
Prekvapili ma. Na prvé miesto víťaza by som tipoval
Televíziu Markíza.“ Profesionál Erik Bogdanovský „Nadácie Markíza“ nerád prehráva. Od úvodného hvizdu veril, ţe
vyhrajú. Najťaţší súper by mal byť vo finále. Keď objektívne
hodnotím výkony jednotlivých druţstiev, myslím si, ţe veľmi
dobré muţstvo mali Poštová banka a Televízia Markíza. Zápas
s Televíziou Markíza bol ťaţký najmä z psychického hľadiska.
Keďţe v zápase Česká televízia a Poštová banka nepadol
počas riadneho hracieho času ţiaden gól,
rozhodli penalty. Po
nich zvíťazili Česi 3:1
a spolu s Nadáciou
Markíza postúpili do
finále. Zástupcom kapitána Jaromíra Bosáka
bol Jiří Rejma, ktorý
mal na zápas vyhraIbrahim Maiga prijíma pohár víťaza od gen. riaditeľa Televízie Markíza V. Repčíka dený názor: „Najhoršie
je, ţe pred zápasom všetci na teba pozerajú kamarátsky a radi
ťa vidia, ale počas neho sa všetko zmení a zistíš, ţe to bola iba
pretvárka. To zraňuje. Nie, ţe my by sme boli iní. Myslím si,
ţe to neplní ten účel, aký by malo.“ Hoci favoritom bolo
druţstvo Televízie Markíza, nakoniec skončilo na štvrtom
mieste po prehre s Poštovou bankou 1:2. Po dvoch rokoch
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mohol dať generálny riaditeľ Vladimír Repčík pohár opäť do
domáceho prostredia. Víťazstvo si odniesla Nadácia Markíza,
ktorá zdolala 0:1 druţstvo Českej televízie po strele Jána
Ďurovčíka. Program zakončila gigantická „Mega Dance
televízna párty“, ktorá trvala do skorých ranných hodín.
Info Trenčín 04.11.2004
Pomocná evidencia 643/1/04
Uţ tradične patrí jeden jesenný deň mesto Trenčín
skautom, na ktorom sa prezentujú svojou šikovnosťou. Tento
rok si vybrali trenčianski skauti sobotu 23. októbra 2004 a
obsadili Mierové námestie na 10. ročníku súťaţe „Zvedavka
mestská“. Podujatie
ocenilo
pribliţne
130 návštevníkov.
Uţ od siedmej hodiny ránnej organizátori z 87. skautského zboru pripravovali pódium, ozvučenie, registračné
miesta, nechýbali
ani typické skautské podsadové stany. Hneď pri vstupe
privítala návštevníkov viazaná stavba brány postavená
s pomocou bratov 32. skautského zboru, informačné plagáty a
fotografie celoročnej činnosti, táborov, medzinárodných akcií.
Podľa jedného z organizátorov „Zvedavka mestská“ je
skautská súťaţ, ktorú sme sa tento rok rozhodli prezentovať i
verejnosti, preto sme poţiadali mesto Trenčín práve o jej
uvedenie na Mierovom námestí. Otázky pre súťaţiacich sa
týkali Trenčína a jeho histórie, zaujímavostí i tajomstiev.
Nemálo Trenčanov muselo hlboko zaloviť v pamäti, keď ich
mladí skauti zasypali otázkami o významných i zabudnutých
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miestach krajského mesta. Pre všetkých, ktorí nesúťaţili, boli
pripravené tvorivé dielne, stena podpisov, pílenie dreva,
zabíjanie klincov, výtvarka – odtláčanie zemiakov, či hod na
presnosť. Sychravé počasie spríjemňovala skautská atmosféra,
teplý čaj a lákavé výhry pripravené pre najlepších. Niekoľko
okoloidúcich sa zastavilo, aby sa čo - to dozvedeli o
skautingu, iní si vyskúšali workshopy. Popoludní nasledovalo
vyhodnotenie skupín spojené s odovzdávaním cien, ktoré
súťaţiacim pripomenú, ţe sa o rok sa oplatí prísť znova.
