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Telesná výchova a šport 

 
V dňoch 13. a 14. januára 2005 sa uskutočnil v ruskom 

Petrohrade klubový hokejový turnaj „Super – Six“, v ktorom 
sa stretli víťazi národných hokejových líg Fínska, Švédska, 

Českej republiky, Ruska, Nemecka a Slovenskú republiku 

zastupovala Dukla Trenčín. Dukla Trenčín hrala bez svojich 
opôr Mariána Hossu a Mariána Gaboríka, ktorí sú na hosťo-

vaní vo Švédsku a dištancovaného Marcela Hanzala vo svojej 
skupine, prehrali zápasy so svojimi súpermi Anvangard Omsk 

v pomere 1:6 a HV 71 Jönköping 1:4. Anvangard Omsk sa stal 

aj celkovým víťazom. 
Trenčianske noviny 17.05.2005 

Pomocná evidencia 07/1/05 
 

V dňoch 14. aţ 16. januára 2005 sa zúčastnili mládeţnícke 

druţstvá hádzanárskeho klubu Štart Trenčín medzinárodného 
turnaja mladších a starších dorasteniek v Olomouci pod 

názvom „ Haná Cup 2005“. Mladšie dorastenky dosiahli 
pekné tretie miesto a staršie dorastenky prvé miesto. Najlep-

šou strelkyňou turnaja starších dorasteniek bola Lucia 

Petríková z Trenčína so 41 gólmi. 
Trenčianske noviny 31.01.2005  

Pomocná evidencia 30/1/05 
 

Dňa 15. januára 2005 sa uskutočnil v trenčianskej športovej 

hale 4. ročník medzinárodného halového futbalového turnaja 
o pohár primátora mesta Trenčín za účasti ôsmych druţstiev. 

Diváci, ktorí prišli do športovej haly obdivovali športové 
nasadenie a elán mladých futbalistov akoby išlo o majstra 

Slovenska. Víťazom turnaja sa stalo domáce druţstvo AS 

Trenčín “B“ pred Baníkom Šardice a Interom Bratislava. 
Ceny druţstvám a najlepším jednotlivcom odovzdával sám 
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primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. Za najlepšieho 

hráča turnaja bol vyhlásený Karol Meszároš z Interu 

Bratislava, za najlepšieho strelca Gabriel Bezák  z AS Trenčín 
a za najlepšieho brankára Erik Kučerka zo Slovana Levice.  

Info Trenčín 27.01.2005  
Pomocná evidencia 28/1/05 

 

Dňa 22. januára 2005 sa odohral v ostravskej ČEZ Aréne  
za účasti 8000 divákov hokejový zápas hviezd slovenskej 

a českej extraligy. Druţstvo slovenskej reprezentácie pod 
vedením trénerov Dušana Gregora a Jána Šterbáka však 

svojou hrou nepresvedčilo. Ba naopak ukázalo, ţe stále ťahá 

za kratší koniec, pretoţe nakoniec prehralo so svojím rivalom 
14:6. V druţstve hrali aj dvaja hráči trenčianskej Dukly Jíří 

Heš a Fabuš. 
Vlastné poznámky 

 

Dňa 29. januára 2005 sa uskutočnil v Martine halový 
futbalový turnaj prípraviek chlapcov narodených v roku 1996 

a mladších za účasti ôsmych druţstiev. Prípravka AS Trenčín 
pod vedením trénera Štefana Šimončiča úspešne repre-

zentovala svoje mesto, keď skončila na druhom mieste za 

druţstvom z Ličartoviec. Trenčianski mladí futbalisti dobre 
obstáli aj pri vyhlasovaní o najlepšieho strelca, za ktorého bol 

vyhlásený Erik Polák s piatimi gólmi a za najlepšieho hráča 
Martin Vlček. 

Trenčianske noviny 07.02.2005  

Pomocná evidencia 36/1/05 
 

Dňa 4. februára 2005 sa uskutočnil v Prievidzi halový 
futbalový turnaj prípraviek chlapcov narodených v roku 1996 

a mladších za účasti piatich druţstiev, na ktorých trenčianski 

futbalisti skončili na treťom mieste. 
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Trenčianske noviny 07.02.2005  

Pomocná evidencia 36/1/05 

 
Na futbalovom turnaji prípraviek 5. ročníka „Víno Nitra 

Cup 2005“ vo Vrábloch za účasti 8 druţstiev si veľmi dobre 
viedli piataci z Trenčína, keď získali druhé miesto za víťaz-

nými piatakmi z Topolčian. 

Trenčianske noviny 14.02.2005  
Pomocná evidencia 41/2/05 

 
Dňa 5. februára 2005 športová hala Armádneho športového 

klubu Dukla Trenčín bola miestom majstrovstiev Slovenska 

seniorov v zápasení grécko-rímskom za účasti 70 pretekárov 
z 12 zápasníckych klubov. Mimoriadne sa darilo borcom 

domá-ceho Armádneho športového klubu Dukla Trenčín, kto-
rý pod vedením trénera Petra Hirjaka získala päť majstrov-

ských titulov. Celkové výsledky : 

- hmotnostná kategória do 55 kg : 
1. Jozef Gunázer – Dunajská Streda, 

2. Lukáš Bachman – Dunajplavba Bratislava, 
3. Miroslav Ondrejkovič – Dunajplavba Bratislava, 

- hmotnostná kategória do 60 kg : 

1. Bohuslav Piskor – Vihorlat Snina, 
2. Róbert Pavelek – Bánovce nad Bebravou, 

3. Michal Radnóti – Rimavská Sobota, 
- hmotnostná kategória do 66 kg : 

1. Leoš Drmola – Dukla Trenčín, 

2. Rudolf Abrahám – Dunajská Streda, 
3. Ján Daniš – Baník Prievidza, 

- hmotnostná kategória do 74 kg : 
1. Dušan Babrnák – Dukla Trenčín, 

2. Lukáš Volník – Dukla Trenčín,  

3. Martin Hanák – Gabčíkovo, 
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- hmotnostná kategória do 84 kg : 

1. Marián Mihálik – Dukla Trenčín, 

2. Jaroslav Benko – Dukla Trenčín, 
3. Martin Hanák – Gabčíkovo, 

- hmotnostná kategória do 96 kg : 
1. Roman Meduna – Dukla Trenčín, 

2. Ivan Farkaš – Gabčíkovo, 

3. Dušan Schnier – Baník Prievidza, 
- hmotnostná kategória do 120 kg : 

1. Csaba Farkas – Dukla Trenčín, 
2. František Legyel – Dukla Trenčín, 

3. Boris Barbírek – Dunajplavba Bratislava, 

- súťaţ druţstiev : 
1. Armádny športový klub Dukla Trenčín – 52 bodov, 

2. Zápasnícky klub Gabčíkovo – 30 bodov, 
3. Zápasnícky klub Dunajplavba Bratislava. 

Trenčianske noviny 14.02.2005  

Pomocná evidencia 41/1/05 
 

Hokejoví juniori trenčianskej Dukly sa stali víťazmi 
medzinárodného hokejového turnaja v Litvínove o pohár Petra 

Kalivodu. Na podujatí štartovalo päť druţstiev, ktoré hrali 

systémom kaţdý s kaţdým. Za nimi zostali druţstva z Bie-
loruska, Slovana Bratislava, Litvínova a Pardubíc. Za naj-

lepšieho útočníka turnaja vyhlásili hráča Dukly Trenčín 
Sikorčina. 

Trenčianske noviny 21.02.2005  

Pomocná evidencia 64/2/05 
 

Dňa 25. februára 2005 sa uskutočnilo  v Kultúrnom a 
metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky 

v Trenčíne oficiálne vyhodnotenie ankety o najúspešnejšieho 

športovca a trénera Osemročného športového gymnázia v 
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Trenčíne za rok 2004. Slávnostného aktu sa zúčastnili 

predstavitelia Trenčianskeho samosprávneho kraja, Telový-

chovnej jednoty Slávie Športová škola, ako aj pozvaní hostia a 
sponzori. Pretoţe na Osemročnom športovom gymnáziu 

v Trenčíne pôsobia kolektívy len štyroch kolektívnych 
športov, anketa o najúspešnejší kolektív sa neuskutočňuje. Na-

priek tomu sa kaţdý z kolektívnych športov má čím pochváliť. 

Veď mladšie dorastenky získali majstrovský titul Slovenskej 
republiky v hádzanej, dorastenci taktieţ majstrovský titul 

Slovenskej republiky v hokeji, mladší dorastenci sú po jesen-
nej časti na prvom mieste v celoštátnej prvej futbalovej lige a 

juniori si vybojovali postup na majstrovstvá Európy vo vo-

lejbale. Anketa stanovila týchto desať najlepších športovcov : 

1) kanoistka Martina Kohlová,  

2) karatista Milan Vašek, 

3) ľahký atlét Jozef Repčík,  

4) kanoista Rastislav Kohút,  

5) vzpierač Michal Pokusa,  

6) vzpierač Michal Kavecký,  

7) hokejisti Liška, Šagát, Kútny,  

8) hokejisti Lelkeš a Sekera,  

9) pozemná hokejistka Renáta Reseková,  

10) triatlonista Miroslav Skorka,  

V ankete o najúspešnejšieho trénera – trénerku zvíťazila 

trénerka kanoistiky Daniela Mrvová. Ocenení športovci a tré-
nerka obdrţali ocenenia a vecné dary z rúk riaditeľa Osem-

ročného športového gymnázia v Trenčíne Mgr. Jozefa Pšen-

ku, podpredsedníčky Telovýchovnej jednoty Slávia Športová 
škola PhDr. Evy Stupkovej a predsedníčky rady rodičov-

ského zdruţenia Ing. Eriky Vravkovej.  
Trenčianske noviny 28.02.2005  

Pomocná evidencia 81/1/05 
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V dňoch 26. februára do 5. marca 2005 sa uskutočnila 

v japonskom Nagane Špeciálna zimná olympiáda, na ktorej sa 

prezentovali pretekári z Trenčína. Naša malá krasokor-
čuliarska výprava svoje predsavzatie si úspešne splnila pod 

vedením trénerky Anny Vránkovej a vo všetkých pretekoch 
stáli na stupňoch víťazov. Katka Polášková získala zlatú me-

dailu vo svojej úrovni, Marcelka Jančová získala striebornú 

medailu vo svojej úrovni,. V súťaţi 
dvojíc získal pár Katka Polášková – 

Andrej Besse bronzovú medailu a pár 

Marcelka Jančová – Andrej Besse 
štvrté miesto. O perspektíve do bu-

dúcnosti Anna Vránková povedala, ţe 
„po tak náročných pretekoch budú 

mať krasokorčuliari voľno aţ do augusta 2005 a potom začnú 
s prípravou v telocvični a na ľade. Opäť našim najvyšším 

cieľom je účasť na ďalšej špeciálnej zimnej olympiáde v roku 

2009, ktorá sa uskutoční v Sarajeve.“ 
Info Trenčín 19.05.2005  

Pomocná evidencia 258/1/05 
 

V bratislavskej pizzérii „Bezinka“ dňa 10. marca 2005 

vyhodnotili výsledky ankety o najlepšieho cyklistu roka 2004. 
Uţ po druhý raz v doterajšej histórii ankety zvíťazili repre-

zentanti Slovenska a Armádneho športového klubu Dukla 
Trenčín stíhači Jozef Ţabka a Martin Liška. Obaja na 

vlaňajších majstrovstvách Európy vo Fiurenzuole vybojovali 

strieborné medaily v bodovacích pretekoch dvojíc. Ich tré-
nerom v reprezentácii i v Dukle je Miroslav Burčík. Ocenenia 

odovzdali prezident Slovenského zväzu cyklistiky Anton Tkáč 
a predseda Slovenského olympijského výboru František 

Chmelár. Tridsaťročný Ţabka spolu so svojím o sedem 

mesiacov mladším kolegom Liškom odleteli 11. marca 2005 

trénerka Anna Vránková 
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na päťdňové sústredenie na ostrov Malorka v Stredozemnom 

mori, na ktorom budú dolaďovať záverečnú prípravu pred 

nadchádzajúcimi majstrovstvami sveta v Los Angeles, ktoré sa 
uskutočnia v dňoch 24. aţ 27. marca 2005.  

Vlastné poznámky 
 

Bohatá snehová nádielka robila naozaj nemalé problémy 

nielen poľnohospodárom, ale aj vrcholovým futbalistom, ktorí 
uţ počas uplynulého víkendu dňa 5. marca 2005 mali od-

štartovať jarnú časť najvyššej súťaţe. Príroda je však proti a 
tak bolo celé ú-

vodné kolo odlo-

ţené na 17. má-  
ja 2005. Dňa           

12. marca 2005 
boli na programe 

zápasy 2. jarného 

kola a Trenčania 
mali hostiť súpera 

z Rimavskej So-
boty, avšak tech-

nická komisia fut-

balového zväzu i toto kolo odročila, pretoţe ihrisko na Sihoti, 
ale aj ďalších prvoligistov bolo pod niekoľko centimetrovou 

vrstvou snehu. Celá plocha ihriska uţ bola odhrnutá tak, ţe na 
nej zostalo 20 centimetrov snehu, ale postupne pribudol ďalší. 

Podklad bol mokrý, čiţe sa nemohlo ísť na plochu s mecha-

nizmami a pracovná čata hádzala sneh do plachty a odťa-
hovala na okraj hracej plochy.  

Vlastné poznámky 
 

Dňa 6. marca 2005 sa uskutočnil na zimnom štadióne 

v Trenčíne prvý zápas play-off s Mestským hokejovým klu-

ťaţká práca bola práca pri odstraňovaní snehu na ihrisku i za pomoci mechanizmov 
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bom Ţilina. Po posledných výborných výsledkoch tren-

čianskych hokejistov sa očakávala presvedčivá hrad domácich  

jasným víťazstvom. Na začiatku hry v 2. minúte zápasu 
nastrelil Fabuš ţrď ţilinskej bránky, ale do vedenia sa dostali 

hráči Ţiliny gólom Droppu v 12. minúte. Mariánovi Gabo-

ríkovi sa podarilo v 17. minúte vyrovnať. Hra v prvej tretina 

bola veľmi ostrá, čo potvrdzuje 12 vylúčených hráčov. V 

strednej časti hry strhli vedenie na svoju stranu opäť hokejisti 
Ţiliny, keď presilovku gólovo zuţitkoval extrenčan Hreus, ale 

domáci Mariánom Gaboríkom opäť vyrovnávali na 2:2. V 35. 
min sa oku lahodiacim gólom prezentoval extrenčan Miroslav 

Hlinka, ktorý vyuţil chybu Přikryla a Ţilinčania boli zasa na 

koni a viedli 2:3. Rýchle kombinačné akcie sa prelievali na 
oboch stranách a diváci sa mali na čo pozerať. Bojovalo sa, 

ako sa patrí, hostia vychádzali z dobre zabezpečenej obrany a 
sústredili sa najmä na rýchle brejky. V poslednom tretine 

brankára Přikryla vystriedal Kompas, ale diváci gól uţ 

nevideli. Dukle sa nevydarila ani záverečná play-off a domáci 
favoriti nakoniec nečakane kapitulovali. Hrdinom stretnutia 

bol výborne chytajúci brankár hostí Šimonovič. 
Vlastné poznámky 

 

Dňa 5. marca 2005 neveľká 
športová výprava zo Špe-

ciálnej základnej školy inter-
nátnej V. Predmerského 

v Trenčíne sa zúčastnila otvo-

rených majstrovstiev Sloven-
ska zdravotne postihnutých 

športovcov v ľahkej atletike 
„Istropolitana Indoor 2005“ v Bratislave. V silnej konku-

rencii 119 pretekárov zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, 

Slovinska a Chorvátska trenčianski pretekári si počínali 

zľava – Peter Ševčík, Jozef Oláh a Ján Oláh 
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výborne, keď zlaté medaile si priniesol Peter Ševčík, ktorý 

zvíťazil v behu na 400 metrov a 600 metrov a  strieborné 

medaile Ján Oláh, ktoré získal v skoku do výšky a v behu na 
1500 metrov. Tieto športové úspechy sú výsledkom špe-

ciálneho pedagóga  telocvikára Mgr. Ivana Šeba. 
Trenčianske noviny 14.03.2005 

Pomocná evidencia 108/1/05 

 
Majstrovstvá Trenčianskeho kraja v kolkoch sa odohrávali 

na dvoch miestach - v Trenčíne a Bánovciach nad Bebravou 
dňa 5. marca 2005.  V trenčianskej kolkárni štartovali súboje 

spoločnej kategórie ţien, junioriek a dorasteniek. Spomedzi 

deviatich hráčok podala najlepší výkon 516 zvalených kolov 
juniorka Zdenka Hochelová, ktorá získala titul majsterky 

kraja. Druhé miesto obsadila Janka Bošnáková so 491 kolmi a 
tretie Elena Fürstenová výkonom 483. Na majstrovstvá Slo-

venska okrem troch najlepších postúpili M. Mládenková, E. 

Takácsová, L. Hochelová a L. Cvečková, všetky hráčky 
z Trenčianskeho kolkárskeho klubu Trenčín. Po ţenách nas-

túpili na trenčianske dráhy muţi, ktorí bojovali o tri postupové 
miesta. Z 23 zúčastnených jednotlivcov však postúpili iba 

medailisti. V náročnom boji napokon zvíťazil Pavol Ďuďák 

výkonom 565 zvalených kolov, druhé miesto vybojoval Jaro-
slav Truska s 546 kolmi a tretie Peter Valigura s 542 kolmi. 

Postupujúci hráči reprezentovali Trenčiansky kolársky klub 
Trenčín. 

Trenčianske noviny 14.03.2005 

Pomocná evidencia  107/2/05 
 

Dňa 7. marca 2005 pokračoval druhý zápas v play-off 
Dukly Trenčín s  Mestským hokejovým klubom Ţilina na zim-

nom štadióne v Trenčíne. Po nečakanej prehre v úvodnom 

štvrťfinálovom stretnutí sa chceli domáci hráči rozhodne 
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rehabilitovať, a preto začali v rezkom tempe. Hostia mali 

výhodu dvoch presiloviek po sebe, ale bez gólového efektu. 

Pri presilovke 5:3 však boli úspešní domáci, keď skóroval 
Fabuš. V 14. min hrala Dukla opäť presilovku piatich proti 

trom, ale tentoraz neskórovala. Naopak, Ţilinčanom sa pred 
koncom prvého dejstva podarilo vyrovnať, keď ich presilovku 

zuţitkoval Laţo. Na začiatku strednej časti sa stalo to, čo 

málokto očakával, keď hostia sa dostali v 22. min do vedenia 
na 1:2. Dukle nepomohol ani avizovaný divácky budíček, ba 

práve naopak Krajčí v 36. min vyhnal z bránky Přikryla, 
ktorého nahradil Kompas. Tréner V. Hiadlovský si vyţiadal 

oddychový čas a medzi priaznivcami Dukly Trenčín to veru 

poriadne vrelo. V záverečnom dejstve však Trenčania akoby 
vstali z mŕtvych a dokázali v normálnom hracom čase vyrov-

nať na 3:3 po presných zásahoch Húţevku a Fabuša. Diváci sa 
dostali do varu a netrpezlivo očakávali, čo sa bude diať v 

nadstavenom čase. Vodcovskú úlohu potvrdil opäť skvelo 

hrajúci Fabuš, ktorý bol pri streleckej chuti a v 66. min 
definitívne strhol vydreté víťazstvo na stranu Dukly. V 

poslednej dvadsaťminútovke sa hokej divákom veľmi páčil, 
lebo sa bolo na čo pozerať. Dukla Trenčín vyhrala tento zápas 

4:3 a vyrovnala série vzájomných zápasov na 1:1. 

Vlastné poznámky 
 

Chlapci futbalovej prípravky AS Trenčín, ročník nar. 1994, 
sa zúčastnili halového turnaja, ktorý zorganizoval Spartak 

Trnava. Ambiciózni trenčianski chlapci po sérii priaznivých 

výsledkov celé podujatie nakoniec vyhrali, keď vo finále 
zdolali domácich hráčov Spartaka aţ na pokutové kopy 

výsledkom 5:4.  
Konečné poradie : 1. AS Trenčín, 2. Spartak Trnava, 3. Slo-

van Bratislava, 4. Topoľčany, 5. Nitra, 6. Lokomotíva Trnava, 

7. Spartak Trnava B, 8. Senec. 
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Trenčianske noviny 14.03.2005  

Pomocná evidencia 107/3/05 

 
Po nadšenom výkone ţilinských hokejistov v prvých dvoch 

stretnutiach v Trenčíne sa domáci priaznivci hotovali na 
víťazstvo, a preto dňa 10. marca 2005 na štadión prišli 

v bohatom zastúpení. Hralo sa pred búrlivou atmosférou a 

čakalo sa na prvý gól, ktorý by postavil jedného zo súperov na 
koňa. Hralo sa v rýchlom tempe a oba kolektívy sa striedali v 

pekných kombinačných akciách. Prvý gól zaznamenali hostia, 
keď Stehlík prudkou strelou od modrej čiary prestrelil Šimo-

noviča. Hráčom Dukly Trenčín narástli postupne krídla a v 

úvode druhej tretiny mohli ešte skórovať Kóňa a Melichárek.              
V strednej časti vzbĺkli na oboch stranách emócie a pribudlo 

vylúčených hráčov. Dukla čoskoro vyuţila presilovku piatich 
proti trom a dostala sa do sľubného vedenia na 0:2. O dve 

minúty neskôr vyuţil Zlocha ďalšiu presilovku a na ukazo-

vateli bolo znenazdajky uţ 0:3. V 33. min pridal Demitra 
štvrtý úspech Dukly a Šimonovič sa z brány odporúčal. Netr-

valo dlho, keď sa strelecky presadil Kóňa a s domácimi to 
vyzeralo zle-nedobre. Za nečakaného stavu 0:6 pre Duklu 

Trenčín začali uţ priestory ţilinského zimného štadióna po-

riadne rednúť a hostia dominovali po všetkých stránkach. Aj, 
keď v poslednej tretine uţ výrazne sklamaní diváci nevideli 

ţiadny gól, predsa len sa Ţilinčania dočkali aspoň čestného 
úspechu Nedvědom. Bol to rozhodne oku lahodiaci rozbeh-

nutý strelecký gólostroj a za zmienku stojí skutočnosť, ţe 

hostia dosiahli štyri presné zásahy z presiloviek. Dukla Tren-
čín vyhrala tento zápas 6:1 a ujala sa série vzájomných zá-

pasov na 2:1. 
Vlastné poznámky 
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Dňa 12. marca 2005 sa hral uţ štvrtý vzájomný zápas. 

Ţilinčania sa koľko-toľko poučili z predchádzajúceho debaklu 

a v úvode zápasu začali hrať veľmi opatrne, s úmyslom 
inkasovať, čo najmenej. Ako sa dalo očakávať, boli aktívnejší 

a vytvorili si aj zopár šancí na skórovanie. Hostia však v 
ničom nezaostávali a taktieţ si vytvorili sériu sľubných šancí 

na otvorenie gólového účtu. Nedvěd síce dostal domácich do 

vedenia, ale v závere prvej tretiny Húţevka umiestnenou 
strelou vyrovnal na 1:1. V polovici duelu dostal Duklu 

Trenčín do vedenia Heš, ktorý nekompromisne strelil gól ku 
ktorému v  33. min Mezei zvyšoval na 1:3. Nebojácni hostia si 

do konca druhej tretiny udrţali dvojgólové vedenie a o 

všetkom sa rozhodlo aţ v poslednej tretine. Hostia boli opäť 
pri chuti a svoje úsilie korunovali ďalšími gólmi, ktoré nako-

niec rozhodli o ich zaslúţenom víťazstve. Je pozoruhodné, ţe 
hráči Dukly boli opäť úspešní počas presiloviek, keď v 

početnej výhode dokázali trikrát skórovať Olveckým, 

Demitrom a Gáboríkom. Trenčania si týmto tretím vzájom-
ným víťazstvom vytvorili rozhodne skvelú príleţitosť do-

tiahnuť celú štvrťfinálovú sériu do úspešného konca. Dukla 
Trenčín vyhrala tento zápas 6:3 a zvýšila stav série vzá-

jomných zápasov na 3:1. 

Vlastné poznámky 
 

Trenčania vstúpili dňa 13. marca 2005 uţ na svojom ľade 
do piateho rozhodujúceho zápasu. Po predchádzajúcich skú-

senostiach s týmto súperom nechceli nič ponechať na náhodu, 

a preto hneď v úvode začali pred vypredaným hľadiskom 
patričným náporom. Boli jednoducho pri chuti a Heš prvou 

váţnejšou strelou do priestoru brány otvoril gólový účet a 
rozradostil domácich priaznivcov. To ešte vďační priaznivci 

Dukly Trenčín ani netušili, ţe o necelú minútu bude 

Šimonovič opäť loviť puk zo siete a zrazu bolo 2:0. Hostia 
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zostali týmto vývojom stretnutia pomerne dosť zaskočení a 

nedokázali nájsť účinnú protizbraň na dobre rozbehnutú Duklu 

Trenčín. Keď v 15. min pridal Zlocha lišiackou strelou tretí 
úspech, tak všetko nasvedčovalo tomu, ţe o postupujúcom do 

semifinále play-off je viacmenej uţ rozhodnuté. V druhej časti 
pridal Húţevka štvrtý úspech, domáci čiastočne poľavili v 

úsilí, ale hostia veľa kvality neukázali a zaznamenali iba čest-

ný úspech z hokejky Laţa. V poslednej dvadsať minútovke sa 
hralo v domácej réţii. Dukla Trenčín v tomto zápase exce-

lovala, čomu zodpovedal aj výsledok 7:1. Stav série skončil 
4:1 v prospech Dukly Trenčín. 

Vlastné poznámky 

 
Slovenská asociácia silných muţov organizovala v sobotu 

12. marca 2005 v mestskej športovej hale v Trenčíne kvalifi-
káciu silákov do súťaţe „Strongman Interleague 2005“. 

Jednotliví borci zo Slovenskej republiky, Českej republiky, 

Maďarska, Bulharska, Turecka, Srbska, Rumunska, Slovinska 
a Chorvátska zápolili v piatich súťaţných disciplínach. Kon-

krétne to bolo dvíhanie klady do maximálnej záťaţe 120 kg, 
prevracanie 580 kg pneumatiky, Super Yok - nosenie závaţia 

o váhe 300 kg na chrbáte v dĺţke 20 m. Nechýbali ani tradičné 

Schody sily, vykladanie závaţí 180, 220, 260 kg na schody a 
vykladanie predmetov o hmotnosti cca 150 kg na stojan 

vysoký 120 cm. Prví traja najlepší pretekári budú reprezen-
tovať Slovensko na 1. kole Strongman Interleague 2005, ktoré 

sa uskutoční 27. marca 2005 v maďarskom Kunszentmikose. 

Vlastné poznámky 
 

Hokejová horúčka začala v Trenčíne opäť naberať na 
obrátkach. Po štvrťfinálovom triumfe obhajcu majstrovského 

titulu Dukly Trenčín nad Ţilinou 4:1 na zápasy, sa na semi-

finále s bratislavským Slovanom tešili nielen hráči, ale i fa-
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núšikovia. Aby mohli byť skalní fanúšikovia pri tom aj počas 

prvých dvoch zápasov, ktoré sa odohrajú 22. a 23. marca 2005 

v Bratislave, vedenie Hokejového klubu Dukla Trenčín pre 
nich pripravilo na Zimnom štadióne na Sihoti netradičné 

verejné korčuľovanie. Po oba dni boli od 17.00 h k dispozícii 
ľad za 10.- Sk vstupné s moţnosťou sledovania priamych 

prenosov z Bratislavy na veľkoplošnej obrazovke. Tí, čo 

nekorčuľovali,  sústredili sa na zápas z tribún. Výťaţok zo 
spomínaného 10,- Sk vstupného pre korčuliarov, či fanúšikov 

bez korčúľ na tribúnach bol venovaný mládeţníckym 
druţstvám trenčianskej Dukly. 

Pomocná evidencia 110/1/05 

 
V susednej Dubnici nad Váhom sa v utorok 22. marca 2005 

popoludní odohrával prvý zápas jarnej časti futbalovej Corgoň 
ligy, v ktorom sa Trenčania prezentovali proti domácim 

húţevnatým výkonom a celkom zaslúţene získali za bezgó-

lový výsledok cenný bod, hoci pri troške šťastia mohli 
bodovať aj naplno. Práve v čase, keď trenčianski fanúšikovia 

prichádzali domov, do krajskej metropoly sa ulicami mesta 
ozývalo kvílenie sirény poţiarneho vozidla, ktoré smerovalo 

na sídlisko Sihoť likvidovať avizovaný poţiar. Keď si to 

poţiarnici nasmerovali smerom do areálu futbalového šta-
dióna, dalo sa uţ predpokladať, kde bude asi ohnisko poţiaru. 

Ten sa rozloţil v plnej paráde v priestoroch zadnej časti 
tribúny, kde sa nachádza kompletná regeneračná linka - sauna, 

vírivky, bazén a odpočivárne. Ako prvý spozoroval poţiar 

hospodár, ktorý sa ho snaţil uhasiť. Popritom utrpel popá-
leniny na ruke a odovzdali ho do opatery rýchlej zdravotníckej 

pomoci. Hasiči z okresného riaditeľstva a záchranného zboru 
v Trenčíne zápasili s ohňom takmer tri hodiny, prehľadali, či 

sa tam nenachádzajú ďalšie osoby a s pomocou techniky 

poţiar zlikvidovali. Pri zásahu museli čiastočne strhnúť pod-
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hľady v miestnostiach a rozobrať rôzne konštrukcie. Pomocou 

ventilátora odvetrali aj ďalšie - hustým dymom zasiahnuté 

miestnosti, kancelárie a chodby. Predbeţnú škodu bola odhad-
nutá na 700-tisíc korún. Regeneračná linka sa budovala pod 

tribúnou vyše päť rokov a pouţívať ju začali iba od                                
4. marca 2005. V miestnosti počas poţiaru spadol strop. Všet-

ko zostalo v katastrofálnom stave a nepouţiteľné. Nakoľko 

zatiaľ neboli známe výsledky expertízy, tak nemoţno ešte 
konkrétne napísať, čo vlastne zapríčinilo tento poţiar. Natíska 

sa však otázka, či ho spôsobila technická porucha, elektrický 
skrat, ľudský faktor, alebo to bolo niečo iné? 

Trenčianske noviny 21.03.2005  

Pomocná evidencia 115/1/05 
 

Dňa 23. marca 2005 Kultúrne a spoločenské centrum Oz-
brojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne bol miestom          

1. ročníka slávnostného vyhlásenia najlepších športovcov, tré-

nerov a funkcionárov Trenčianskeho kraja za rok 2004. Veľ-
kolepý program, ktorý trval takmer štyri hodiny otvorili maţo-

retky z Povaţskej Bystrice. Bola to prehliadka športových 
výkonov, spevu, tanca, baletu mladých učinkujúcich z celého 

Trenčianskeho kraja spojenej s oceňovaním najlepších špor-

tovcov kraja. Prítomných hostí pozdravil riaditeľ Úradu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja Ing. Pavol Krištof, ktorý 

zaţelal všetkým oceneným športovcom veľa športových 
úspechov. Medzi ocenenými z Trenčína boli : 

- Marián Ostrčil, kanoista 

- Jana Purdjaková, kulturistka 

- Tibor Duchovný, letecký modelár 

- Dukla Trenčín, hokejové druţstvo seniorov 

- Ekonóm Trenčín, kolektív dorasteniek v karate 

- HK Štart Trenčín, kolektív mladších dorasteniek 

v hádzanej 
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- Dukla Trenčín, hokejové druţstvo starších dorastencov 

- Rastislav Tureček, handbike, olympijský víťaz 

- Juraj Kaul, tréner ľahkej atletiky 

- Otto Hausler, funkcionár telesnej kultúry 

- Eduard Hartman, tréner dorasteneckého druţstva Dukla 
Trenčín 

- Pavol Demitra, hokejista Dukla Trenčín 

- Jozef Opatovský, horolezec 

Trenčianske noviny 29.03.2005  

Pomocná evidencia 131/1/05 
 

Zimný štadión v Trenčíne bol od stredy 30. marca do 

piatku 1. apríla 2005 dejiskom hokejového minikempu pred 
blíţiacimi sa majstrovstvami sveta, ktoré sa uskutočnia 30. 

apríla - 15. mája v Rakúsku. Na spoločnom zraze kandidátov 
na reprezentačný dres sa na trenčianskom ľade zišlo okolo 12 

hráčov, ktorí uţ skončili svoje pôsobenie v jednotlivých 

ligových súťaţiach. Tréneri Hossa - Pokovič sa zamerali na 
to, aby sa hokejisti, ktorí prišli na tento minikemp, sa udrţali 

vo forme a všetko nasmerovali k záverečnému zrazu v Nitre. 
Celú prípravu absolvujú hráči na ľade a budú pomerne veľa 

korčulovať a hrať. Podobný kemp sa uskutoční na ZŠ v 

Trenčíne aj počas tohto týţdňa. Na prvý minikemp prišli títo 
hráči – Podhradský, Obšut, Marcel Hossa, Zálešák, Radivo-

jevič, I. Majeský, Suchý, Pucher, Nagy, Nedorost, Graňák a T. 
Chrenko. 

Trenčianske noviny 29.03.2005 

Pomocná evidencia 129/3/03 
 

Po víťazstve nad Ţilinou Dukla Trenčín srdnato bojovala 
o postup do finále so Slovanom Bratislava. Slovan Bratislava 

v prvých dvoch zápasoch na domácom lade bodoval v prvých 

dvoch zápasoch a ujal sa 2:0. V Trenčíne na domácom ľade 
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Dukla Trenčíne bodovala na domácom ľade a tak na zápasy 

vyrovnala 2:2. Rozúzlenie nedali ani dva ďalšie zápasy strie-

davo hrané v Bratislave a v Trenčíne, v ktorých hokejové 
druţtvá vyuţili svoje domáce prostredie. A tak prišiel v poradí 

siedmy zápas v Bratislave dňa 2. apríla 2005, v ktorom 
domáce druţstvo vyuţilo dokonale domácke prostredie a zví-

ťazilo 8:2. Dukla Trenčín za svoje umiestnenie v uplynulom 

ročníku hokejovej extraligy zinkasovalo na svoje konto                
210 tisíc Sk. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 04.04.2005, 18.04.2005  

Pomocná evidencia 145/3/05, 181/3/05 

 
Hokejové druţstvo dorastencov Dukly Trenčín víťazstvami 

nad svojimi rovesníkmi z Nitry 4:0 a 1:0 postúpili do finále  so 
Slovanom Bratislava. V prvom finálovom zápase v Bratislave 

mladí hokejisti Dukly Trenčín nezvládli úvod zápasu, keď 

dostali v prvej tretine 6 gólov. Zápas skončil v pomere 9:2 pre 
Slovan Bratislava. Druhý finálový zápas sa hral v Trenčíne 

a bol vzácne vyrovnaný. Rozhodnutie padlo v predĺţení 
zápasu, keď Dukla Trenčín Hindošom strelila víťazný gól. 

V treťom rozhodujúcom zápase zvíťazil Slovan Bratislava 4:0 

a stal sa novým majstrom Slovenskej republiky. 
Trenčianske noviny 29.03.2005, 04.04.2005 

Pomocná evidencia 129/1/05, 145/1/05 
 

Hokejové druţstvo juniorov Dukly Trenčín tromi semifi-

nálovými vyhranými zápasmi s druţstvom HK 36 Skalica roz-
hodlo o postupe do finále s druţstvom Košíc. V prvom finálo-

vom zápase zvíťazila Dukla Trenčín v domácom prostredí 4:1. 
V druhom finálovom zápase HC Košice v domácom prostredí 

zvíťazili 5:1. A teda rozhodnutie padlo v treťom zápase na 
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pôde Dukly Trenčín, v ktorom domáci celok zvíťazil 5:1 

a stali sa majstrami Slovenskej republiky. 

Trenčianske noviny 29.03.2005  
Pomocná evidencia 130/1/05 

 
Koncom mesiaca marec 2005 sa zúčastnilo dorastenecké 

hádzanárske druţstvá Štartu Trenčín zúčastnili jedného z 

najväčších svetových turnajov Praha Cup 2005. Na podujatí 
sa v jednotlivých skupinách zúčastnilo 460 druţstiev zo 16 

krajín sveta. Trenčanky dosiahli naozaj výborné výsledky, keď 
druţstvo mladších dorasteniek pod vedením trénerky Z. Miku-

šovej vyhralo svoju skupinu a premoţiteľa našlo aţ v osem-

finále. Druţstvo starších dorasteniek pod taktovkou trénera P. 
Sabadku potvrdilo svoju vynikajúcu dobrú formu z ligových 

zápolení o majstra Slovenska. Na náročnom turnaji sa staršie 
dorastenky Štartu prezentovali vo vynikajúcom svetle. Vo 

štvrťfinále vyhrali nad HK Rodovre z Dánska 12:6 a semi-

finále nad DHK Olomouc 17:10. Podľahli aţ vo finále turnaja 
Slávii Praha o jeden jediný gól - 15:14. V nominácii All Stars 

tímu turnaja dostala individuálne ocenenie krídelníčka Štartu 
Trenčín Z. Hollá. 