Info Trenčín 18.11.2004
Pomocná evidencia 669/1/04
Pred začiatkom ligového stretnutia Dukla Trenčín - Slovan
Bratislava bol takmer vypredaný štadión dejiskom pekného a
šľachetného gesta zo strany predstaviteľov hokejového klubu
Dukly Trenčín. Títo odovzdali úspešnému trenčianskemu
paralympionikovi, nositeľovi zlatej a striebornej medaily z
aténskej olympiády - vozíčkarovi Rastislavovi Turečkovi
z Trenčína šek na sumu 30.000,- Sk a kvety pre jeho manţelku
Eugéniu. Takýto počin treba jednoznačne iba kvitovať.
Namieste boli aj osobné gratulácie a potlesk športových
fanúšikov, ktorí takto ocenili jeho skvelé výkony na
vrcholnom svetovom podujatí.
Trenčianske noviny 25.10.2004
Pomocná evidencia 628/3/04
V športovej hale Armádneho športového klubu Dukla
Trenčín sa uskutočnil Slovenský pohár dorastencov a juniorov
v karate. Na podujatí sa pomerne úspešne darilo karatistom
trenčianskeho Ekonómu, ktorí si vybojovali päť zlatých, päť
strieborných a štyri bronzové medaile. V kategórii kumite
dorasteniek do 50 kg zvíťazila R. Harasníková, v kategórie
kumite junioriek do 60 kg zvíťazila L. Filipovičová, v
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kategórii kumite juniorov do 80 kg zvíťazil M. Vašek, štvrtú
zlatú vybojovalo druţstvo dorasteniek v zloţení R. Harasníková, Z. Kollárová, P. Kubinská a piatu medailu z najcennejšieho kovu získalo druţstvo dorastencov v zloţení R.
Kollár, P. Nosáľ a M. Vašek. Druhé miesta v kategórii dorastu
získali D. Kubinská do 56 kg, P. Vavrík do 70 kg, P. Nosáľ do
65 kg, R. Kollár do 60 kg a v kategórii kumite juniorov do 70
kg B. Ďuďák. Bronzové priečky si vybojovali v kategórii
kumite dorasteniek Z. Ludvigová nad 60 kg, Z. Kollárová do
50 kg, J. Vidan do 75 kg a P. Kováčik do 60 kg.
Trenčianske noviny 25.10.2004
Pomocná evidencia 628/4/04
Na 32. ročníku tradičného lesného behu - „Memoriálu
Ľ. Košeckého v Trenčianskych Tepliciach sa zapísali do
listiny víťazov zapísali aj trenčianski beţci :
- v kategórii muţov nad 40 rokov (beţali 9,3 km) Ervín
Páleník;
- v kategórii muţov 50 – 59 ročných (beţali 4,6 km) Miroslav
Kováč;
- v kategórii muţov nad 60 rokov (beţali 4,6 km) Dušan
kašička;
- v kategórii dorastencov 16 – 17 ročných (beţali 3,4 km)
Radoslav baňar;
- v kategórii dorasteniek 16 – 17 ročných (beţali 1,7 km)
Simona Hromadíková;
- v kategórii ţiakov 9 – 11 ročných (beţali 1 km) Matúš
Hamaňa.
Trenčianske noviny 25.10.2004
Pomocná evidencia 631/1/04
Slovenská hokejová reprezentácia sa predstavila v dňoch
9. - 14. novembra 2004 na „Nemeckom pohári 2004“ v
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Hannoveri. Hlavný tréner František Hossa nominoval na tento
turnaj 25 hráčov, keď nováčikmi sú brankár I. Petrík (Košice)
a útočníci Marcel Hossa (Mora - Švédsko), M. Zálešák
(Skalica) a I. Čierny (Wolfsburg). V slovenskom výbere boli
aj dvaja hráči z tímu úradujúceho majstra Dukly Trenčín obranca Tomáš Starosta a útočník Peter Fabuš. Naša
reprezentácia sa v Hannoveri postupne stretla so Švajčiarmi,
Kanadou, Nemeckom a USA. Po prvom zápase so Švajčiarmi,
ktorý prehrali slovenskí reprezentanti, sa v ďalších dvoch
zápasoch vytiahli víťazstvami, čo im mohlo umoţniť stať sa
víťazom pohára. Ale posledný zápas s USA prehrali 4:0 a tak
sa museli uspokojiť s tretím miestom.