Trenčianske noviny 11.04.2005  

Pomocná evidencia 167/4/05 
 

V piatok 1. apríla 2005 prišlo v hoteli Tatra v Trenčíne k 
zaujímavému a strategickému predstaveniu spolupráce dvoch 

významných subjektov - B.O.F. Leasing, akciová spoločnosť 

Bratislava a Hokejového klubu Dukla Trenčín, a.s. Trenčín. 
Tieto dva subjekty sa dohodli na vzájomnej spolupráci 

minimálne na tri sezóny, s tým, ţe spoločnosť B.O.F. Leasing 
sa stala novým generálnym partnerom Hokejového klubu 

Dukla Trenčín. Prichádza k interesantnému spojeniu stálice na 

poli leasingu - spoločnosti B.O.F., ktorá ma svoju 14-ročnú 
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históriu a Hokejový klub Dukla, ktorá píše uţ 43. rok svojej 

existencie. Spojili sa teda v rámci zmluvnej spolupráce dva 

subjekty, ktoré chcú byť naďalej špičkami. Spokojnosť s 
podpisom obojstrannej zmluvy vyslovil aj prezident 

Hokejového klubu Dukla Ing. Jozef Mitocha, ktorý sa potešil, 
ţe Dukla konečne získala nového generálneho sponzora. Vše-

ky doterajšie sponzorské zmluvy boli viacmenej iba rámcové 

na jednu sezónu a nedali sa na nich stavať dlhodobejšie ciele. 
Zmluva bola podpísaná minimálne na tri sezóny s moţnosťou 

ďalšieho predĺţenia. 
Trenčianske noviny 04.04.2005 

Pomocná evidencia 149/1/05 

 
Dňa 3. apríla 2005 sa uskutočnilo pravidelné stretnutie 

vedenia klubu AS Trenčín so zástupcami mesta Trenčín, 
sponzormi a partnermi AS Trenčín pri príleţitosti začiatku 

jarnej časti futbalovej ligy v penzióne Evergreen v Trenčíne. 

Na posedení sa zúčastnil aj primátor mesta Trenčín Ing. Bra-
nislav Celler, ktorý tak demonštroval ochotu mesta Trenčín 

spolupracovať na rozvoji futbalu v trenčianskom regiónu. 
Z pohľadu mesta Trenčín zvýrazniť výstavbu nového trénin-

gového futbalového štadióna na Ostrove, keď naň značnou 

prispelo finančnou čiastkou. Na stretnutí sa hovorilo o blízkej 
aj vzdialenej budúcnosti futbalového klubu AS Trenčín. Na 

záver podujatia si účastníci filmový materiál, ktorý priblíţil 
najdôleţitejšie momenty trenčianskeho futbalu. 

Mesačník AS Trenčín 2/2005  

 
Z východoslovenskej krajskej metropoly Prešov sme sa 

vďaka jeho rodine dozvedeli smutnú správu, ţe bývalý futba-
lista Meriny Trenčín Tibor Michalík uţ nie je medzi ţivými. 

Dňa 13. apríla 2005 sa uskutočnil pohreb tohto bývalého vy-

nikajúceho trenčianskeho futbalistu záloţníka. Tibor Michalík 
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bol rodákom z Chynorian, kde v roku 1927 uzrel svetlo sveta. 

Od mladosti zasvätil svoj plodný ţivot predovšetkým futbalu a 

bol odchovancom Meriny Trenčín. Za zmienku stojí skutoč-
nosť, ţe počas svojej hráčskej kariéry odohral v trenčianskom 

drese vyše 500 majstrovských stretnutí !  Ako jeden z mála 
hráčov nikdy nezradil trenčiansky dres, ktorému bol verný 

fakticky aţ po hrob, nakoľko počas svojho futbalového pôso-

benia z Trenčína nikdy neprestúpil. V roku 1960 pôsobil v 
kolektíve hráčov TTS Trenčín, ktorý vybojoval pre Trenčín 

historickú najvyššiu súťaţ – prvú futbalovú ligu. Určitý čas 
bol aj v širšom kádri bývalých levíčat ČSR. Po zanechaní 

aktívnej činnosti zostal futbalu a Trenčínu verný ako tréner, 

metodik a funkcionár. Storočný futbal v Trenčíne teda stratil 
odchodom 77-ročného Tibora Michalíka ďalšiu významnú 

osobnosť, ktorá sa zapísala do športovej histórie nezma-
zateľnými zlatými písmenami. Česť jeho pamiatke! 

Trenčianske noviny 18.04.2005  

Pomocná evidencia 180/1/05 

 

Predpoludňajším tréningom dňa 15. apríla 2005 sa ukončil 
výber slovenských hokejistov v Poprade v druhom tábore zá-

verečnej prípravy na majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji vo 
Viedni. Reprezentácia sa po ňom na dve rozdelila mnoţením. 

Obsadenie oboch by aj pred tromi rokmi v čase zlatej slávy 

slovenského hokeja vzbudzovalo rešpekt a teraz sa z dvoch 
plnohodnotných muţstiev vyselektuje jedno. Aktuálne hlavný 

tím odohrá v rámci tretej fázy prípravy dva zápasy na severe 
Európy, 19. apríla 2005 v Jönköpingu so Švédskom a 21. 

apríla v Odense s Dánskom. Zraz bude v nedeľu 17. apríla 

2005  o 20,
00

 hod.  v City hoteli Bratislava. Odchod je pláno-
vaný na druhý deň ráno. Tréner František Hossa nechal zá-

klad kádra z Popradu i predchádzajúceho tábora v Nitre. 
Doplnil ho o obrancu Slovana Bratislava Vydareného, v útoku 
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o jeho klubového spoluhráča Kuľhu a o Bartečka z Dinama 

Moskva, ktorý uţ absolvoval aj piatkový záverečný tréning 

pod Tatrami. Okrem tohto 22-členného tímu tréneri vytvorili 
aj ďalší, pozostávajúci z dvoch brankárov a troch kompletných 

pätiek. Títo budú trénovať v Trenčíne pod vedením Hossovho 
asistenta Róberta Švehlu so zrazom v 19 apríla 2005 na zim-

nom štadióne a jednofázové tréningy ukončia 22. apríla 2005. 

V tomto tíme je sexteto reprezentantov, ktoré uţ absolvovalo 
predchádzajúce prípravy a pribudnú k nemu najmä hviezdy 

finálovej série domácej extraligy i úspešní legionári ako Lašák 
a Chára. V Trenčíne boli títo reprezentanti : brankári - Ján 

Lašák, Karol Kriţan, obrancovia - Zdeno Chára, Ľubomír 

Višňovský, Ladislav Čierny, Dominik Graňák, Tomáš 
Starosta, Peter Podhradský a útočníci - Pavol Demitra, 

Miroslav Šatan, Richard Zedník, Michal Handzuš, Vladimír 
Országh, Martin Hujsa, Marián Hossa, Ţigmund Pálffy, Jozef 

Stümpel. 

Sme on-line 15.04.2005 
 

Dňa 16. apríla 2005 na zimnom štadióne v Trenčíne sa 
uskutočnil medzinárodný hokejový turnaj prípraviek – tre-

tiakov, na ktorom štartovali druţstvá z Břeclavi, Ţiliny, 

Martina a domáceho Trenčína. Trenčianske hokejové nádeje 
skončili na treťom mieste za druţstvom Ţiliny a Břeclavi. 

Diplomy a medaile odovzdávali známi hokejisti Marcel 

Hossa a Ronald Petrovický. 

Trenčianske noviny 18.04.2005  

Pomocná evidencia 179/2/05 
 

Hneď po ukončenom ročníku hokejovej extraligy funk-
cionári Dukly Trenčín mali vyhliadnutých šesť nových adep-

tov na funkciu trénera. Postupne sa tento okruh zúţil na troch 

najváţnejších kandidátov a to Júliusa Šuplera, Zdenka Veneru 
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a Milana Hovorku. Rozhodli sa pre tretieho v poradí Milana 

Hovorku, ktorý viedol kolektív hokejovej Ţiliny. Otázku jeho 

asistenta sa bude riešiť v priebehu mesiaca mája. Okrem 
trénerskej výmeny dôjde k zmenám aj v hráčskom kolektíve, 

keď niektorí hráči odchádzajú z Dukly z viacerých príčin –
Bombic, Chatrnúch, Ivičič, Zápotočný.  

Trenčianske noviny 25.04.2005  

Pomocná evidencia 201/2/05 
 

Dňa 27. apríla 2005 sa uskutočnila na trenčianskom 
zimnom štadióne generálka reprezentačného hokejového 

druţstva pred odchodom na svetový šampionát vo Viedni, keď 
prehrali 3:0. Odveta sa teda nepodarila. To isté sa stalo aj pred 

rokom, keď prehrali  Bratislave so Švajčiarskom 0:3. Mohutný 

piskot sa trenčianskymi tribúnami niesol najmä po nevyuţitej 
dvojminútovej presilovke domácich piatich proti trom v tretej 

tretine. Trenčianski fanúšikovia sa vyznamenali uţ pred zápa-
som. Kapitánovi Miroslavovi Šatanovi nemôţu stále odpustiť, 

ţe hral za Slovan Bratislava a na tribúnach ho vítali s tran-

sparentom „Šatan nie je boh - Šatan je šašo.“ Svoje gala pred-
stavenie podporovali skandovaním „Miro Šatan nech sa obe-

sí“. Najhoršie, ţe v tomto poslednom prípravnom zápase si 
Nagy zranil rameno a na majstrovstvách sveta nebude môcť 

nastúpiť. Lekár Dalimír Jančovič označil zranenie Nagya za 

váţne. Tréneri oznámili po zápase zloţenie druţstva. Do 
Viedne cestovalo 25 hokejistov - 3 brankári, 8 obrancovia a 14 

útočníci. Menovite nominácia Slovenska :  
Brankári: Ján Lašák (Moeller Pardubice), Rastislav Staňa 

(SK Södertälje/Švédsko), Karol Kriţan (HKm Zvolen); 

Obrancovia: Martin Štrbák (CSKA Moskva), Ľubomír 
Višňovský, René Vydarený (obaja Slovan Bratislava), Richard 

Lintner (Fribourg Gotteron), Zdeno Chára (BK Färjestad), 
Radoslav Suchý (Tatravagónka ŠKP Poprad), Ivan Majeský 

(Sparta Praha) Dominik Graňák (Slavia Praha)  
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Útočníci: Ţigmund Pálffy, Jozef Stümpel (obaja Slavia 

Praha), Miroslav Šatan (Slovan Bratislava), Pavol Demitra, 

Marián Hossa, Marián Gáborík (všetci Dukla Trenčín), Michal 
Handzuš, Richard Zedník, Vladimír Országh (všetci HKm 

Zvolen), Marcel Hossa (Mora IK), Ľuboš Bartečko (Dinamo 
Moskva), Peter Pucher (Znojemští Orli Znojmo), Juraj 

Štefanka (HC Vítkovice), Branko Radivojevič (HS Lulea) 

Vlastné poznámky 
 

V športovej hale na bratislavských Pasienkoch sa usku-
točnil 26. ročník prestíţneho medzinárodného turnaja, na kto-

rom sa zúčastnili aj pretekári Ekonómu a ŠKP Trenčín, ktorí 

dosiahli tieto výsledky : 
- prvé miesto v kategórii kumite muţi do 80 kg získal M. 

Vašek, 
- druhé miesto u kadetov do 65 kg získal P. Nosáľ a v 

kumite kadetiek nad 57 kg získala Z. Ludvigová, 

- tretie miesta si vybojovali v kategórii kumite ţien do 53 kg 
D. Kubinská, kumite ţien do 60 kg M. Ilčíková (ŠKP), 

kumite kadetiek nad 67 kg P. Kubinská a v kat. kadetov do 
65 kg R. Kollár. 

Trenčianske noviny 02.05.2005  

Pomocná evidencia 222/2/05 
 

Dňa 29. apríla 2005 sa uskutočnilo prvé valné 
zhromaţdenie Krajského športového centra v Trenčíne. Z 31 

pozvaných delegátov sa ho zúčastnilo 22 (70,4%) a deväť sa 

ospravedlnilo. Účastníci absolvovali v priebehu necelých 
dvoch hodín jeho program. Správu o činnosti Krajského špor-

tového centra Trenčín od ustanovujúceho valného zhromaţ-
denia predniesol predseda Ing. Pavol Jurčík. V prednesenej 

správe sa delegáti dozvedeli niekoľko dôleţitých a podstat-

ných informácii. Novovytvorené regionálne krajské, oblastné 
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športové centrá majú vo svojom poslaní podieľať sa aj na 

sprístupňovaní podmienok pre rozvoj telesnej výchovy a 

športu a športových aktivít pre obyvateľov kraja. V období 
decentralizácie, prechodu kompetencií štátu na samosprávy za 

podpory Ministerstva školstva Slovenskej republiky vzniklo 
na Slovensku osem krajských športových centier. Ustano-

vujúce valné zhromaţdenie v Trenčíne sa uskutočnilo 29. aprí-

la 2004 za účasti 33 krajských športových a technických zvä-
zov, krajskej rady asociácie športu na školách, krajského 

zdruţenia technických a športových činnosti, okresných oblas-
tných zdruţení telesnej kultúry, slovenského Orla, Povaţskej 

ţupy sokolskej, vedenia Osemročného športového gymnázia, 

KCVČ a Olympijského klubu regiónu Trenčín. Zvolený bol 9-
členný výkonný výbor, trojčlenná kontrolná komisia. Tren-

čianske krajské športové centrum začalo svoju činnosť 1. au-
gusta 2004. V rámci delimitácie prevzalo pracovníkov od Slo-

venského zväzu ZTŠČ a Slovenského zväzu RTVŠ. Pristúpilo 

sa aj k nepopulárnym personálnym opatreniam, keď po stano-
vení objemu finančných prostriedkov pre rok 2005 prišlo k 

zníţeniu počtu pracovníkov. Postupne sa podarilo moder-
nizovať sekretariát KŠC Trenčín a oblastných športových cen-

tier v Prievidzi a Povaţskej Bystrici s počítačovou technikou. 

V súčasnosti je prepojenie sekretariátov cez internet. V dru-
hom polroku 2004 pridelilo Ministerstvo školstva Slovenskej 

republiky – Krajskému športovému centru Trenčín vyše tri 
milióny Sk na materiálnotechnické zabezpečenie, na činnosť 

krajského športového centra a úlohy športu pre všetkých. Na 

športové podujatia pre zväzy, telovýchovné jednoty, kluby a 
iné športové subjekty boli poskytnuté financie za viac ako 300 

tisíc korún. Finančné prostriedky pre krajské športové centrum 
boli prerozdelené podľa počtu obyvateľov. Pre budúcnosť sa 

očakáva, ţe Krajské športové centrum v Trenčíne a oblastné 

centrá uzatvoria zmluvy o spolupráci s členskými zväzmi, 
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vrátane oblastných futbalových zväzov Trenčín, Prievidza a 

Povaţská Bystrica, v ktorých sa budú jasne deklarovať pod-

mienky spolupráce. 22. februára 2005 krajské zastupiteľstvo 
prerokovalo dohodu o spolupráci Trenčianskeho samospráv-

neho kraja s Krajským športovým centrom v Trenčíne. 
V zmysle tejto dohody sa uţ aj zorganizovalo vyhlásenie naj-

úspešnejších športovcov, športových kolektívov, trénerov a 

boli ocenení aj zaslúţili funkcionári. Vedenie krajského špor-
tového centra rokovalo s predsedami Obvodných futbalových 

zväzov a podpredsedom Západoslovenského futbalového zvä-
zu Ing. J. Liptákom, nakoľko iba futbal sa nestal členom 

Krajského športového centra v Trenčíne. Bolo prijaté záve-

rečné stanovisko oboch strán, ţe krajské športové centrum 
predloţí návrh dohody o spolupráci. Najskôr sa však čakalo na 

uzatvorenie dohody s Trenčianskym samosprávnym krajom a 
následne by sa podpísali medzi krajským športovým centrom 

a Obvodnými futbalovými zväzmi. Vznikom krajských špor-

tových centier začali všetky projekty pre investície a šport pre 
všetkých spracovávať na krajskom športovom centre a tieto so 

stanovením priorít predkladať Ministerstvu školstva Sloven-
skej republiky. V roku 2005 v rámci investícii bolo predlo-

ţených 93 projektov na investície a ţiadosti, ktoré predstavujú 

viac ako 235 miliónov Sk. Pre Trenčiansky kraj bola stano-
vená výška 4,7 mil Sk. Pre akcie športu pre všetkých bolo v 

stanovenom termíne predloţených 156 projektov s poţia-
davkami na viac ako 9 miliónov Sk. Pre športové podujatia 

bolo zabezpečených 3600 diplomov. Krajské športové cen-

trum a Okresné športové centrá organizovali v druhom 
polroku 2005 37 podujatí. Medzi akcie väčšieho charakteru 

patrili plavecké štafety, futbalové turnaje neregistrovaných 
športovcov, ako aj slovenské finále a vyhlásenie športovcov v 

oblasti Prievidze a Povaţskej Bystrice. Krajské športové cen-

trum spracovalo materiálno-technický rozvoj športu do roku 
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2008 a tento preloţilo Ministerstvu školstva Slovenskej re-

publiky. V spolupráci s mestami a obcami bola zabezpečovaná 

pasportizácia telovýchovných objektov a zariadení a pripra-
vuje sa prehľad o objektoch. Taktieţ pre koordináciu športo-

vých podujatí sa zabezpečilo vytlačenie kalendára športových 
podujatí 2005. Po prečítaní správy o činnosti prišli na pretras 

zmeny a doplnky stanov a schválenie nového symbolu Kraj-

ského športového centra v Trenčíne. Následne bola predne-
sená správa revíznej komisie jej predsedom Viliamom 

Ugroczym. Dá sa povedať, ţe bola ladená dosť kritický. Záver 
patril voľbe nového výboru Krajského športového centra 

v Trenčíne. Delegáti postupne na verejnom hlasovaní schválili 

mená členov nového výkonného výboru a kontrolnej komisie. 
Členmi nového rozšíreného 11-členného výkonného výboru  

Krajského športového centra v Trenčíne pre nasledujúce štyri 
roky sa stali : PaedDr. Daniel Beníček, Ján Beňo, Ing. Pavol 

Jurčík, Bc. Rudolf Juris, Ing. Július Kákoš, Mariana 

Kühloffelová, Ján Liška, Ján Poruban, Eduard Prelovský, 
Martin Skúpy, Tibor Strakoš. Do kontrolnej komisie boli 

zvolení : Ing. Ľubo Mikula, Mgr. Jozef Kraus, Vladimír 

Švancar, Viliam Ugroczy, Boris Kauka. Na prvom zasadnutí 

nového výkonného výboru bol do funkcie staronového 

predsedu schválený Ing. Pavol Jurčík, prvým podpredsedom 
sa stal Rudolf Juris a druhým podpredsedom Ján Liška. 

Predsedom kontrolnej komisie sa stal Viliam Ugroczi a 
výkonným tajomníkom Marián Ondruška. Na záver bolo 

delegátmi schválené uznesenie z tohto valného zhromaţdenia.  

Trenčianske noviny 02.05.2005 
Pomocná evidencia 224/1/05 

 
Dňa 30. apríla 2005 krásne slnečné počasie bolo ideálnym 

pre uskutočnenie okresnej súťaţe v lietaní malých modelov 

lietadiel. Na trenčianskom letisku sa stretlo 55 pretekárov 
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z Púchova, Bánoviec n/B., Nového Mesta n/V., Trenčianskej 

Turnej a Trenčína, ktorých v súťaţi podporovala desiatky 

rodičov a priaznivcov leteckého modelárstva. V jednotlivých 
kategóriach sa najlepšie umiestnili : 

A.   kategória hádzadlá – mladší ţiaci  
1. Vlaďka Zvalená z T. Turnej 

2. Jakub Orolín z CVČ Trenčín 

3. Tibor Tinka z CVČ Trenčín 

B. kategória hádzadlá – starší ţiaci 

1. Peter Malák z DMT Trenčín 
2. Jozef Rogovský z T. Turnej 

3. Andrej Kriţanovič z CVČ Púchov 

C. kategória hádzadlá – juniori 
1. Stanislav Kupčo z DMT Trenčín 

2. Peter Zboran z CVČ Púchov 
3. Ján Šamák z T. Turnej 

D. kategória hádzadlá – seniori 

1. Jozef Hrušovský z KTM Trenčín 
2. Vladimír Zvalený z T. Turnej 

3. Peter Malák st. z DMT Trenčín 

E. kategória vetrone A3 

1. Matej Fabok z CVČ N. Mesto n/V. 

2. Martin Krchňavý z CVČ N. Mesto n/V. 
3. Lukáš Jeţík z T. Turnej 

F. kategória vetrone F1H 
1. Jozef Rogovský 

2. Martin Bohuš -  všetci z T. Turnej 

3. Marek Dohňanský 

G. kategória vetrone vrtuľové CO2 

1. Matej Beták 
2. Marek Dohňanský  - všetci z T. Turnej 

3. Vlaďka Zvalená 
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H. kategória rádiom ovládané vetrone 

1. Filip Švec z KTM Trenčín  

2. Stanislav Kupčo z DNT Trenčín  

3. Peter Malák z DNT Trenčín  

 

Na záver riaditeľ pretekov Ing. Jozef Kákoš odovzdal naj-

lepším diplomy a vecné ceny. 
Vlastné poznámky 

 

V stredu 4. mája 2005 sa skončila Mestská liga v kolkoch 
za sezónu jar 2005 v kolkárni Trenčianskeho kolkárskeho 

klubu. Bol to urputný boj aţ do posledného hracieho kola. 
Súťaţilo sa počas desiatich týţdňov, šesť druţstiev na šesť-

desiat hodov. Pred posledným stretnutím nebolo ešte nič 

rozhodnuté, tak v súťaţi druţstiev, ako aj v súťaţi jed-
notlivcov. Súťaţ druţstiev nakoniec vyhralo druţstvo Kami-

kadze zloţené z mladých nádejných kolkárov. Druhé skončilo 
druţstvo Agri zloţené z miestnych podnikateľov a tretie 

miesto získalo druţstvo Basf. Veľkým spestrením súťaţe bolo 

druţstvo Rýchlych šípov, v ktorom hrali výlučne súťaţiaci, 
ktorí dovtedy kolky nepoznali. V súťaţi jednotlivcov sa 

rozhodlo aţ poslednými hodmi. Zvíťazil Miro Fursten pred 
Andrejom Samákom a Jozefom Bočákom. Prvý zástupca 

strednej generácie, druhý teenager a tretí zástupca staršej 

vekovej skupiny. 
Trenčianske noviny 08.05.2005  

Pomocná evidencia 241/2/05 
 

Vo štvrtok 5. mája 2005 sa uskutočnilo v Trenčíne za účasti 

zástupcov jednotlivých oddielov oblastnej súťaţe majstrov-
stiev Trenčianskeho kraja v ľadovom hokeji, aby kompletne 

zhodnotili sezónu 2004-2005. Podrobnú informáciu o uplynu-
lej sezóne predniesol predseda športovo-technickej komisie 

Karol Ţuffa. V minulom ročníku súťaţ začalo deväť muţ-
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stiev - Slovan Trenčianske Teplice, J+K Gladiators Nemšová, 

Hermes Dubnica, Pivrnec Group Púchov, HK Povaţská 

Bystrica B, HK Škorpión Trenčín, ŠKP Trenčín, Ravenous 
Eagles Ilava a Program Trenčín. Na škodu súťaţe, ţe musela v 

zmysle súťaţného poriadku štyri stretnutia z rôznych príčin 
skontumovať. Aj keď sa po prvýkrát vôbec v súťaţi hral 

bezkontaktný hokej, nie všetci aktéri pochopili zmysel tejto 

súťaţe, čo potvrdzuje veľké mnoţstvo vyšších trestov 
udelených rozhodcami. Celkove bolo odohraných 71 stretnutí, 

ktorých dejiskami boli zimné štadióny v Trenčíne, Dubnici, 
Povaţskej Bystrici a po zrekonštruovaní zimného štadióna aj v 

Púchove. Najlepším strelcom súťaţe sa stal Róbert Dian z 

Nemšovej, ktorý vsietil 23 gólov, na druhom mieste skončil 
Miroslav Oţvalda z Trenčianskych Teplíc s 19 presnými 

zásahmi a tretí Martin Nosek z Trenčianskych Teplíc so 17 
gólmi. Najslušnejším muţstvom bol tím ŠKP Trenčín, ktorý si 

v tabuľke slušnosti udrţal prvé miesto. Na záver slávnostného 

vyhodnotenia uplynulého ročníka odovzdali predstavitelia 
výkonného výboru Západoslovenského ľadového hokeja Tren-

čianskeho kraja poháre trom najlepším muţstvám za minulú 
sezónu. Konečná tabuľka :  

1. Pivrnec Púchov 25 bodov  

2. Trenčianske Teplice 20 bodov 
3. Hermes Dubnica 17 bodov 

4. Povaţská Bystrica B 14 bodov 
5. Škorpión Trenčín 12 bodov 

6.  J+K Nemšová 12 bodov 

7.  Polícia Trenčín 10 bodov 
8. Ravenous Ilava 2 body 

Trenčianske noviny 09.05.2005 
Pomocná evidencia 242/1/05 
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Dňa 8. mája 2005 bol novovybudovaný cyklotrialový areál 

v lokalite na Ostrove miestom 1. ročníka pretekov o „Tren-

čiansky pohár“. Na pretekoch sa stretlo cca 100 pretekárov, 
medzi nimi aj z českej re-

publiky. Pretekalo sa v ţiac-
kych, juniorských, senior-

ských a elite kategóriach. 

Napriek tomu, ţe v priebehu 
pretekov bolo pochmúrne 

počasie vyplnené nejakou 
tou zablúdilou kvapkou daţ-

ďa. Táto nepriazeň však ne-

ubrala na chuti veľkých 
a malých pretekárov navzájom si zasúťaţiť. Prví traja v kaţdej 

kategórii získali vecné odmeny a víťazi putovný Trenčiansky 
pohár, ktorý odovzdával starosta obce Zamarovce Ján Plško. 

Výsledková listina : 

- kategória promesa : 
1. Adam Hodonský, 

Trial Kunovice 
2. Oliver Mahrík, Slov-

trial Team Kysucké 

Nové Mesto 
3.  Adam Sýkora, Cy-

klotrial club Zárie-
čie 

- kategória poussin : 

1. Miroslav Kolárik, Bike Trial Team Trenčín 
2. Nikolas Drienik, Cyklotrial club Záriečie 

3. Kristína Sýkorová, Cyklotrial club Záriečie  
- kategória benjamin :  

1. Tomáš Kalús, Cyklotrial club Záriečie 

2. Jakub Bruch, Bike Trial Team Trenčín 

víťaz kategórie poussin M. Kolárik preberá putovný pohár 
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3. Jakub Luliak, Cyklotrial club Záriečie  

- kategória minime : 

1. Pavol Homola, Cyklotrial club Záriečie 
2. Ladislav Jánoška, Slovtrial Team Kysucké Nové Mesto 

3. René Školník, Slovtrial Team Kysucké Nové Mesto 
- kategória voľná – zelená : 

1. Dušan Selecký, 

B. Bystrica 
2. Mária Luliako-

vá, Cyklotrial 
club Záriečie 

3. Ivana Gondová, 

Bike Trial Team 
Trenčín  

- kategória voľná – 
modrá : 

1. Juraj Miček, CK Smolenice 

2. Maroš Priečko, Biketrial.sk Bratislava 
3. Ján Hulík 

- kategória kadet : 
1. Martin Gonda, Bike Trial Team Trenčín 

2. Ján Kočiš, 3AL klub Poprad 

3. Martin Hlávek, CK Smolenice 
- kategória senior : 

Samuel Grečner, 3AL klub Poprad 
1. Lukáš Roth, 3AL klub Poprad 

2. Erik Sládek, Nové Mesto n. V. 

- kategória elite : 
1. Peter Barták, Cyklotrial club Záriečie 

2. Peter Muziga, Cyklotrial club Záriečie  
3. Štefan Pčola, 3AL klub Poprad 

Vlastné poznámky 
 

víťaz kategórie voľná  zelená Dušan Selecký preberá pohár  
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Na zimnom štadióne roztopením ľadu skončila sa sezóna 

2004-2005 nielen pre hokejistov, ale i pre krasokorčuliarov. 

Ty ju hodnotia ako vydarenú aj napriek zloţitým tréningovým 
podmienkam. Medzi najúspešnejších pretekárov patrila Jana 

Omelinová – študentka trenčianskeho gymnázia Ľ. Štúra, 
ktorá sa stala sa majsterkou Slovenska v umeleckom korču-

ľovaní a zároveň víťazkou Slovenského pohára. Tretím mies-

tom na majstrovstvách Slovenska v kategórii juniorov a ví-
ťazstvom medzinárodných pretekov „European Criterium“ vo 

Viedni sa medzi nádeje trenčianskeho krasokorčuľovania za-
radil aj Peter Hebr. Úspešne si na pretekoch v rámci Slo-

venska počínali i ďalší pretekári Katarína Brosková, Bro-

nislava Dobiášová a Sabri Hassouna. V športe a aj kraso-
korčuľovaní platí, ţe kaţdý tréningový výpadok sa hneď 

negatívne prejaví, a tak uţ sa pripravujú na novú sezónu. Po 
tréningoch mimo ľadovej plochy nastúpia v polovici leta opäť 

na ľad. Trenčiansky oddiel krasokorčuľovania organizuje me-

dzinárodné letné sústredenie v dňoch od 13. do 23. júla. 
Krasokorčuliarske talenty bude trénovať Stanislav Ţídek z 

Česka za asistencie Alexeja Vasilevského – bývalého ruského 
reprezentanta. Okrem Trenčanov na sústredenie prídu repre-

zentanti z výberu Slovenska, krasokorčuliari z Čiech, Ruska, 

Chorvátska, Maďarska. Na toto sústredenie nadviaţe hneď 
ďalšie. Do Trenčína prídu trénovať aj oddiely v rámci 

Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu. 
Trenčianske noviny 16.05.2005  
 

Titul majsterky Slovenska v pretekoch na dlhé trate v 

rýchlostnej kanoistike, ktoré sa konali v Novákoch, získala 

nádejná Petra Muchová zo Slávie Športová škola Trenčín v 
disciplíne K-2 na 500 metrov. Druhé miesto v kategórii K-2 

5000 metrov dorastenci získala dvojica M. Jankovec - R. 
Čavojský a v kategórii C-2 mladší dorastenci  L. Likavčan a 

Benko z Novák. Tretie miesta si zaknihovali v kategórii C-1 
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na 5000 metrov dorastenci L. Likavčan, v kategórii K-1 na 

5000 metrov staršie dorastenky L. Baláková, v kategórii K-2 

5000 metrov L. Baláková - M. Kováčiková a v kategórii K-2 
5000 metrov mladší dorastenci A. Divinec - Kirchner z 

Komárno. Zo ţien skončila tretia v kategórii K-1 5000 metrov 
Z. Liptáková. 

Trenčianske noviny 09.05.2005  

Pomocná evidencia 243/2/05 
 

Vo Zvolene sa uskutočnil 15. ročník medzinárodného 
turnaja „Zvolen Cup 2005“ aj za účasti karatistov Ekonómu 

Trenčín, ktorí získali niekoľko pozoruhodných umiestnení - 

šesť prvenstiev, jedno druhé a tri tretie miesta. Prvé miesta 
obsadili - v kumite kadeti do 65 kg P. Nosáľ, kumite kadetky 

do 55 kg D. Kubinská, kumite kadetky nad 55 kg P. 

Kubinská, kumite dorastenky do 50 kg N. Bľachová, kumite 

ţiačky do 40 kg M. Kopúňová a v kategórii kumite ţiaci do 

40 kg R. Súdny. Druhé miesto patrí v kategórii  kumite 
kadetky do 55 kg R. Harasníkovej. Tretie miesta získali v 

kumite kadeti do 65 kg P. Vavrík, kumite ţiačky do 45 kg H. 
Pristašová a v kata detí L. Bacová. 

Trenčianske noviny 08.05.2005  

Pomocná evidencia 241/3/05 
 

Karatisti z Realu Trenčín sa 14.5. prvýkrát zúčastnili na 
majstrovstvách Slovenskej republiky ţiakov a dorastencov. Z 

piatich reprezentantov sa najlepšie podarilo najmladšej 

Monike Chochlíkovej, ktorá si vybojovala striebornú medailu 
v kategórii kata deti. 

Info Trenčín 02.06.2005  
 

Dňa 25. mája 2005 deti predškolského veku, ţiaci zá-

kladných a stredných škôl v značnom počte zaplnili dopo-
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ludnia Mierové ná-

mestie v Trenčíne, aby 

sa aktívne zapojili do 
pohybových aktivít 

v rámci „Dňa výzvy“ 
a pomohli tak mestu 

Trenčín k víťazstvu 

nad mestom Poprad. 
V rámci celého mesta 

Trenčín bolo pre tento 
účel rozmiestnených 

devätnásť  športových stanovísk – registračných miest. Mesto 

Trenčín sa do tohto športového projektu zapojilo uţ po desia-
tykrát a má z predchádzajúcich ročníkov mimoriadne priaz-

nivú bilanciu, keď porazil svojich súperov zo slovenských 
miest Prievidza, Zvo-

len a Bratislava – No-

vé mesto. Presne 
s úderom 10,

00
 hodiny 

na mestskej veţi ma-
ratón súťaţných akti-

vít otvoril svojím prí-

hovorom primátor 
Mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler. 
Vyzval všetkých súťa-

ţiacich, aby športovým zápolením potvrdili, ţe mesto Trenčín 

je mestom športu. S radosťou konštatoval, ţe 
jeho pozvanie na dnešný deň prijali dvoch 

najúspešnejších trenčianskych klubov, t.j. 
futbalisti AS Trenčín a hokejisti Dukly Tren-

čín. Vyslovil presvedčenie, športové zápo-

lenie medzi mestami mesto Trenčín určite 

Pri KaMC OS SR sa hral basketbal na otvorenej scéne 

dievčatá cvičili so švihadlami 

Ing. Branislav Celler 
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vyhrá. Po oblečení popredných trenčianskych futbalistov 

a hokejistov do dresov s emblémom „Dňa výzvy“ primátor 

mesta Trenčín Ing. Branislav Celler s futbalistom Ivanom 
Lietavom si vyskúšal svoju fyzickú silu v pílení kmeňa z mája, 

ktorý prakticky po celý mesiac máj bol postavený na 
Mierovom námestí, za povzbudzovania prítomných detí. Po 

nimi odrezanej časti kmeňa stromu si potom svoju kondíciu 

vyskúšali aj ďalší prítomní 
športovci ako aj prítomné deti. 

Jarným slniečkom zaliate Mie-
rove námestie vytvorilo pod-

mienky aj pre ďalšie športové 

aktivity. A tak na rôznych jeho 
miestach sme zaznamenali po-

hybové aktivity tretiačok zo 
Základnej školy sv. Svorada 

a Benedikta, ktoré  skákali cez gumu a ďalšie dievčatá skúšali 

skákanie cez švihadlá. Veľký rešpekt si získali deti z Ma-
terskej školy Trenčín, Kubranská ulica, ktoré na otázku, ktorú 

z disciplín uţ absolvovali, ţe zatiaľ ţiadnu. Odpoveď na 
otázku doplnili doprevádzajúce pani učiteľky : „Do centra 

mesta sme prišli so svojimi deťmi pešo z Kubrej. Takţe prvú 

časť športovej aktivity majú uţ deti za sebou. Ešte pred 
odchodom do mesta deti si 

vytipovali súťaţenie 
v skákaní vo vreciach 

a preťahovanie lanom 

pred Domom armády. Tú-
to súťaţ však organizátori 

vynechali. Tak skúsime 
prekonať chôdzou farské 

schody, ukáţeme Tren-

čiansky hrad a potom pôj- pracovníčky Ústavu verejného zdravotníctva pri meraní tuku 

Matej Chlebana a Matej Hasák relaxovali vo vode 
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deme pomaly domov.“ Prechádzajúce hlúčky detí zaviedli na 

Štúrove námestie, kde skúšali svoje športové šťastie ţiaci zo 

Základnej školy sv. Svorada a Benedikta v hádzaní šípok na 
elektronický terč. Pred Kultúrnym a metodickým centrom 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky kraľovali kolektívne 
športy basketbal a hokejbal, v ktorých sa zahrali ţiaci zo 

Základnej školy Trenčín, Ulica Na dolinách a Základnej školy 

Trenčín, Veľkomoravská ulica. Okrem toho mladí športovci 
preháňali celuloidovú loptičku na stolnotenisovom stole 

a skúšali cvičenie s obručou. Na pravé poludnie som navštívil 
stanovište na letnej tam okrem baviacich sa usporiadateľov nič 

sa nekonalo. Stanovište na krytej plavárni bolo o niečo ţivšie, 

ale v bazéne bolo len desať plávajúcich i napriek tomu, ţe 
vstup bol zdarma. Dvaja zo chlapcov Matej Hasák a Matej 

Chlebana, šantiacich v malom bazéne mi povedali, ţe prišli 
zo stanoviska v Dukle Trenčín, kde si overovali silu veslo-

vaním na trenaţéri. Bolo to veľmi namáhavé a tak prišli do 

krytej plavárne relaxovať. „Deň výzvy“ bol vyplnený okrem 
pohybových aktivít aj bohatým kultúrno-športovým progra-

mom, na začiatku ktorého vystúpil Folklórny súbor „Vena“ zo 
Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne a naň nadviazali ex-

hibíciou malí futbalisti z Futbalového klubu SOS Trenčín, 

karatisti z Karate klubu Interkan Trenčín a bojovníci z Aikido 
Trenčín. Svoje umenie tanca priblíţili vo svojich vystúpeniach 

tanečné súbory Goonies, Aura, Korzo, TDQ a brušných 
tanečníc. 

Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 23.05.2005  
Pomocná evidencia 269/2/05, 283/1/05 

 
V polovici mesiaca máj 2005 sa uskutočnil v telocvični 

Základnej školy Trenčín, Kubranská ulica medzinárodný stol-
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notenisový turnaj veteránov pod gesciou Telovýchovnej jed-

noty Kubran Trenčín. Výsledky : 

- kategória 40 ročných : 
1. P. Vaverka – Martin, 

2. I. Páleník – Dubnica, 
3. – 4. A. Paríšek –Košice, P. Horváth – Ţilina, 

- kategória 50 aţ 59 ročných : 

1. B. Tiso – Bytča, 
2. – 3. J. Buzacki – Tvrdošín, T. Váni – Lipovec, 

4. Vitek – Nové Mesto n/Váhom 
- kategória 60 aţ 64 ročných : 

1. Mihály – Prievidza, 

2. T. Lacko – Komárno 
- kategória 65 aţ 69 ročných : 

1. Nič – Bratislava, 
2. D. Janči – Malacky, 

3. – 4. J. Holoda – Bratislava, O. Kysel - Bratislava 

- kategória 70 aţ 74 ročných : 
1. V. Uhrovič – Ruţomberok, 

2. M. Illeš – Bratislava, 
3. – 4. B. Kasanický – Ruţomberok, V. Hasák – Trenčín, 

- kategória nad 75 rokov : 

1. T. Kokš – Hlohovec, 
2. F. Bralušic – Klátová Nová ves, 

3. – 4. V. Gondţúr – Trenčín, K. Kišon – Modra. 
Trenčianske noviny 30.05.2005  

Pomocná evidencia 284/2/05 

 
Dňa 28. mája 2005 bola v tomto roku po prvýkrát otvorená 

letná plaváreň na Sihoti pre verejnosť. Stalo sa tak v dôsledku 
slnečných a veľmi horúcich dní na konci mesiaca mája. Treba 

konštatovať, ţe personál letného kúpaliska na čele s jeho 

vedúcim Jozefom Berecom pripravil všetko potrebné k tomu, 
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aby kupujúci sa cítili na kúpalisku dobre. Pre ich spokojnosť 

návštevníkov kúpaliska zaviedli, hlavne pre tých mladších, 

spiring (cvičenie na stacionárnych bicykloch za doprovodu 
hudby), futbal na vode na nafukovacom ihrisku o rozmeroch             

14 x 26 metrov. Boli zabezpečené a ďalšie sluţby ako na-
príklad predaj dennej tlače, týţdenníkov a časopisov, stráţna 

sluţba pre bicykle, moţnosť odloţenia peňazí, či iných cen-

ností do úschovne. Najprv sprístupnili detský a nerezový re-
kreačný bazén a v druhej etape od polovice júna sprístupnia 

plavecký bazén. Na záver treba spomenúť ceny vstupeniek. 
Dospelý na celý deň 60,- Sk, vojaci, študenti, dôchodcovia, 

drţitelia ZŤP 40,- Sk, deti od 5 do 14 rokov 30,- Sk a deti do 5 

rokov zdarma. Plaváreň bude otvorená v pracovné dni od 09,
30

 
hod. do 18,

30
 hod. a cez víkendové dni od 09,

00
 hod. do 19,

00
 

hod. 
Trenčianske noviny 30.05.2005  

Pomocná evidencia 287/1/05 

 
V hokejovej Dukle Trenčín po ligovej sezóne postupne 

prichádzalo k zmenám v realizačnom a hráčskom kádri. Svoj 
odchod z prezidentskej funkcie dal verejne na známosť aj Ing. 

Jozef Mitocha z rodinných a pracovných dôvodov. A tak po 

jeho odchode bude vykonávať funkciu prezidenta od 1. júna 
2005 bývalý viceprezident klubu a jeden z najlepších 

slovenských obrancov v histórii - Róbert Švehla. Podľa jeho 
slov jeho cieľom bude pokračovať v rozbehnutej práci, dať 

príleţitosť mladým hráčom a muţstvo postupne doplniť 

skúsenejšími hokejistami. Zmluvu podpísal na tri roky, ale to 
sa môţe ešte kedykoľvek zmeniť. V tomto období sa naplno 

pracuje pri rekonštrukčných prácach v útrobach štadióna, 
ktorý po dokončení bude niesť názov po novom generálnom 

partnerovi - B.O.F. Leasing Aréna. 

Trenčianske noviny 06.06.2005  
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Pomocná evidencia 311/3/05 

 

Kto nestihol oslavu dňa detí 4. júna 2005 dopoludnia v cen-
tre mesta Trenčín, alebo 

tým, ktorým sa zábavy 
málilo, poponáhľali sa 

v tento deň popoludní na 

mestský futbalový štadión 
na Sihoti. V celom areáli 

futbalového štadióna pre-
biehali paralelne so zápa-

som AS Trenčín – FC 

Utrecht rôzne aktivity pre 
deti na viacerých stanovištiach, aby mali moţnosť uţiť si, čo 

najviac atrakcií. Bolo tu všetkého chuť. Deti videli ţonglérov, 
klaunov, mímov, ale i atrakcie typu skákací hrad, nafukovací 

futbal, súťaţe o ceny pri ţonglovaní s futbalom, maľovanie na 

tvár a to všetko sprevádzané vystúpeniami detských hudob-
ných skupín a mnoţstvom zábavy. Desať minút pred vys-

túpením futbalistov na 
trávnik sa na škvárovej 

dráhe predstavili so 

svojím umením maţo-
retky z Novej Dubnice, 

ktoré doprevádzali mu-
zikanti z toho istého 

mesta. No a potom uţ 

na ihrisko priviedol Dr. 
Klaun (mím Vladimír 

Kulíšek) rozhodcovskú trojicu a hráčov  AS Trenčín a  FC 
Utrecht v sprievode mladých domácich futbalistov. Zápas 

svojím výkopom otvoril Jeho Exelencia splnomocnený veľvy-

slanec Holandského kráľovstva v Slovenskej republike 

nástup futbalistov Trenčína a Utrechtu na trávnik 
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Laurent Louis Stokvis. 

V priebehu prestávky pol-

času futbalového zápasu 
odovzdal generálny riaditeľ 

holandskej firmy „Hoek 
Slovensko“ Jacques van  

der Liden manaţérke Fondu 

dr. Klaun Ing. Jane Se-

dláčkovej  40 zdravotných 

vozíkov pre zdravotne postihnutých občanov. Potom všetkých 
návštevníkov pozdravili veľvyslanci Fondu dr. Klaun Štefan 

Skrúcaný a Chantal Poullain, ktorí 

obdrţali svoje poverovacie listiny 
od dr. Klauna. V poslednom vystú-

pení prestávky polčasu futbalového 
zápasu odovzdal riaditeľ Cesty Ni-

tra, závod Trenčín Ing. Trúnek ria-

diteľke Špeciálnej základnej školy 
Vladimíra Predmerského v Trenčíne 

Mgr. Jarmile Blaškovej symbolic-
ký šek v hodnote 20.000,- Sk. Treba 

dodať, ţe priateľský futbalový zápas 

sa skončil v pomere 4:2. Záverom treba konštatovať, ţe ešte 
pred celým podujatím sa jeho organizátori najviac obávali, či 

bude priaznivé počasie. A to vyšlo do najmenších maličkostí. 
Preto malí i veľkí návštevníci odchádzali domov mimoriadne 

spokojní. 

Trenčianske noviny 06.06.2005  
Pomocná evidencia 311/1/05 

 
V rámci Slovenského pohára v behu do vrchu sa dňa 5. jú-

na 2005 sa  v areáli lesoparku Brezina uskutočnil premiérový 

ročník Behu trenčianskou Brezinou. Organizátorom podujatia 

Janka Sedláčková preberá symbolicky 40 vozíkov  pre zdravotne 

postihnutých občanov od Jaquesa van der Lindena  

slávnostný výkop Laurenta Luisa Stokvisa 
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bol Slovenský orol, Mesto Trenčín, Krajské športové centrum 

a niektorí známi sponzori. Podujatie sa konalo pod hlavnou 

taktovkou známeho vyznávača beţeckého športu v širokom 
okolí - Miroslava Kováča, ktorý popri organizačných záleţi-

tostiach dokázal zvíťaziť vo svojej vekovej kategórii. Súťaţilo 
sa v 10 kategóriách, kde pre juniorky, muţov nad 70 rokov a 

ţeny nad 50 rokov bola pripravená trať s dĺţkou 3 km a 

prevýšením 180 m. Pre ostatné kategórie trať merala 8 km 
s celkovým prevýšením 420 m. Štart pretekárov bol na Kuku-

čínovej ulici, odkiaľ pretekári vybehli na Kozí vrch (najvyšší 
bod Breziny). Následne absolvovali okruh o dĺţke 2,5 km, 

ktorý zdolávali dva razy. V krásnom prostredí lesoparku Bre-

zina, za príjemného počasia sa podujatia zúčastnilo 85 pre-
tekárov nielen z okolia Trenčína. Veď napríklad víťazom 

hlavnej kategórie muţov bol pretekár AMK Nové Zámky 
Imrich Magyar, kategóriu nad 40 rokov vyhral Milan Blaško 

zo Psotkovej chaty Štrba a hlavnú ţenskú kategóriu vyhrala 

Vanda Mesiariková z Bardejova. Z trenčianskych pretekárov 
sa výborným výkonom a umiestnením blysol Ján Kucharík, 

ktorý v kategórii nad 40 rokov dobehol na druhom mieste. 
Ervín Páleník skončil na piatom mieste, Stanislav Ďuriga 

skončil na jedenástom mieste, Milan Gašparovič skončil na 

pätnástom mieste a Ján Korienek skončil na dvadsiatom 
mieste. Medzi muţmi nad 50 rokov zvíťazil osvedčený a 

zanietený borec Miroslav Kováč, pred J. Meszárošom z Prie-
vidze a S. Svitákom zo Ţiliny. Päťdesiatnikov z Trenčanov 

doplnil Ján Hudec na deviatom miesto, Anton Zemanovič na 

desiatom mieste. Tých skôr narodených (muţi nad 60 rokov) 
výborne reprezentoval Ferdinand Husár, ktorý do cieľa 

dobehol na druhom a Dušan Kašička na treťom mieste. 
Nemoţno zabudnúť ani na ostatných Trenčanov - Drahoslava 

Masarika, Jitky Hudákovej, Júliusa a Imricha Ţilinských a 

veľké uznanie si zaslúţia aj najstaršia účastníčka preteku 
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Mária Kleinová (ročník narodenia 1938) z Prievidze a Július 

Ţilinský (1931) z Trenčína. 

Trenčianske noviny 13.06.2005  
Pomocná evidencia 333/1/05 

 
Dňa 8. júna 2005 sa na pôde Základnej školy Trenčín, 

Kubranská cesta uskutočnil 30. ročník behu bývalého kubran-

ského učiteľa Antona Hackenbergera, ktorého zastrelili fašisti 
počas druhej svetovej vojny. Za slnečného počasia na zaují-

mavej trase v areáli školy sa predstavili ţiaci šiestich škôl (54. 
účastníkov) v štyroch vekových kategóriách. Výsledky : 

- kategória mladších ţiačok  

1. Z. Fraňová - Základná škola Trenčín, Kubranská cesta 
2. D. Mesárošová Základná škola Trenčín, Hodţová  

3. M. Lišková Základná škola Trenčín, Kubranská cesta 
- kategória mladších ţiakov  

1. M. Hamaňa Základná škola Trenčín, Ulica  Na Dolinách 

2. P. Heleš Základná škola Trenčín, Hodţová ulica 
3. J. Dohnan Základná škola Trenčín Horná Súča  

- kategória starších ţiačok 
1. B. Doskočilova Základná škola Trenčín, Hodţová ulica 

2. N. Jašíková Základná škola Trenčín, Kubranská cesta 

3. N. Matysová Základná škola Trenčín, Hodţová ulica 
- kategória starších ţiakov 

1. T. Svedek Základná škola Trenčín, Hodţova ulica  
2. M. Viskupič Základná škola Trenčín, Ulica Na Dolinách 

3. M. Juriga Základná škola Trenčín Horná Súča 

V súťaţi druţstiev o putovné poháre v kategórii starších 
ţiačok určili výsledky  nasledovné poradie : 

1. Základná škola Trenčín, Hodţova ulica 
2. Základná škola Trenčín, Kubranská cesta 

3. Základná škola Trenčín, Ulica Na Dolinách 

4. Základná škola Trenčín, Horná Súča 
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5. Základná škola Trenčín, Novomestského ulica 

V súťaţi druţstiev o putovné poháre v kategórii starších 

ţiakov určili výsledky  nasledovné poradie : 

1. Základná škola Trenčín, Ulica Na Dolinách 

2. Základná škola Trenčín, Hodţova ulica  

3. Základná škola Trenčín, Kubranská cesta 

4. Základná škola Trenčín Horná Súča  

5.  Základná škola Trenčín, Novomestského ulica  

6. Základná škola Trenčín Dolná Súča  

Trenčianske noviny 27.06.2005  
Pomocná evidencia 355/2/05 

 

Na športoviskách Detského mestečka Trenčín – Zlatovce a us-
kutočnil dňa 9. júna 2005 jubilejný 10. ročník celoslovenského 

finále „Zdatné deti 2005“. Ani chladné počasie neubralo nič 
na kvalite výkonov mladých športovcov – ľahkých atlétov, 

ktorí súťaţili v behu na 60 

metrov a 1000 metrov, v špl-
hu, v hode kriketovou lop-

tičkou a v skoku do diaľky. 
Vo finále súťaţilo 225 prete-

károv, ţiakov štvrtých a pia-

tych tried základných škôl, 
najviac zo stredného a vý-

chodného Slovenska. Pre-
kvapením pre organizátorov bola veľmi malá účasť pretekárov 

zo západného Slovenska, Trenčianskeho kraja a Trenčína 

vôbec. Preteky zhodnotil riaditeľ súťaţí Mgr. Peter Kravec 
ako veľmi dobré, hoci na štadióne boli pre ľahkú atletiku 

skromné podmienky. Dosiahnuté výsledky však presvedčili 
o tom, ţe športové zápolenie bolo vizitkou čistého športového 

ducha. Na záver výsledky športového zápolenia :  

 

štart šprintérskych súťaţí 
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A) kategória ţiakov štvrtých     tried základných škôl : 

1. Základná škola Kľačany 

2. Základná škola Niţná na Orave 
3. Základná škola Moldava nad Bodvou 

B) kategória ţiakov 5. tried základných škôl : 
1. Základná škola Moldava nad Bodvou (5. b trieda) 

2. Základná škola Niţná na Orave 

3. Základná škola Moldava nad Bodvou (5.a trieda) 
C) kategória ţiakov 6. tried základných škôl : 

1. Základná škola Brezová pod Bradlom (6.a trieda) 
2. Základná škola Brezová pod Bradlom (6.c trieda) 

3. Základná škola Niţná na Orave 

D) kategória ţiakov 7 tried základných škôl : 

1. Základná škola Brezová pod Bradlom  

2. Základná škola Ruskov 
3. Základná škola Moldava nad Bodvou 

E) kategória ţiakov 8. tried základných škôl : 

1. Základná škola Bojná 
2. Základná škola Niţná na Orave 

3. Základná škola Brezová pod Bradlom 
Info Trenčín 16.06.2005  

Pomocná evidencia 320/1/05 

 
Počas prestávky prvoligového futbalového stretnutia AS 

Trenčín – MŠK Ţilina dňa 12. júna 2005 odovzdal primátor 
Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler na mestskom futba-

lovom štadióne na Sihoti za získanie titulu majstra Slovenska 

mladším dorastencom AS Trenčín zlaté medaily. 
Info Trenčín 16.06.2005  

Pomocná evidencia 320/1/05 
 

Skauti z mestskej časti Trenčín – Zlatovce si pripomenuli 

35. výročie vzniku svojho oddielu na 2. ročníku skautskej 



 759 

súťaţe „O Štít Zlatoviec“. Na podujatie pozvali i neorgani-

zované deti zo Zlatoviec, rodičov a členov Klubu dôchodcov 

zo Zlatoviec. Začiatok súťaţe mal tradičný skautský charakter 
spojeného s nástupom, hlásením a skautskou hymnou. Zasek-

nutím sekery do pňa stromu so zaklínajúcou formulkou slov 
„Súťaţ sa môţe začať“ poslancom Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne Vladimíra Porubana sa súťaţ začala. V hlavnej 

súťaţili včielky a vĺčatá, mladšie skautky a mladší skauti. Do 
súťaţe sa zapojili aj skauti z Trenčianskej Teplej. Celkom 17 

dvojčlenných hliadok si overovalo svoje skautské vedomosti v 
poskytovaní prvej predlekárskej pomoci, šikovnosti orientácie 

v prírode a  v uplatňovania zručností  pri táborení na šiestich 

stanovištiach. Pre skautských nováčikov a pre deti Základnej 
školy Trenčín, Ulica na dolinách bola usporiadaná zábavná 

súťaţ pod názvom „Tarzanov chodník“. Obe súťaţe boli ús-
pešné a tí najlepší boli odmenení vecnými cenami. Ale prak-

ticky boli úspešní všetci súťaţiaci. Preto im organizátori 

podujatia odovzdali pamätné listy, koţené prívesky so znakom 
súťaţ a drobné sladkosti. Záver patril tradičnému turistickému 

pohosteniu dobrým guľášom a teplým čajom so zákuskami. 
Info Trenčín 16.06.2005  

Pomocná evidencia 320/1/05 

 
Dňa 11. júna 2005 sa uskutočnil v Trenčíne 13. ročník 

vychyteného turisticko-pivného pochodu pod názvom „Kuka-
nova desina“. Medzi účastníkmi, ktorí absolvovali trasu 

pochodu v slnečno-dáţdivom počasí. Medzi jeho účastníkmi 

nechýbal minister zahraničných vecí Slovenskej republiky 
Eduard Kukan. 