Vlastné poznámky
Dňa 21. novembra 2004 vyvrcholili oslavy stého výročia
futbalu v Trenčíne v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených
síl
Slovenskej republiky v Trenčíne vernisáţou
výstavy a spolo-

otvorenie výstavy k 100. výročiu futbalu v Trenčíne

čenským galavečerom. Vernisáţ výstavy
z bohatej futbalovej histórie v Trenčíne
Jozef Korený
otvoril viceprezident Telovýchovnej jednoty TTS Trenčín Jozef Koronci privítaním vzácnych hostí,
medzi ktorými nechýbali viceprimátor mesta Trenčín Ing.
Anton Boc, legenda slovenského futbalu doc. Jozef Vengloš,
bývalí a súčasní trenčianski futbalisti a ďalšie osobnosti.
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V slávnostnom príhovore viceprimátor
mesta Trenčín Ing. Anton Boc vyjadril
svoju radosť, ţe futbal za uplynulé obdobie sa v Trenčíne udomácnil a i napriek
mnohým ťaţkostiam poskytoval potešenie
nielen hráčom, ale najmä divákom.
Kurátor výstavy Jozef Korený priblíţil vo
svojom príhovore vystavené exponáty,
viceprimátor Ing. Anton Boc strihá
stuhu otvorenia výstavy
ktoré siahajú do konca 19. storočia aţ po
dnešok. Exponátmi boli dobové fotografie, výstriţky z novín,
diplomy, poháre, dobová výstroj futbalistu. Výstavu doplňovali zaujímavé exponáty poštových známok z niektorých
majstrovstiev sveta vo futbale, ktorú poskytla rodina
neţijúceho filatelistu Pavla
Maţára. Po jeho vystúpení
viceprimátor mesta Trenčín
Ing. Anton Boc prestrihol
symbolickú stuhu otvorenia
výstavy. Bolo zaujímavé,
aké boli reakcie futbalistov,
legenda slovenského futbalu dr. Jozef Vengloš v popredí pri
najmä tých starších, pri jedprehliadke výstavy s legendou trenčianskeho futbalu Lajkom
Koyšom
notlivých vystavených paneloch, pretoţe si nimi pripomenuli zaujímavé chvíle
z futbalových stretnutí, alebo zo
zájazdoch do exotických krajín. Po
otvorení výstavy histórie trenčianskeho futbalu začal trojhodinový
kultúrno-športový
program
za
moderovania Antona Šeptáka. Po
privítaní hostí potom viceprezident
Telovýchovnej jednoty Jozef Koronci
vo svojom príhovore priblíţil bohatú
storočnú
históriu
trenčianskeho
slávnostný prejav Jozefa Koronciho
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futbalu. Osobitne zvýraznil tie slávne časti histórie, keď
v Trenčíne sa hrala prvá futbalová liga. Na javisku sa v
kultúrnom programe vystriedali – trenčiansky rodák a herec
Štefan Skrúcaný so skečmi a spevom populárnych piesní,
Trenčiansky komorný orchester pod vedením Jozefa
Polomského a Senior Klub Folklórneho súboru „Druţba“,
ktorí vystupovali počas vyhlasovania výsledkov jednotlivých
ankiet – športová osobnosť, najlepší tréner a jedenástka
storočia. Na odovzdávaní plakiet a vecných darov sa podieľali
primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, riaditeľ Úradu
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Pavol Krištof,
prezident Slovenského futbalového zväzu František Laurinec,
bývalý reprezentačný obranca Ján Popluhár. Za osobnosti boli
vyhlásení :

zľava – Ing. Rudolf Tvaroţka, Mária Supeková, in memoriam Ján Daubner (zastupovala manţelka), Ing. Pavol Hozlár, Jozef Koronczi,
MUDr. Jozef Piaček, in memoriam Ondrej Jurkovič (zastupoval syn), in memoriam Ján Kvasnica (zastupovala dcéra), Ing. Ján Lipták,
MUDr. Ivan Javorský

za najlepších trénerov boli vyhlásení : Karol Borhy a Jozef
Jankech;
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zľava – Karol Borhy ml., Jozef Jankech

vyhlásená najlepšia jedenástka storočia :

zľava – Tibor Rihošek, Anton Pokorný, Štefan Hojsík, Miroslav Čemez, Ľudovít Koyš, Vladimír Mojţiš, Milan Navrátil, Milan Albrecht,
Pavol Bencz, Vojtech Masný. Chýba Milan Bartovič.