Trenčianske noviny 329/3/05 
 

Sobotňajšie popoludnie dňa 18. júna 2005 patrilo na fut-

balovom štadióne v Trenčíne stretnutiu silným muţom na 
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ďalšom ročníku Európskej ligy silných muţov – Strongman 

Interlegue 2005 o meč Matúša Čáka. Na súťaţi sa predstavilo 

22 borcov, ktorí zápasili v rôznych disciplínach. Borci zápolili 
za ideálneho slnečného počasia v šiestich, pomerne veľmi ná-

ročných podujatiach. Súťaţiaci postupne absolvovali tlačenie 
nadzdvihnutého automobilu a schody sily, katov kríţ, vykla-

danie závaţí, putne starej matere, pivárov trest a oceľové kufre 

spojené s nosením190 kg váţiaceho meča Matúša Čáka Tren-
čianskeho. Po vyše päťhodinovom zápolení za konečného 

víťaza a tým aj za rytiera vyhlásili Litevca L. Bekeltista a 
Matúš Čák Trenčiansky mu odovzdal mu povestný meč. Na 

ďalších miestach skončili Ján Křeháček a Tomáš Kollár, obaja 

z Trenčína. Konečné poradie silákov : 
1. L. Bekeltist – Litva 

2. J. Křeháček – Trenčín 
3. Tomáš Kollár – Trenčín 

4. L. Libacki – Poľsko 

5. M. Štefl – Česká republika 
6. Z. Sedmák - Česká republika 

7. T. Mit – Estónsko 
8. R. Guliš – Lotyšsko 

9. B. Golier – Bánovce nad Bebravou 

10. J. Bártl - Česká republika 
11. J. Masaryk – Slovenská republika 

12. M. Lobikas – Litva 
13. R. Ţaloudek - Česká republika 

14. G. Peksa – Maďarsko 

15. T. Malatinský – Maďarsko 
16. I. Petrík – Slovenská republika 

17. J. Šalata - Česká republika 
18. M. Petrík – Slovenská republika 

19. G. Forgáč – Maďarsko 

20. V. Rizof – Bulharsko 
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21. I. Hrehovský – Ukrajina 

22. D. Stojanov – Bulharsko 

Trenčianske noviny 20.06.2005  
Pomocná evidencia 345/1/05 

 
Dňa 22. júna 2005 

športovanie detí a mládeţe 

bol športový deň pripome-
nutím si myšlienky Olym-

pijského dňa cezpoľným be-
hom. Tento rok sa pretekalo 

na dvoch miestach. V areáli 

Základnej školy Trenčín, No-
vomeského ulica súťaţili ţia-

ci zo základných škôl zo sídliska Juh a na Ostrove pretekali 
ţiaci a študenti z ostatných základných a stredných škôl 

z mesta Trenčín. Príjemné letné počasie prilákalo zasúťaţiť 

s rovesníkmi svojich tried v duchu olympijskej myšlienky. 
Všetci pretekári, ktorí prišli do cieľa boli odmenení slad-

kosťou a diplomom podpísaným predsedom Slovenského 
olympijského výboru Františkom Chmelárom a podpred-

sedníčkou Slovenského olympijského výboru Máriou Mrač-

novou. Víťazi naviac dostali tričko s písacími potrebami. 
Vlastné poznámky 

 
V Povaţskej Bystrici sa uskutočnili medzinárodné 

majstrovstvá Slovenska v behu do vrchu. Štart pretekárov bol 

hromadný, pričom trať pre veteránsku kategóriu viedla lesným 
chodníkom na vrchol Manína a späť v dĺţke 7,5 km s pre-

výšením 600 m. Trať hlavnej muţskej kategórie merala              
10,5 km s prevýšením 800 m, pričom beţci museli vybehnúť 

na vrchol Manína a späť. Na štartovaciu čiaru sa postavilo 107 

pretekárov zo Slovenska a Českej republiky. Z Trenčanov si 
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výborne počínal Miroslav Kováč v kategórii muţov nad 50 

rokov, ktorý svoju vekovú kategóriu vyhral a stal sa majstrom 

Slovenskej republiky v behu do vrchu. V silnej konkurencii sa 
vo svojej kat. nestratil ani Ervín Páleník (muţi nad 40 rokov) 

a celkovo skončil na 4. mieste. Keďţe pred ním sa umiestnil 
jeden pretekár z Českej republiky, tak sa stal tretím najlepším 

slovenským pretekárom v behu do vrchu.  

Trenčianske noviny 13.06.2005  
Pomocná evidencia 331/3/05 

 
Ţreb bol voči Trenčanom pomerne nemilosrdný, keď v 

poslednom kole im prisúdil za súpera uţ nového majstra 

Slovenska - spoza starého bratislavského mosta – Artmediu 
Bratislava. Hoci tá, bez ohľadu na výsledok mala titul uţ vo 

vrecku, hrala v maximálnej pohode. Jediným jej problémom 
moţno iba bolo, aby kanonier Filip Šebo nastrieľal, čo najviac 

gólov a zabezpečil si tak korunu kráľov strelcov v tejto sezóne 

a nedal druhému I. Bartošovi zo Ţiliny takmer ţiadnu šancu na 
túto poctu. Problém to však nakoniec vôbec nebol, lebo Šebo 

strieľal ako z kanóna a do streleckej listiny sa zapísal štyrmi 
peknými gólmi a popri majstrovskom titule získal aj primát 

kráľa strelcov. Pravdupovediac, spočiatku to na debakel AS 

ani príliš nevyzeralo, ale strelecká pohroma pre hostí prišla aţ 
v druhom dejstve. Domáci síce v 19. minúte vyhrávali uţ 2:0, 

ale tesne pred prestávkou sa Trenčanom podarilo vsietiť 
kontaktný gól na 2:1 a očakával sa tlak hostí. Opak sa však 

stal pravdou a vodcovskú a kanoniersku taktovku prevzal do 

svojich rúk strelec Šebo, ktorý strieľal ako pri Verdune. Diáci 
na štadióne sa zabávali, tlieskali a fandili dobrému futbalu zo 

strany svojich miláčikov a hostia boli chtiac-nechtiac odsúdení 
do úlohy štatistov. Domáci dominovali po všetkých futba-

lových stránkach a oprávnene oslávili majstrovský titul v sú-

boji nad nevýrazným súperom. Zápas sa hral za výbornej ku-
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lisy a skončil v pomere 6:1. Jediný gól za AS Trenčín dal 

Seman. AS Trenčín skončil na ôsmom mieste.  

Trenčianske noviny 20.06.2005  
Pomocná evidencia 346/2/05 

 
V dňoch 15. aţ 16. júna 2005 sa uskutočnilo v Topol-

čiankach krajské finále prípraviek 3., 4. a 5. ročníka. Medzi 

tretiakmi sa celkovým víťazom stalo druţstvo FC Nitra A, 
u štvrtákov zvíťazili mladí futbalisti AS Trenčín a u piatakov 

zvíťazili futbalisti z FC Nitra. Z dosiahnutých výsledkov 
vychádza jedno rezumé, ţe najlepších mladých futbalistov 

v kraji majú FC Nitra  a AS Trenčín. Táto skutočnosť by mala 

byť povzbudením do budúcnosti i trenčianskeho futbalu. 
Trenčianske noviny 20.06.2005  

Pomocná evidencia 347/1/05 
 

Skoré ráno 18. júna 2005 sa zúčastnili členovia 

trenčianskeho Rotary klubu – Miloš Ábel, Peter Chmelík 
a Štefan Beňo ojedinelého športového podujatia Vättern-

rundan pri švédskom meste Motala. Triskokilometrová jazda 
okolo jazera sa v tomto roku išla uţ po štyridsiatykrát. Tren-

čania zdolali náročnú trať za niečo neţ 12 hodín a boli traja 

spomedzi 14.121 borcov, ktorí skončili preteky. 
Trenčianske noviny  11.07.2005  

Pomocná evidencia 367/2/05  
 

Po sérii semifinálových stretnutí play-off sa do finálových 

zápolení práve skončenej sezóny kvalifikovali zhodou 
okolností dva tímy z Trenčianskeho kraja - Cityfarma Wild 

Kings Dubnica a Hermes Trenčín, obhajujúci titul z uply-
nulého ročníka. V prvom vzájomnom stretnutí - v utorok             

21. júna 2005 zvíťazili Trenčania najtesnejším výsledkom 8:7. 

V druhom meraní síl  boli zasa úspešnejší Dubničania keď 
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vyhrali 10:6. A nakoľko sa séria hrala na dve víťazné 

stretnutia, tak o novom majstrovi Slovenska rozhodol nako-

niec aţ tretí finálový zápas dňa 24. júna 2005, v ktorom vy-
hrali reprezentanti Hermesu 9:3 a obhájili tak vlaňajšie pr-

venstvo. Všetky finálové stretnutia sa odohrali v útrobach zim-
ného štadióna v Trenčíne. Konečné poradie finálovej play-off :  

1. Hermes Trenčín,  

2. Cityfarme Dubnica,  
3. Mad Dogs Bratislava 

4. Fevra Bratislava 
Trenčianske noviny 27.06.2005  

Pomocná evidencia  356/1/05 

 
Vo štvrtok 23. júna 2005 sa na otváracom tréningu na 

štadióne na Sihoti v Trenčíne v príprave na novú majstrovskú 
ligovú sezónu 2005-2006 zišlo 26 hráčov AS Trenčín. Z uply-

nulého ročníka chýbali odchádzajúci Lukáč (odišiel do Ne-

mecka) a Číţ (skončilo mu hosťovanie), zranený Csaba Hor-
váth a dovolenkujúci Kamenský s Baranyaim. Na tréningu bol 

prítomný aj Mičenec. V súčasnosti nebolo ešte rozhodnuté, 
kde bude v novej sezóne pôsobiť. Okrem niektorých hráčov 

tréning viedla nová trénerska trojica, na čele s hlavným 

Ladislavom Hudecom a jeho dvoma asistentami - Karolom 
Markom a Petrom Ančicom. Trénerom brankárov zostal 

naďalej Jaroslav Machač. Sústredenie sa bude uskutočňovať 
iba v domácich podmienkach. Letnú prípravu na úvod absol-

vovali títo hráč : Volešák, Buchta, Igaz, Hodál - Mičenec, J. 

Poštrk, Palša, Velický, Kubala, Seman, Chomistek, Pastva, 
Lietava, Šuhaj, Roţník, Hricov, Amrich, Kriţko, Urban, 

Verchola, Moravčík, Lintner, S. Molnár, Mezovský, Jančovič, 
Šiška. 

Vlastné poznámky 
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Jednou so sprievodných podujatí Art-Film-u v Trenčíne 

bola dňa  24. júna 2005 kas-

kadérska schow na Mie-
rovom námestí v Trenčíne. 

Najmä Zdeněk Fusek svo-
jimi akrobatickými skokmi 

na motorke zatajovali dych 

všetkých návštevníkov pia-
točného poobedia. O tom, 

ako sa robia triky pri natá-
čaní filmov kaskadérmi, aby 

nebol ohrozený ţivot hercov, 

boli aj ďalšie ukáţky – bitka 
gangstrov, bitka stredovekých 

rytierov, pád z okna Piaris-
tického gymnázia, ukáţky ho-

riaceho človeka, či ukáţky 

fingovaných úderov a streľby. 
To bola hodina plná napätia, 

ale aj ukáţky majstrovstva ľu-
dí, ktorí majú zaujímavé toto zamestnanie. 

Trenčianske noviny 27.06.2005  

Info Trenčín 30.06.2005  
Pomocná evidencia 357/1/05 

 
V bratislavskej športovej hale na Pasienkoch sa uskutočnil 

prestíţny Európsky pohár mládeţe v karate, ktorého sa zúčast-

nili pretekári Ruska, Chorvátska, Česka, Maďarska, Slovinska 
a iných krajín. Pretekári Ekonómu Trenčín pod vedením tré-

nera Miroslava Ďuďáka dosiahli vynikajúce umiestnenia, 
z ktorých treba osobitne spomenúť. V kategórii kumite 

dorastenky do 60 kg zvíťazila P. Kubinská, rovnako aj v 

kategórii kumite dorastenky do 51 kg R. Harasníková. Druhé 

Zdeněk Fusek v akcii 

ukáţka bitky stredovekých rytierov 
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miesto v kategórii kumite dorastenky do 51 kg získala Z. Kol-

lárova. Tretie priečky získali v kategórii kumite dorastenci do 

65 kg P. Nosáľ, v kumite ţiaci do 35 kg D. Kopúň a v kumite 
mladších dorasteniek do 60 kg N. Bľachová. 

Trenčianske noviny 27.06.2005  
Pomocná evidencia 355/3/05 

 

Na 15. ročníku Behu z Dubnice nad Váhom do Novej 
Dubnice, na trati dlhej 10.000metrov mali svoje zastúpenie aj 

pretekári z Trenčína. Nevyhrali síce v hlavnej kategórii do 40 
rokov, ale v kategórii do 50 rokov získal prvenstvo Ján 

Kucharík. V kategórii nad 60 rokov získal Ferdinand Husár 

druhé miesto a v kategórii ţien do 35 rokov získala Jitka 
Hudáková tretie miesto. 

Trenčianske noviny 04.07.2005  
Pomocná evidencia 364/1/05 

 

V stredu 27. júna 2005 podpísali dve zmluvné strany  
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne a Krajské 

športové centrum Trenčín  Rámcovú dohodu o spolupráci. Jej 
cieľom bolo vytvoriť organizačné, materiálne a finančné pod-

mienky pre pozitívne ovplyvňovanie telesného a duševného 

rozvoja obyvateľov samosprávneho kraja v oblasti telesnej 
kultúry, športu a turistiky tak, aby prispievali k získavaniu a 

rozvoju pohybových a telesných zručností a schopností. Tieţ k 
upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, zdatnosti a k 

formovaniu osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými 

vlastnosťami. Na základe dohody boli deklarované aj konkrét-
nejšie športové aktivity. Dohodu podpísali predseda Tren-

čianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec a pred-
seda Krajského športového centra Mgr.  Pavol Jurčík. 

Trenčianske noviny 11.07.2005  

Pomocná evidencia 371/2/05 
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Dňa 29. júna 2005 sa stretla v Klube Lúč takmer homo-

genná skupina ľudí, ktorá má spojenie s horolezectvom. Čle-

novia horolezeckého oddielu James v Trenčíne Gabriel Čmá-

rik a Marek Šedivý pripravili pre priaznivcov tohto druhu 

športu premietanie filmov s lezeckou tématikou a diapozitívov 
z vlastných horolezeckých ciest a výprav do Rakúska, Talian-

ska a Pakistanu. No premietali aj film z iných zdrojov. Oso-

bitne treba spomenúť filmovú tvorbu známeho horského fil-
mára a cestovateľa Pavla Barabáša. Bol to zaujímavý večer. 

Trenčianske noviny 11.07.2005  
Pomocná evidencia 365/1/05 

 

Dňa 29. júna 2005 sa uskutočnilo vyhodnotenie 
stredoškolských športo-

vých hier za školský 
rok 2004/2005 za účasti 

dlhodobo uvoľneného 

poslanca pre výkon 
funkcie Branislava 

Zubričaňáka. Po jeho 
vystúpení, v ktorom po-

ďakoval zúčastneným 

zástupcom škôl za ús-
pešnú reprezentáciu školy a mesta Trenčín v športových súťa-

ţiach, uplynulé obdobie zhodnotila referentka odboru školstva 
a sociálnych vecí Mestského úradu v Trenčíne Bc. Mária 

Opačitá. Vo svojom príhovore pripomenula, ţe : 

- stredoškolských súťaţí sa zúčastnilo 13 stredných škôl 
a stredných učilíšť mesta Trenčín, na ktorých sa zúčastnilo 

1.309 športovcov; 
- Športové gymnázium v Trenčíne sa tieţ zúčastňovalo súťaţí, 

ale bez bodovania; 
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- zdravotné zabezpečenie počas všetkých súťaţí realizovala 

Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne. 

Na záver podujatia bolo vyhlásené nasledovné poradie 
zúčastnených stredných škôl a stredných odborných učilíšť 

zúčastnených stredoškolských športových hier, pretoţe 
umiestnenia na nich boli bodované : 

1. Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín – 118 bodov 

2. Obchodná akadémia dr. Milana  Hodţu Trenčín – 84,5 bodu 
3. Zdruţená stredná škola hotelových sluţieb a obchodu 

Trenčín – 58,5 bodu 
4. Stredné odborné učilište odev-

né a textilné Trenčín – 45 bo-

dov 
5. Piaristické gymnázium Jozefa 

Braneckého Trenčín – 43 bo-
dov 

6. Stredná priemyselná škola 

odevná Trenčín – 23,5 bodu 
7. Stredné odborné učilište letec-

ko-opravárenské Trenčín – 21 bodov 
8. Stredné odborné učilište strojárske Trenčín – 19 bodov 

9. Stredná priemyselná škola stavebná Trenčín – 16 bodov 

10. Stredná zdravotnícka škola Trenčín – 15,5 bodu 
11. Stredné odborné učilište ţelezničné Trenčín – 12 bodov 

12. Stredné odborné učilište stavebné Trenčín – 2 body 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 359/1/05 

 
Novučičky malý zimný štadión Mariána Gáboríka v Tren-

číne po kolaudácii sa stal počas troch júlových turnusov de-
jiskom slovenskej hokejovej školy Mariána Gáboríka a Ma-

riána Sakáča. Prvý turnus začal 2. júla 2005 a trval do 8. júla 

2005. Potom sa uskutočnili ešte dva, kde mladí talentovaní 

Mgr. Kravec  z Osemročného športového gymnázia 
v Trenčíne preberá vecný dar Mesta Trenčín 
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hráči postupne počas jednotlivých tréningov získavali cenné 

skúsenosti pod vedením skúsených trénerov. Škola pre bran-

károv mala iba dva turnusy a to od 2. - 8. júla a od 9. - 15. júla 
2005. 

Vlastné poznámky 
 

Futbaloví mladší dorastenci AS Trenčín pod vedením 

trénerskej dvojice Martin Stano – Roman Jambor získali 
titul majstra Slovenskej republiky v sezóne 2004/2005. 

Trenčianske noviny 11.07.2005  
Pomocná evidencia370/1/05 

 

V dňoch 2. aţ 3. júla 2005 sa uskutočnil v poľskom meste 
Zablocie 15. ročník  medzinárodný futbalový turnaj obcí 

s názvom „Záblatie“. Tohoročný usporiadateľ Orzel Zablocie  
privítal svojich súperov – Sokol Záblatí od Prachatíc, Slovan 

Záblatí od Bohumína, Druţstevník Záblatie od Trenčína. 

Svojho českého a moravského súpera porazili a v stretnutí 
o prvé miesto po prehratom zápase z jedenástky skončili na 

druhom mieste. Najlepším strelcom sa stal s tromi gólmi 
Tomáš Adamkovič z Druţstevníka Záblatie. Fantastickú 

spoločenskú atmosféru vytvorila trenčianska kapela Melodik. 

Budúci 16. ročník sa uskutoční v posledný júnový víkend 
v Trenčíne – Záblatie. 

Trenčianske noviny 11.07.2005  
Pomocná evidencia 368/1/05 

 

Do finále prvoligového maratónu hokejbalu v Trenčíne sa 
prebojovali druţstvá Rangers a Vegeta. O víťazstvo sa bojo-

valo na tri víťazné zápasy. I keď prvý zápas Rangers prehral 
s Vegetou 6:10, ale v ďalších zápasoch prejavil neuveriteľnú 

snahu po víťazstve a tým aj k obhajobe prvenstva z minulého 

ročníka, keď vyhral ostatné tri zápasy 8:6, 6:2 a 11:5. Tretie 

víťazné druţstvo Rangers víťazné druţstvo 
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miesto získalo 

druţstvo Flippers, 

keď porazilo na zá-
pasy druţstvo De-

vils 2:0. 
Trenčianske novi-

ny 11.07.2005  

Pomocná eviden-
cia 370/2/05 

 
V dňoch 13. - 15. mája 2005 sa uskutočnili medzinárodné 

školské majstrovstvá šesťčlenných druţstiev v plávaní  Swim 

cup ISF v Palma de Mallorca za účasti plavcov z 19 štátov. 
V kvalifikácii si účasť na týchto pretekoch vy-bojovali 

Slovenska aj dve šesťčlenné druţstvá chlapcov z Trnavy 
a dievčat z Osemročného športového gymnázia Trenčín, v 

zloţení Bizubová Lívia, Benková Simona, Bulková Marcela, 

Pavlíková Tatiana, Polláková Hanka, Turčanová Petronela. 
Významného športového úspechu dosiahla Lívia Bizupová, 

ktorá potvrdila svoju výbornú formu, keď v preteku na 50 
metrov motýlik zvíťazila. Z ostatných trenčianskych dievčat 

Petronela Turčanová skončila na 6. mieste v preteku na 50 

metrov prsia, Simona Benková skončila na 8. mieste v preteku 
na 50 metrov znak V štafete 4 x 50 metrov polohové preteky 

a v štafete 6 x 50 metrov voľný 
spôsob skončili dievčatá na                   

7. mieste. V celkovom poradí kra-

jín Slovensko v súťaţi dievčat 
skončilo na 6. mieste. Dievčatá 

reprezentovali mesto Trenčín 
a Slovensko nielen svojím výbor-

ným športovým výkonom, ale aj 

kultúrnym vystúpením na záverečnom galaprograme zaspie-

Lívia Bizupová 
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vaním slovenských ľu-

dových pesničiek „Tren-

čín dolinečka“ a „Keď si 
šťastný tlieskaj ruka-

mi...“, čím si získali srd-
cia prítomných. Vybave-

ní dostatkom propagač-

ných materiálov o meste 
Trenčín a Slovenska, ich 

rozdaním spropagovali 
naše mesto a Slovensko medzi svojimi športovými priateľmi. 

Info Trenčín 25.07.2005 
 

Plavci Osemročného športového gymnázia v Trenčíne si na 

letných majstrovstvách Slovenska počínali veľmi dobre. Ako 
prvý vstúpili do bojov naši najmladší – ţiaci kategória “B“ – 

ročníky 1993 a 1994 v Trnave v dňoch 17. – 19. júna 2005. Na 
týchto pretekoch milo prekvapil a vynikajúcimi časmi sa 

umiestnil Martin Guzlej, ktorý zvíťazil v disciplínach 100 m 

motýlik 1:13,53 a 100 m polohový pretek 1:16,63. S veľkou 
chuťou sa pustil do ďalších bojov a druhé miesta obsadil na 

400 m polohový pretek 5:49,07 a 200 m motýlik 2:50,76. V 
úspešnom ťaţení pokračovali ţiaci kategórie “A“ – ročníky 

1991 a 1992 v Ţiline 24.- 26. júna 2005. Pretekárka Michaela 

Rečková, ktorá si vyplávala EYOF v Miláne, potvrdila tak 
svoju prioritu v krauliarskych disciplínach, kde sa vţdy 

postavila na víťazný stupeň. Vyhrala 50 m voľný spôsob 
časom 28,20 sek., 100 m 1:00,83 min., 200 m 2:14,03 min. a 

na 400 m voľný spôsob bola druhá časom 4:48,84min. Svoju 

všestrannosť potvrdila aj v polohovkách, v ktorých na 200 m 
časom 2:32,31 min. a 400 m časom 5:24,80 min. skončila na 

druhom mieste. Milo prekvapila v disciplíne 100 m motýlik, 
kde časom 1:07,15 min. obsadila druhú priečku. K nej sa 

pretekárky so svojou trénerkou 
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pridala len Marcela Bulková v disciplíne 200 m znak časom 

2:35,67 min. sa postavila na druhý stupienok. Tu treba 

pochváliť Daniela Vácvala, ktorý si v prsiarskych disciplínach 
vyplával 5. miesta. Ako vţdy, najviac sa očakáva od plavcov, 

ktorí súťaţia v seniorskej a juniorskej kategórii. V Bratislave 
1. – 3. júla 2005 i oni boli veľmi úspešní. Len škoda, ţe ţiačka 

Miška Rečková sa ich nemohla zúčastniť, medailová bilancia 

by bola určite väčšia. Hneď v prvý deň sme začali úspešne. Tu 
treba podotknúť, ţe systém pretekov je taký, ţe ráno plavci 

plávajú rozplavby a kvalifikujú sa do poobedného finále A - 
najlepších 8 plavcov v senioroch a junioroch a finále B – len 

juniorské. Peter Slobodník pri svojom prvom štarte na 50 m 

voľný spôsob časom 25,31 sek. bol druhý a o pár minút v 
disciplíne 100 m motýlik sa postavil na najvyšší stupeň časom 

1:00,27 min. v juniorskej kategórie. V obidvoch disciplínach 
si utvoril osobné rekordy. Pridala sa k nemu Petronela 

Turčanová na 50m prsia časom 35,35 sek. obsadila 2. miesto. 

Škoda, ţe tento deň neplávala pre zdravotné problémy Lívia 
Bizubová, lebo v disciplínach 50 a 400 m voľný spôsob by 

určite stála na stupni víťazov. Aj druhý deň majstrovstiev sa 
niesol v znamení úspechov a osobných rekordov. Znakári 

Martin Tomaník a Simona Benková ešte dajú o sebe vedieť a 

určite okrem majstrovských súťaţí sa budú chcieť presadiť aj 
v juniorskej Európe. Na štart nastúpila aj Lívia Bizubová, 

ktorá i napriek zdravotným problémom zabojovala a vyplávala 
si dve finále. Vo finále začal úspešne Martin Tomaník, ktorý 

pred týmito majstrovstvami bol na Svetových hrách mládeţe v 

Bankogu (Thajsko) a na 50 m znak skončil na druhom mieste 
časom 28,54 sek. V tejto disciplíne skončil v senioroch na 3. 

mieste a vyhral juniorov časom 28,62 sek. O pár minút 
zopakoval toto isté umiestnenie na 100 m znak časom 1:01,07 

min. Tu sa k nemu pridala Simona Benková, ktorej nevyšiel 

krátky šprint, no zato v disciplíne 100 m znak skončila v 
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senioroch na 2. mieste a v junioroch vyhrala časom 1:09,91 

min. Na stupeň víťazov sa postavila ešte Lívia Bizubová 

najprv na 50m motýlik na 3. mieste časom 29,03 sek.  a            
100 m voľný spôsob časom 2. miesto 58,71 sek. V tejto 

disciplíne Peter Slobodník prišiel zbytočnou technickou 
chybou o svoj druhý titul, pretoţe ráno sa kvalifikoval ako 

prvý do B-finále, ale pretoţe bol jeden junior v A-finále, tak 

nemohol byť lepší ako druhý. Tak sa aj stalo, vo finále skončil 
s lepším časom ako najlepší junior a opäť vo svojom osobnom 

rekorde 55,02 sek. skončil len druhý. Posledný deň 
majstrovstiev sa čakalo opäť od Lívii Bizubovej, ţe zaútočí na 

najvyšší stupeň v disciplíne 200 m voľný spôsob. Potvrdiť 

mali aj znakári svoje medailové ambície. A na záver naše 
kvarteto v polohovkovej štafete ţien, od ktorej sa čakala 

medaila. Lívia Bizubová na 200 m voľný spôsob 2:08,83 min. 
vyhrala a spravila si osobný rekord. Martin Tomaník na 200 

m znak skončil v senioroch na 3 .mieste a v junioroch ho 

prekvapivo porazil pretekár z Trnavy, hoci plával vo svojom 
osobnom rekorde – 2:15,00 min. Treba podotknúť, ţe táto 

disciplína Martinovi nevonia, ale plával ju parádne. Keby bol 
bazén o meter dlhší, tak vyhrá. Simona Benková                 v 

juniorskej kategórii skončila na 2.mieste časom 2:30,15 min. 

Najkrajší bol opäť záver pretekov, v ktorej ţeny Simona 

Benková, Petronela Turčanová, Lívia Bizubová a Marcela 

Bulková si vyplávali 1.miesto v polohovej štafete časom 
4:37,75 min. a nepochybne potvrdili svoj prím v tejto 

disciplíne. 

Vlastné poznámky 
 

V sezóne 2004/05 sa krasokorčuliari z Telovýchovnej 
jednoty Dukla Trenčín mohli pochváliť dobrými výsledkami, 

ktoré dosiahli aj napriek zloţitým tréningovým podmienkam. 

Medzi najúspešnejších pretekárov patrila študentka Gymnázia 
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Ľ. Štúra v Trenčíne Jana Omelinová, ktorá získala titul maj-

sterky Slovenskej republiky v umeleckom korčuľovaní a záro-

veň sa stala víťazkou Slovenského pohára. Úspešným kraso-
korčuliarom bol aj Peter Hebr, bronzový na majstrovstvách 

Slovenska v kategórii juniorov a víťaz medzinárodných pre-
tekov European Criterium vo Viedni.  Medzi nové úspešné 

nádeje, ktoré sa v tejto sezóne umiestňovali do desiateho 

miesta v rámci Slovenska patrili Katarína Brosková, Bronis-
lava Dobiášová a Sabri Hassoun. Trenčianski krasokorčuliari 

sa uţ začali pripravovať na novú sezónu. Oddiel organizoval 
medzinárodné letné sústredenie na zimnom štadióne v Tren-

číne v dňoch 13. aţ 23. júla 2005. Hlavným trénerom bol Sta-

nislav Ţídek z Česka. Asistoval mu bývalý ruský reprezentant 
Alexej Vasilevskij. Na sústredení sa zúčastnil okrem 

trenčianskych krasokorčuliarov aj výber Slovenskej republiky, 
krasokorčuliari z Česka, Ruska, Chorvátska a Maďarska. Od 

23. júla 2005 nasledovný týţdeň nadväzovalo na toto podu-

jatie oddielové sústredenie v rámci Slovenska, ktoré zabez-
pečoval Slovenský krasokorčuliarsky zväz. 

Vlastné poznámky 
 

Na 3. ročníku medzinárodného etapového diaľkového 

pochodu Zlín - Trenčín v dňoch 16. aţ 17. júla 2005 sa 
zúčastnil rekordný počet - 61 registrovaných i rekreačných 

českých a slovenských vyznávačov turistických pochodov. 
Dĺţka trasy bola podľa najdlhšieho variantu 67 km (31 km 

prvý a 36 km druhý deň). Tento pochod mal v propozíciach 

napísané, ţe jeho zmyslom je poznanie prírodných krás a 
pamätihodností Bielych Karpát na moravskej i slovenskej 

strane, poznávanie ţivota tu ţijúcich ľudí a prehĺbenie 
spolupráce turistov oboch štátov. Samozrejme, taktieţ pod-

poriť fyzickú kondíciu účastníkov pochodu. Preto bol pripra-

vený program i pre tých, pre ktorých je 63 km pochod predsa 



 775 

len náročný a chcú sa pohybovať medzi tými, ktorí prejdú celú 

trasu. Do cieľa v Trenčíne pri Vodníkovi prišli v stanovenom 

čase všetci účastníci, ktorí pokračovali v pochode aj na druhý 
deň a to ešte poniektorí, po absolvovaní náročnej trasy nav-

štívili aj Trenčiansky hrad. Mnohí turisti obdrţali pamätné 
listy a do záznamníkov príleţitostné pečiatky a darčeky od 

sponzorov. 

Trenčianske noviny 25.07.2005  
Pomocná evidencia 382/3/05 

 
Od piatku 22. júla do nedele 24. júla 2005 sa na cestách 

Trenčianskeho kraja uskutočnili štvoretapové medzinárodné 

cyklistické preteky „Cena Slovenska 2005“. Na podujatí sa 
okrem slovenskej reprezentácie predstavili aj druţstvá mla-

dých cyklistov z Ukrajiny, Slovinska, Maďarska, Poľska, Rus-
ka, Lotyšska a Česka. 

Vo vyše 80-člennom 

pelotóne sa v dobrom 
svetle prestavili aj slo-

venskí pretekári, ktorí 
v jednotlivých etapách 

a celkovom umiestne-

ní nesklamali a získali 
lichotivé ocenenia. 

V poslednej etape, 
ktorá merala vyše         

100 km a vyvrcholila v nedeľu 24. júla 2005 na pravé polud-

nie na Mierovom námestí v Trenčíne, v ktorej dramatickom 
finiši zvíťazil K. Handič zo Slovinska. Celkovým víťazom 

tohtoročnej Ceny Slovenska sa stal P. Tibor zo slovenskej 
reprezentácie, na druhom mieste skončil D. Bajč zo Slovinska, 

na treťom mieste skončil M. Višňa zo Slovenska, štvrtý R. 

Palan z Poľska a piaty sa umiestnil F. Paďour z Česka. 

Okruh Orechové – Hrabovka – Skalka cyklisti absolvovali pribliţne za 25 minút 
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Organizátor podujatia Slávia Športová škola Trenčín v 

spolupráci so Slovenským zväzom cyklistiky a Ministerstvom 

školstva Slovenskej republiky sa výborne zhostili hostiteľa. 
Trenčianska noviny 25.07.2005  

Pomocná evidencia 282/2/05 
 

Kongres UEFA 

schválil v apríli v estón-
skom Talline moţnosť 

hrať od sezóny 2005–
2006 majstrovské, me-

dzinárodné a pohárové 

stretnutia vo futbale na 
umelej tráve. Tak vzni-

kla myšlienka zrealizo-
vať projekt s umelou 

trávou v Trenčíne pria-

mo na mestskom štadióne.  Bol to pilotný projekt nielen na 
Slovensku, ale aj 

v strednej Európe. 
„Sme si vedomí ur-

čitého rizika, no na 

druhej strane odbre-
meníme sa od pro-

blémov, ktoré nás 
sprevádzali počas 

celej sezóny, ale 

hlavne v zimnom 
období, pri údrţbe 

hracej plochy,“ po-
vedal pri začatí stavebných prác generálny manaţér AS Tren-

čín Mgr. Róbert Rybníček. „Vidím v tom veľké plus aj 

preto, ţe hrať tu budú aj mládeţnícke druţstvá. Navyše, je to 

jazda peletónu v uliciach Orechového 
miesto futbalistov a po štadióne preháňali buldozéry, či iné stroje 

miesto futbalistov a po štadióne preháňali buldozéry, či iné stroje 
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prvá časť realizácie prestavby futbalového štadióna.“  Pre klub 

to prinesie zlepšenie tréningových podmienok, stabilitu kvality 

hracej plochy a ušetrenie finančných prostriedkov na 
pravidelnú trávy údrţby, nevyhnutnú minimálne štyrikrát do 

roka, ktorá odčerpávala nemalé mnoţstvo financií. Podľa 
stanovených podmienok FIFA a UEFA umelý trávnik bude 

spĺňať parametre rebríčka FIFA s tromi hviezdičkami, čo je to 

najvyššie hodnotenie, 
aké môţe z hľadiska 

kvality byť. „Po sa-
motnej realizácii prí-

de do Trenčína tech-

nická komisia UEFA 
a bude testovať po-

ţadované parametre 
priamo na hracej plo-

che. Veríme, ţe nám 

udelí certifikát, ktorý 
oprávňuje odohrať domáce i medzinárodné zápasy,“ neskrýva 

optimizmus Mgr. Róbert Rybníček. Tešiť sa budú aj 
trenčianski fanúšikovia, lebo trávnik bude dvojfarebný a vi-

zuálne zlepší prostredie štadióna. Futbalisti AS Trenčín sa 

dušovali, ţe aj ich výkony porastú. Generálny manaţér je pres-
vedčený, ţe premiérový zápas na novom trávniku sa odohrá 

17. septembra 2005. Realizáciu rekonštrukcie štadióna v roz-
sahu 20 miliónov Sk zabezpečovala trenčianska firma 

VODEKO a.s. Podľa rozpisu našej najvyššej futbalovej súťaţe 

Trenčín privíta na svojej pôde Mestského futbalového klubu 
Ruţomberok. Pre rekonštrukciu hlavnej hracej plochy na 