Trenčianske noviny 22.11.2004, 29.11.2004
Pomocná evidencia 674/1/04, 680/1/04, 690/1/04
Dňa 20. novembra 2004 bola mestská plaváreň v Trenčíne
miestom 8. ročníka medzinárodných plaveckých pretekov
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o Cenu primátora Mesta Trenčín. V jednotlivých kategóriach
zvíťazili :
kategória muţov :
- 50 metrov voľný spôsob – Lukáč z Púchova,
- 200 metrov voľný spôsob – Lukáč z Púchova,
- 100 metrov voľný spôsob – Kohút z Trenčína,
- 100 metrov znak – Tomaník z Trenčína,
- 200 metrov znak – Šinský z Trnavy,
- 50 metrov prsia – Meliš z Púchova,
- 50 metrov znak – Rochovanský z Bratislavy,
- 100 metrov prsia – Rácz z Bratislavy,
- 200 metrov prsia – Rácz z Bratislavy,
- 50 metrov motýlik – Mikula z Trenčína,
- 100 metrov motýlik – Putala z Bratislavy,
- 100 metrov polohové preteky – Kaláb z Českej republiky
kategória ţien :
- 50 metrov voľný spôsob – Bizupová z Trenčína,
- 200 metrov voľný spôsob – Bizupová z Trenčína,
- 100 metrov voľný spôsob – Smolenová,
- 50 metrov znak – Benková z Trenčína,
- 100 metrov znak – Totkovičová z Bratislavy,
- 200 metrov znak – Totkovičová z Bratislavy,
- 50 metrov prsia – Murínová z Trnavy,
- 200 metrov prsia - Totkovičová z Bratislavy,
- 50 metrov motýlik – Smolenová,
- 100 metrov motýlik – Smolenová,
- 200 metrov motýlik – Maliková z Košíc,
- 100 metrov polohové preteky – Bizupová z Trenčína,
- 200 metrov polohové preteky – Smolenová.
Najúspešnejšou pretekárkou bola slovenská juniorská
reprezentantka Denisa Smolenová, ktorá vytvorila v pretekoch
50 metrov motýlik slovenský dorastenecký rekord časom
27,55 sek.
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Trenčianske noviny 22.11.2004
Pomocná evidencia 682/3/04
Významného úspechu dosiahol šachista Miroslav Kijac,
ktorý sa prebojoval do finále e-mailového turnaja majstrovstiev Slovenska v šachu. Medzinárodného turnaja, ktorého sa
zúčastnilo 70 hráčov z Českej republiky a Slovenskej republiky sa Miroslav Kijac prebojoval aţ do záverečného štvorčlenného finále. Postupne odohral 14 šachových partií, z ktorých jedenásť vyhral, tri remizoval a ani raz neokúsil trpkosť
prehry.
Trenčianske noviny 22.11.2004
Pomocná evidencia 685/2/04
Počasie teda posunulo sprístupnenie mobilného klziska pre
verejnosť na piatok 3. decembra 2004. Na jeho otvorení o
17.00 hod. vystúpila tanečná skupina „Goonies Girls“, mladí
trenčianski hokejisti a krasokorčuliari. Mobilná ľadová plocha
bude verejnosti bezplatne k dispozícii od 3. decembra 2004
denne od 10.00 hod. do 21.00 hod. O ukončení sezóny opäť
rozhodne počasie. Moderná mobilná ľadová plocha s rozmerom 320 m2 je netradičného, elipsovitého tvaru a denne
môţe uspokojiť aţ
1080 ľadu chtivých
záujemcov.
Jeho
prevádzka vyjde pribliţne na 300 tisíc
Sk. Prípravné práce
na osadení mobilnej
ľadovej plochy na
Štúrovom námestí v
Trenčíne sa začali uţ
v októbri 2004 zas644

laním ţiadosti na odbor ţivotného prostredia a investícií Mestského úradu v Trenčíne o vydanie povolenia na zvláštne
uţívanie verejného priestranstva a ohlásenie stavebných úprav
podľa § 57 zákona č. 50/1976 Z.z. Zároveň putovala na Krajský
pamiatkový úrad v Trenčíne poţiadavka o vydanie súhlasu na
umiestnenie ľadovej plochy na Štúrovom námestí. Po
odsúhlasení ţiadostí prevádzkovateľ mobilnej ľadovej plochy
Mestské hospodárstvo Trenčín m.p.o. dňa 8.11.2004 začalo
s jej montáţou, ktorá bola ukončená dňa 24. novembra 2004.
Následne sa začalo s postupným napúšťaním vody a
vytváraním ľadu, ktorý musí mať hrúbku minimálne 5 cm, aby
dosiahla poţadovaná kvalita.
Pomocná evidencia 701/1/04
Dňa 4. decembra 2004 na pódiu Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky sa
uskutočnilo exhibičné vystúpenie veľmi úspešných
a medzinárodne uznávaných športových osobností, ktoré sa
nieslo pod názvom „Večer hviezd“. V rámci programu sa
postupne predstavili absolútny majster sveta v kulturistike
Pavol Jablonický, majster Európy v kulturistike Adam Cibula,
najlepšia fitneska Slovenskej republiky Klaudia Kinská,
fitneska Iveta Malachovská, majster
sveta v kick-boxe Roman Volák.
V rámci programu sa uskutočnili aj
pokusy o zápisy do Guinessovej knihy
Braňom Golierom v otáčaní 100 kg
betónovej gule okolo krku, Danielou
Matejkovou vytláčaním 100 kg na
lavičke, Tomášom Kollárom zdvíhaním nápojom Kamikadze a Jozefom
Fraňom otváraním pivových fliaš
v priebehu jednej minúty. Pokusy sa
Branislav Golier pri svojom pokuse
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podarili Braňovi Golierovi, Daniele Matejkovej a Tomášovi
Kollárovi. Spevom podujatie doprevádzala dvojica spevákov
Beáta Dubasová a Alan Mikušek. Finančný výťaţok podujatia
bol venovaný Zdruţeniu zdravotne postihnutých detí
v Trenčíne.
Trenčianske noviny 06.12.2004
Info Trenčín 16.12.2004
Pomocná evidencia 708/1/04, 735/1/04
Dňa 4. decembra 2004 bola športová hala v Trenčíne na
Sihoti miestom 1. ročníka „Vianočného turnaja ţien
v hádzanej“ za účasti štyroch druţstiev – HK Štart Trenčín,
HK Slávia Partizánske, HC Zlín a SK HC Ţelezárny Veselí na
Moravě. Víťazom turnaja sa stalo druţstvo HK Slávia
Partizánske pred HC Ţelezárny Veselí na Moravě , HC Zlín
HK Štart Trenčín. Za najlepšiu brankárku vyhodnotili
organizátori turnaja M. Halmovú z Partizánskeho a najlepšou
strelkyňou sa stala J. Solčáková zo Zlína. Vecné ceny a
diplomy úspešným druţstvám odovzdal HK Štart Trenčín
prezident HK Štart J. Bakoš.
Trenčianske noviny 29.11.2004
Pomocná evidencia 691/2/04
Dňa 12. decembra 2004 pri umelej
ľadovej ploche na Štúrovom námestí
sa uskutočnilo vystavenie svetovej
hokejovej trofeje „Stanley Cupu“,
ktorá sa dostala na Slovensko pri
príleţitosti 75. výročia vzniku
ľadového hokeja na Slovensku. Tešila
sa pozornosti divákov v Ţiline,
Bratislave a Trenčíne. So vzácnou
trofejou zavítala do Trenčína aj
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hokejová
legenda,
bývalý
slovenský hokejový reprezentant
Jozef Golonka. Táto svetová
hokejová trofej uţ od roku 1892
láka milióny priaznivcov hokeja
na svete, ktorá je 90 cm vysoká
a váţi 16,5 kg. Keďţe sa jednalo
o mimoriadnu vzácnu trofej,
podľa toho jej boli venované aj
bezpečnostné opatrenia. Jednak
Jozef Golonka
bola trofej poistená na dva
milióny USD a bola jej venovaná aj mimoriadna pozornosť zo
strany ochrankárov a mestských policajtov.
Trenčianske noviny 13.12.2004
Info Trenčín 16.12.2004
Pomocná evidencia 735/1/04, 742/1/04
Športová hala v Trenčíne v polovici mesiaca decembra
2004 bola dejiskom majstrovstiev Slovenska v karate
v kategórii kadetov a juniorov. Vynikajúceho úspechu dosiahli
borci oddielu karate „Ekonóm“ Trenčín, keď pod vedením
trénera Miroslava Ďuďáka získali sedem zlatých, tri strieborné
a dve bronzové medaily. Zlaté medaily získali :
 D. Kubínska v kumite, v kategórii kadetiek do 57 kg,
 R. Harasníková v kumite, v kategórii kadetiek do 51 kg,
 P. Nosáľ v kumite, v kategórii kadetov do 65 kg,
 M. Detko v súbornom cvičení kata v kategórii kadetov,
 M. Vašek v kumite, v kategórii juniorov do 75 kg,
 L. Filipovičová v kumite, v kategórii junioriek do 60 kg,
 Druţstvo kadetiek druţstva Ekonómu Trenčín v zloţení –
P. Kubinská, R. Harasníková a Z. Kollárová.
Trenčianske noviny 13.12.2004
Pomocná evidencia 742/3/04
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Dňa 18. decembra 2004 sa uskutočnil v športovej hale
v Trenčíne medzinárodný turnaj ţiakov narodených v roku
1994 v halovom futbale za účasti sedem druţstiev. Po sérii
náročných stretnutí si víťazstvo vybojovali hráči AS Trenčín
pod vedením trénera Milana Jurkoviča a jeho asistenta Jozefa
Orságha, ktorí ani raz neokúsili trpkosť prehry. Za najlepšieho
brankára bol vyhodnotený Lukáš Kováčik z druţstva
Ruţomberka a za najlepšieho strelca Jakub Trenčič z druţstva
Brna.
Trenčianske noviny 20.12.2004
Pomocná evidencia 746/2/04
Koncom roka 2004 prevzal bývalý hráč AS Trenčín Milan
Ivana, toho času hrajúci za 1. FC Slovácko, „Cenu Petra
Dubovského“, ako víťaz ankety o najlepšieho futbalistu
Slovenska do 21 rokov. Na druhom a treťom mieste skončili
s rovnakým počtom bodov Marek Čech, hrajúci za Spartu
Praha a ďalší extrenčan Martin Škrtel, hrajúci za Zenit
Petrohrad.
Trenčianske noviny 10.01.2005
Pomocná evidencia 752/2/04
V závere roka 2004 sa uskutočnil v Břeclavi medzinárodný
hokejový turnaj ţiakov tretích hokejových tried z Českej
a Slovenskej republiky. Víťazom turnaja sa stali hokejové
nádeje z Trenčína, keď neprehrali ani jeden zápas a jeho hráč
Adam Haščič bol vyhodnotený za najrýchlejšieho korčuliara.
V streľbe na presnosť získal Trenčan Lukáš Kasala tretie
miesto.
Trenčianske noviny 10.01.2005
Pomocná evidencia 752/4/04

648

V závere kalendárneho roka sa uskutočnil v Trenčíne uţ
tradičný medzinárodný hokejový turnaj piatakov hokejových
tried – Memoriálu Jozefa Hantáka a účasti 8 druţstiev. Vo
finále sa stretli hokejové nádeje Dukly Trenčín s rovesníkmi
zo Spišskej Novej Vsi, nad ktorými zvíťazili 6:4. Na záver
turnaja vyhlásili organizátori :
najlepšieho strelca za Daniela Horňáka z Dukly Trenčín,
najlepšieho brankára Michala Dovinu z Dukly Trenčín,
najlepšieho obrancu P. Holko z Martina,
a najlepšieho útočníka J. Kucinko zo Spišskej Novej Vsi.
Trenčianske noviny 10.01.2005
Pomocná evidencia 753/1/04
Atletická sezóna atlétov a iných športových odvetví
Osemročného športového gymnázia v Trenčíne sa skladala z
niekoľkých častí. Začiatok sa začal pretekmi v hale, potom
pokračoval sériou cezpoľných behov a od začiatku mája
začala hlavná sezóna na dráhe. Vrcholom sezóny bývajú
majstrovstvá Slovenska všetkých kategórií, ktoré sa konajú na
prelome júna a júla. Tieto preteky boli hlavným nominačným
kritériom na medzinárodné podujatia (medzištátne stretnutia,
majstrovstvá sveta a podobne) Po letnej prázdninovej
prestávke pokračovala sezóna na dráhe aţ do začiatku októbra.
Podľa tohto scenára začali atléti Slávie Športová škola Trenčín
aj hodnotenú sezónu 2004. Napriek tomu, ţe na halové
preteky nemali doma dobré podmienky, dosahovali aj na
týchto pretekoch vţdy dobré výsledky. Na majstrovstvách
Slovenskej republiky všetkých kategórií v hale získali
pretekári Slávie Športová škola Trenčín vo všetkých vekových
kategóriách (ţiaci, dorastenci, juniori a dospelí) spolu 28
medailí - z toho 7 zlatých, 13 strieborných a 8 bronzových.
Akýmsi prepojením medzi zimnou a letnou sezónou boli
majstrovstvá Slovenskej republiky v cezpoľných behoch, kde
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získali 3 medaile. Preteky počas letnej sezóny prebiehali po
dvoch líniách - ako súťaţe jednotlivcov a súťaţe druţstiev.
Vrcholom boli letné majstrovstvá Slovenskej republiky
jednotlivcov všetkých vekových kategórií, na ktorých získali
24 medailí - 7 zlatých, 12 strieborných a 5 bronzových.
Všetky tieto akcie smerovali k tomu, aby sa objektívne vybrali
najlepší pretekári, ktorí budú reprezentovať Slovenskú
republiku na medzinárodných podujatiach. Medzi týchto
najlepších patrili aj naši pretekári. Veľmi úspešný vstup do
sezóny zaznamenal náš momentálne najlepší pretekár - junior
Jozef Repčík. Na začiatku sezóny reprezentoval Slovenskú
republiku na Európskom pohári dospelých v reprezentačnej
štafete muţov 4x400 m. Neskôr sa výbornými výkonmi
nominoval na majstrovstvá sveta juniorov do 19 rokov, ktoré
sa konali v talianskom Grossete. Tu obsadil vynikajúce 12.
miesto v behu na 800 m. Reprezentačný dres Slovenskej
republiky obliekli aj ďalší naši pretekári a to na medzištátnom
stretnutí dorastu Česká republika – Slovenská republika –
Maďarsko, na ktorom Slovenskú republiku reprezentovalo 8
pretekárov (Baňár, Mentel, Mezei, Svička, Bridová, Detková,
Fortunová, Tileschová). Prvýkrát si slovenský reprezentačný
dres obliekli aj ţiaci v medzinárodnom stretnutí Česká
republika – Slovenská republika v Uherskom Hradišti, keď za
Slovenskú republiku nastúpili Hrnčárová, Vravková,
Zimerman a Ţilka. Vo viacbojoch na medzinárodnom viac
stretnutí v Maďarsku nastúpili viacbojári Kalina a Kuric.
Okrem týchto akcií naši pretekári reprezentovali aj na
športových hrách v Miláne, kde sa predstavili Bridová a
Svička. Celkovo sa pretekári Slávie Športová škola Trenčín
predstavili na takmer 60 podujatiach väčšieho, či menšieho
významu. Oddiel, ktorý mal v roku 2004 registrovaných viac
ako 150 členov, patril svojimi výsledkami stabilne medzi šesť
najlepších oddielov v Slovenskej republike. A to aj napriek
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tomu, ţe do výsledkov sa započítavajú všetky vekové
kategórie a Trenčania majú iba mládeţníkov od ţiackeho do
juniorského veku. Ďalší vynikajúci športový rok malo za
sebou stále viac a viac sa rozvíjajúce športové odvetvie
karate. Zverenec trénera Miroslava Ďuďáka dosiahol aj v
tomto roku na medzinárodných podujatiach vynikajúce
výsledky. Milan Vašek na majstrovstvách Európy juniorov v
Rijeke v Chorvátsku 13. - 15. februára 2004, kde získal 3.
miesto v kumite do 65 kg. Okrem toho triumfoval aj v
nemeckom Koblenzi na Európskom pohári, na Grand Prix
Croatia a samozrejme na majstrovstvách Slovenskej republiky.
Nádejný pretekár trénera Branislava Zubričaňaka Jozef
Hrušovský bol tieţ účastníkom majstrovstvách Európy
juniorov v Rijeke. Na silne obsadenom turnaji v Holandsku Budo Den Haag - vybojoval v kata 1. miesto. Výborné
výsledky na domácich podujatiach ho zaradili spolu s
Milanom Vašekom a Romanou Harasníkovou do reprezentačného druţstva. Romana Harasníková získala na Európskom
pohári v Koblenzi a v Bratislave 2., resp. 1. miesto. Stala sa
stabilnou „zberateľkou“ medailí na majstrovstvách Slovenskej
republiky. Výrazný výkonnostný skok bolo badať u Lindy
Filipovičovej, Nikolety Bľachovej, Zuzany Kollárovej, Petra
Vavríka, Branislava Ďuďáka, Lukáša Zeliesku, Evy Vrankovej
a Kollára, ktorí vybojovali cenné medaile z Európského
pohára a na domácich súťaţiach. Všetci pretekári boli zverenci
Miroslava Ďuďáka a Mária Bíra. Štefan Vazovan a Michal
Hanulík, trénujúci u trénera Dušana Hajmacha, získali na
Svetovom pohári v maďarskej Tatabányi a vo Švedsku 3.,
resp. 4. miesto. Také isté umiestnenie dosiahli aj na
Európskom pohári v Ústí nad Labem. Uţ neodmysliteľne k
výborným výsledkom vo vzpieraní patrí meno trénera Milana
Kováča. Spolu so svojím kolegom Petrom Hodulákom dokáţu
kaţdý rok nájsť a pripraviť talentovaných borcov na najvyššie
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medzinárodné súťaţe. V tomto roku to bol Michal Pokusa,
ktorý na majstrovstvách Európy do 17 rokov v Stavangeri v
Nórsku obsadil v trhu 6. miesto, v nadhode 7. miesto a v
dvojboji 6. miesto (265 kg) v kategórií 94+. Michal Kavecký
na majstrovstvách Európy juniorov v Burgase v Bulharsku
obsadil v trhu 9. miesto, v nadhode 10. miesto a v dvojboji 10.
miesto (287,5 kg) v kategórií do 94 kg. Na majstrovstvách
Slovenskej republiky získali medaile aj ďalší perspektívni
pretekári Michal Beláň, Matúš Pokusa, Miroslav Plesník,
Jaroslav Pavlovič a sestry Zuzana a Anna Horné. V zápasení
Tomáš Chabada, Peter Ďuriš a Boris Švančara postupne
získavavali postavenie medzi kadetskými a juniorskými
pretekármi. V tenise execelovali dve najlepšie tenisky Klaudia
Mansfeldová a Lenka Dzygovská - členky Tenisového klubu
PRO-TEN, zverenkyne trénera Vintera, tieţ robili radosť, keď
sa zúčastňovali turnajov v Rakúsku, Nemecku, Maďarsku a
Chorvátsku. Claudia momentálne figuruje na 268. mieste v
európskom rebríčku a Lenka na 228. mieste. V badmintone
najlepších výsledkov dosiahla Veronika Lišková na
majstrovstvách Európy do 19 rokov v druţstvách v Rakúsku,
kde skončila na 10. mieste. Zároveň sa stala víťazkou
medzinárodného turnaja vo Waghausele, vo Friedrichshafene
obsadila 2. miesto. Na majstrovstvách Slovenskej republiky vo
vekových kategóriách od 15 aţ do 19 rokov skončila na
medailových miestach. V športovom tanci vynikla Patrícia
Prnová, ktorá reprezentovala na medzinárodných súťaţiach v
Poľsku na „Zawiercie Open“, kde skončila na 12. mieste a v
Holandsku na „Dutch Open v Assene medzi seniormi na 56.
mieste zo 130 párov a na 27. mieste medzi juniormi. Veľkým
organizačným a športovým úspechom sa skončil medzinárodný festival o „Povaţský pohár“, na ktorom zvíťazili Michal
Bystrický, Gabriela Sokolová a Eva Prnová, druhí boli
súrodenci Babicovci a Júlia Šumichrastová.
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