Sihoti museli ligoví futbalisti AS Trenčín v novej futbalovej 
sezóne 2005/2006 cestovať na pravidelne tréningy na ihriská 

do okolitých dedín, nakoľko v súčasnosti nemajú k dispozícii 

vlastnú hraciu plochu. Trenčania takto, chtiac-nechtiac aţ do 
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skončenia rekonštrukcie vyuţívali ihriská v Horňanoch, Mní-

chovej Lehote, Trenčianskom Jastrabí a inde, kde sú k dis-

pozícii pomerne dobré terény. Tri prvoligové stretnutia, ktoré 
sa mali hrať podľa vyţrebovania na jeseň doma, boli odohrané 

na ihrisku treťoligistu v Nemšovej. 
Info Trenčín 28.07.2005  

Pomocná evidencia 383/1/05 

 
Exhibičným zá-

pasom hokejo-
vých hviezd dňa 

31. júla 2005 

otvoril oficiálne 

Marián Gáborík 

svoj nový zimný 
tréningový šta-

dión MG Rink na 

Hodţovej ulici 
v Trenčíne pres-

trihnutím symbo-
lickej stuhy s primátorom Mesta Trenčín Ing. Branislavom 

Cellerom. Štadión určený nielen na výchovu hokejovej mlá-

deţe z neďalekej základnej školy stál 50 miliónov Sk. In-
vestorom celého pro-

jektu bol odchovanec 
trenčianskeho hokeja a 

mesto Trenčín posky-

tlo na výstavbu poze-
mok. „Výstavbou šta-

dióna som chcel aspoň 
niečo vrátiť trenčian-

skej komunite, ktorá 

do mňa v minulosti in-

zľava – Dárius Rusnák, Ing. Branislav Celler, Marián Gaborík 
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vestovala. Pod mojím menom sa vytvorila aj nadácia, z kto-    

rej budeme finančne podporovať talenty z finančne slabších 

rodín. Štadión bude slúţiť pre verejnosť, organizovať sa na 
ňom budú rôzne tréningové kempy a je moţný aj prenájom na 

rôzne turnaje. Tréno-
vať na ňom budú aj 

krasokorčuliari, ale 

predovšetkým mládeţ-
nícke druţstvá z hoke-

jových tried zo Zá-
kladnej školy na Ho-

dţovej ulici,“ povedal 

Marián Gáborík. Za-
čiatok výstavby malé-

ho tréningového št-
adióna je datovaný 12. júlom 2004 a jeho spusteným do pre-

vádzky dňa 15. mája 2005. Teda za necelý rok sa podarilo 

investorovi podaril taký malý zázrak. Štandardná ľadová plo-
cha na hokej zabezpečovaná bezčpavkovým chladiacim sys-

témom má rozmery 59 x 29 metrov a má k dispozícii pre 
hráčov 5 kabín. O kvalite chladenia sa presvedčili aj návštev-

níci otvorenia. Tento malý zimný štadión je určený predo-

všetkým mladým hokejistom na tréning, ale aj na korču-
ľovanie verejnosti. Otvorenie MG Rinku sa začalo auto-

gramiádou hokejových hviezd, po ktorej nasledoval predzápas 
vyţrebovaných fanúšikov SMS hlasovania a tímu hviezd 

Národnej hokejovej ligy. Fanúšikovia sa však najviac tešili na 

duel medzi tímami zloţenými z hráčov Národnej hokejovej 
ligy a legiend slovenského hokeja. Uţ prvé formácie pred-

viedli takmer to najlepšie, čo momentálne slovenský hokej má 
k dispozícii. Na strane bieleho výberu nastúpili Ţigmund 

Pálffy, Jozef Stümpel, Peter Bondra, ktorých doplnili v 

obrane Róbert Švehla a spoluhráč Gáboríka z Minnesoty 

stuhu prestrihli primátor Ing. Branislav Celler s Mariánom Gaboríkom  
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Čech Filip Kuba. Modrí mali k dispozícii kompletnú for-

máciu Národnej hokejovej ligy v zloţení Zdeno Chára, 

Radoslav Suchý, Marián Hossa, Pavol Demitra, Marián 

Gáborík a neskôr aj ďalšieho hráča Wild Brent Burnsa. Na 

ľade však nechýbali ani ďalší hráči Národnej hokejovej ligy a 
legendy slovenského a trenčianskeho hokeja. „Vnímam to ako 

veľmi pozitívnu vec. Je to prvý príklad toho ako by sa mali 

zachovať nielen športovci, ktorí chcú pomôcť športu. 
V spolupráci s mestom vybudoval štadión, ktorý Trenčín 

veľmi potreboval. Z prístupu primátora a zastupiteľstva som 
veľmi prekvapený. Vo svete to však nie je nič neobvyklé,“ 

povedal kapitán maj-

strov sveta z roku 
1985, ktorého doplnil 

Pavol Demitra : „Je 
to výborné, najmä 

pre mládeţ a pre 

mesto Trenčín. Mladí 
budú môcť byť stále 

na ľade a verím, ţe 
tu vyrastie aspoň 

toľko talentov ako 

doteraz. Sme radi, ţe to dal Majo dokopy a my ho môţeme 
podporiť. Dva štadióny v meste sú v súčasnosti ideálne.“ 

Exhibičný zápas na 3x15 minút začal hneď od úvodu z ostra. 
Uţ po pár sekundách hry unikol Pálffy, ale Hartmann jeho 

strelu pod hornú ţŕdku vykopol betónom. Úvod zápasu patril 

modrému výberu, ktorý viedol uţ 6:3, ale tím hostiteľa zápasu 
dokázal šiestimi gólmi v záverečnej tretine nakloniť misky 

váh na svoju stranu. Modrí si napokon prehru vynahradili 
v samostatných nájazdoch (3:2). Štadión bol skolaudovaný  

15. júna 2005 a odvtedy ľad skúšali medzinárodné hokejové 

školy za účasti detí z Európy a Severnej Ameriky. Hokejová 
v plnom zápale boja o puk 

hlavný vstup do Gaboríkovho zimného štadióna 

v zápale boja 
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hala má vysoký štandard.  K dispozícii sú doplnkové sluţby 

ako napríklad fitnes, ubytovacie a reštauračné zariadenie, z 

ktorého je vidieť priamo na ľadovú plochu. Stavebné práce 
odštartovali vlani v auguste. MG Ring je prvým zimným 

štadiónom na Slovensku, ktorý nevyuţíva vďaka novej 
technológii pri chladení ľadu čpavok. Druţstvo Bielych – 

druţstvo Modrých 10:7 (1:4, 3:2, 6:1) - samostatné nájazdy 

2:3. Góly: 11. a 24. minúte Opatovský, 19. a 41. minúte, 
Ruţička, 18. minúte Jozef Daňo, 33. minúte Chára, 38. minúte 

Gáborík, 39. minúte Marián Hossa, 40. minúte Burns, 45. 
minúte Pardavý, 2. minúte Radivojevič, 9. minúte Bondra,   

12. minúte Marcel Hossa, 14. minúte M. Rehák, 16. minúte 

Pálffy,  19. minúte Matejová, 31. minúte Stümpel.  
Za druţstvo bielych nastúpili : R. Hartmann - Chára, Suchý, 

F. Hossa, Burns, Janík, Kapustová - Marián Hossa, Demitra, 
Gáborík - Pardavý, Daňo, Opatovský - Melicherík, Ruţička, 

Pénzeš. Za druţstvo modrých nastúpili : Hiadlovský - 

Švehla, Kuba, Sekeráš, Heš - Pálffy, Stümpel, Bondra - Nagy, 
Marcel Hossa, Radivojevič - M. Rehák, D. Rusnák, Matejová.  

Trenčianske noviny 01.08.2005 
Pomocná evidencia 390/1/05 

 

Ocenenie v 8. ročníku ankety Zlatý puk dňa 7. augusta 
2005 v Bratislave prevzali najlepší slovenskí hokejisti v sezó-

ne 2004/2005. Medzi ocenenými hráčmi boli : 
Najlepší hokejista : Ľubomír Višňovský (Slovan Bratislava) 

Najlepší brankár - Cena Vladimíra Dzurillu : Ján Lašák (HC 

Pardubice) 
Najlepší obranca : Ľubomír Višňovský 

Najlepší útočník : Marián Hossa 
Najlepší tréner : Miloš Říha (Slovan Bratislava) 

All Star extraligy : Karol Kriţan (HKm Zvolen) - Ľubomír 

Višňovský, René Vydarený (Slovan Bratislava) - Pavol 

v zápale boja si hráči nič nedarovali 
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Demitra (Dukla Trenčín), Michal Handzuš (HKm Zvolen), 

Miroslav Šatan (Slovan Bratislava) 

Najuţitočnejší hráč extraligy (podľa členov hráčskej 
asociácie) : Pavol Demitra 

Najsympatickejší hráč extraligy (podľa fanúšikov)  : Michal 
Handzuš 

Objav roka : Peter Ölvecký (Dukla Trenčín) 

Noví členovia v Sieni slávy slovenského hokeja : 
Jaroslav Walter - bývalý hráč a tréner Dukly Trenčín 

Igor Liba  - bývalý vynikajúci útočník 
Vlastné poznámky 

 

Napriek dovolenkovému obdobiu pokračovali trenčianski 
beţci v čulej aktivite v získavaní bodov do Slovenskej 

beţeckej ligy a Slovenského pohára do vrchu. Obe súťaţe 
totiţto pokračujú v nezmenenej intenzite aj počas letných me-

siacov. Na 28. ročníku Špačinského trojuholníka, ktorého dĺţ-

ka merala 10.800 m získal Ján Kucharík v kategórii nad 40 
rokov tretie miesto a keďţe prví dvaja pretekári boli z Českej 

republiky, tak získal titul majstra Slovenskej republiky v behu 
na ceste pre rok 2005. Rovnakú priečku si tento trenčiansky 

pretekár vybojoval aj na 34. ročníku Ţaškovského mini-

maratónu, kde beţal sčasti v náročnom lesnom teréne. V 
letnom období sa dostal do výbornej formy špecialista na behy 

do vrchu M. Kováč, keď sa prebojoval na čelo priebeţného 
hodnotenia v Slovenskom pohári. Postupne zvíťazil v behu na 

Brnčalovú chatu, do vrchu na Jasnú - Chopok vo Vrátnej 

doline a pod. Na 10. ročníku Memoriálu J. Stilla skončil na 2. 
mieste. V behu na Solisko v kat. nad 40 rokov skončil na 

treťom mieste E. Páleník, ktorý patrí taktieţ medzi špecia-
listov v behu do vrchu. Výbornú formu a svoje vytrvalostné 

schopnosti potvrdil J. Kucharík aj na 23. ročníku Dolno-

orešanského polmaratónu, kde na asfaltovej trati zvíťazil vo 
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svojej kategórii a celkovo skončil štvrtý. V Púchove na               

13. ročníku Memoriálu Ľ. Podobena J. Kucharík vo svojej 

kategórii obsadil 1. miesto a 4. miesto získal E. Páleník. Nad 
50 rokov zvíťazil M. Kováč a zopakoval prvenstvo z vlaňaj-

ška, štvrtý skončil J. Hudec. V kategórii nad 60 rokov bol D. 
Kašička druhý. Na behu Bratstva na Veľkú Javorinu v hlavnej 

kategórii muţov skončil na 11. mieste D. Masarik. V kategórii 

nad 40 rokov bol druhý J. Kucharík, siedmy S. Ďuriga. V 
kategórii nad 50 rokov 4. miesto obsadil J. Hudec. J. Hudák sa 

zúčastnil dvoch pretekov na východnom Slovensku - na Ka-
večianskom maratóne skončil v hlavnej kategórii muţov na            

3. mieste a v Klokočove obsadil štvrté miesto. 

Trenčianske noviny 15.08.2005  
Pomocná evidencia 416/2/05 

 
Športová hala v Trenčíne na Sihoti bola od 11. - do 13. 

augusta 2005 dejiskom turnaja hádzanárskych olympijských 

nádejí – „Kadet Slovakia Cup 2005“. Na turnaji štartovali 
chlapci a dievčatá reprezentačných výberov Maďarska, Chor-

vátska, Českej republiky a Slovenska. V súťaţi chlapcov prvé 
miesto získala reprezentácia Českej republiky pred Sloven-

skou republikou, Poľskom, Chorvátskom. V súťaţi dievčat 

Česká republika pred Slovenskou republikou, Poľskom a 
Chorvátskom. Za najlepšieho hráča v kategórii chlapcov bol 

vyhlásený Z. Poláček z Českej republiky, za najlepšieho 
brankára T. Merana z Českej republiky a najlepšieho strelca 

P. Hrušák zo Slovenskej republiky. Za najlepšiu hráčku bola 

vyhlásená A. Deári z Maďarska, najlepšiu brankárku A. 

Viktori z Maďarska a najlepšiu strelkyňu K. Michnová zo 

Slovenskej republiky. 
Trenčianske noviny 15.08.2005  

Pomocná evidencia 416/3/05 
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Zimný štadión v Trenčíne bol od 11. do 13. augusta 2005 

dejiskom uţ tradičného hokejového turnaja - 12. ročníka Rona 

Cup. Na podujatí sa predstavili tri slovenské a tri české ligové 
muţstva - HKm Zvolen, HC Košice, Dukla Trenčín, HC 

Hamé Zlín, HC Oceláři Třinec a HC Vsetín. Vlaňajšie 
prvenstvo obhajovali hráči Třinca. Víťazom sa stalo druţstvo 

HC Hamé Zlín, za čo zinkasoval 100 000,- Sk, druhé Košice 

60 000,-Sk a tretia trenčianska Dukla 40 000,- Sk. 
Konečná tabuľka : 

1. HC Hamé Zlín  
2. HC Košice 

3. Dukla Trenčín  

4. HKM Zvolen  
5. HC Vsetín  

6. HC Oceláři Třinec  
Za najlepšieho brankára bol vyhodnotený I. Murín HC Hamé 

Zlín a za najlepšieho útočníka P. Ölvecký Dukla Trenčín. 

Trenčianske noviny 15.08.2005  
Pomocná evidencia 413/1/05 

 
Osem divákov utrpelo zranenia na motoristickom podujatí 

Autotuning Matador dňa 28. augusta 2005 zraz na letisku v 

Trenčíne. Vrazila do nich Škoda Felicia, ktorú šoférovala 20-
ročná ţena. Polícia sa o nehode dozvedela aţ od novinárov. 

Na krajské ani na okresné operačné pracovisko trenčianskej 
polície nehodu nikto nenahlásil. Diváci skončili pod kolesami 

auta šoferované ţenou, ktorá súťaţila o titul Miss Tuning. 

Podľa očitého svedka k nehode došlo, keď sa ţena na 
vytuningovanom aute snaţila odjazdiť slalom. Po nehode 

previezli jednu osobu so zraneniami hlavy a hrudníka na 
anesteticko-resuscitačné oddelenie Nemocnice v Trenčíne. 

Ošetrujúci lekár chirurgického oddelenia trenčianskej nemoc-

nice MUDr. Stanislav Rigo povedal, ţe na chirurgiu priviezli 



 785 

ďalších sedem ľudí, päť osôb ošetrili ambulantne, dvaja mladí 

ľudia zostali v nemocnici. Zlomené pravé predkolenie museli 

operovať 17-ročnému mládencovi a následky si vyţiadajú 
moţno aţ polročnú liečbu. Na chirurgickom oddelení leţí aj 

15-ročné dievča s otrasom mozgu a mnoţstvom odrenín, kto-
rej rekonvalescencia si vyţiada 14 dní. Dychová skúška vylú-

čila u ţeny alkohol. Auto policajti zaistili a poslali ho na ex-

pertízu. 
Sme 30.08.2005  

 
Pravidelne v mesiaci august sa v budove Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave koná medzinárodná súťaţ 

dvojčlenných druţstiev profesionálnych hasičov pod názvom 
Schody. Myšlienka zorganizovať takéto podujatie sa zrodila v 

roku 1998. Pripravila ho vtedy skupinka nadšencov pod 
záštitou Mestského poţiarneho zboru Bratislavy na pamiatku 

ich kolegu a kamaráta Vladimíra Ruţičku, ktorý zahynul pri 

výkone svojich povinností. Podujatie má okrem športového aj 
charitatívny rozmer. Všetko štartovné ide na podporu rodiny 

zosnulého hasiča. Odvtedy sa raz ročne schádzajú hasiči, aby 
si uctili jeho pamiatku a pokorili nielen 24 podlaţí, ale i seba 

samých. Pri behu na samý vrch budovy musia siahnuť často na 

samé dno fyzických, ale i psychických síl. Symbolika spolu-
patričnosti ako i nutnosti vidieť sa a vedieť o sebe pri zása-

hoch v zadymených neznámych priestoroch sa objavila aj v 
propozíciách súťaţe. Dvojčlenné hliadky beţia v zásahovom 

odeve, obuvi, rukaviciach, prilbe a v izolačnom dýchacom 

prístroji. Čas dvojice určuje príchod druhého, pričom obaja 
pretekári v druţstve sa nesmú vzdialiť od seba na viac ako 

jednu časť schodiskového ramena. Na štart sa postavilo 
v tomto roku viac ako 60 dvojíc hasičov, zo Slovenska, ale i 

Čiech, Maďarska, Poľska, Rakúska. Dokonca súťaţili aj ţeny. 

Úspešným účastníkom sa stal trenčiansky hasič Juraj Oravec. 
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Súťaţe sa zúčastnil uţ viackrát. Darí sa mu najmä v tandeme s 

jeho kamarátom, hasičom banskobystrického Hasičského a zá-

chranného zboru Rastislavom Pecníkom. Majú za sebou vyni-
kajúce úspechy, keď v roku 2003 boli tretí, o rok uţ prví a 

tento rok vybehli na budovu v traťovom rekorde 2,35 min. Na 
súťaţ dotiahol aj ďalších trenčianskych hasičov. Nahovoriť sa 

nechali Rado Koprivňanský, Martin Jurkovič, Martin Puna a 

Pavol Rapan. Aby mali predstavu o čom to je, vyskúšali sme 
si to na poţiarnom schodisku v budove Slovakotexu. Podujatie 

berie dvojica Pecník - Oravec aj ako prípravu na najťaţšiu 
hasičskú súťaţ v Európe Iron Fireman, v preklade ţelezný 

hasič, ktorá sa bude konať 17. septembra 2005 v Prahe. 

Trenčianske noviny 05.09.2005  
Pomocná evidencia 439/1/05 

 
Kongres UEFA schválil v apríli 2005 v estónskom Talline 

moţnosť hrať od sezóny 2005 – 2006 majstrovské, medzi-

národné a pohárové stretnutia vo futbale na umelej tráve. Tak 
vznikla myšlienka zrealizovať projekt s umelou trávou v 

Trenčíne priamo na mestskom štadióne. Prvé ihrisko s umelou 
trávou na Slovensku s certifikátom FIFA bolo slávnostne 

otvorené pred stretnutím 2. kola Slovenského pohára AS 

Trenčín – Dukla Banská Bystrica dňa 30. septembra 2005. Je 
to pilotný projekt nielen na Slovensku, ale aj v strednej 

Európe. Predstavitelia klubu AS Trenčín sú si vedomí určitého 
rizika. No na druhej strane odbremení ich to od problémov, 

ktoré ich sprevádzali počas celej sezóny, ale hlavne v zimnom 

období, pri údrţbe hracej plochy. Veľké plus vidia v tom aj 
preto, ţe trénovať a hrať tu budú najmä mládeţnícke druţstvá. 

Pre klub to prinesie zlepšenie tréningových podmienok, sta-
bilitu kvality hracej plochy a ušetrenie finančných pros-

triedkov na pravidelnú údrţby trávy, nevyhnutnú minimálne 

štyrikrát do roka, ktorá odčerpávala z klubovej pokladne 
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800 000 Sk ročne. Podľa stanovených podmienok FIFA 

a UEFA umelý trávnik spĺňa parametre rebríčka FIFA s dvomi 

hviezdičkami, čo je to najvyššie hodnotenie, aké môţe z hľa-
diska kvality byť. Celková investícia je 26,8 mil. Sk. Začiatok 

zemných prác a príprava drenáţneho, polievacieho a pruţ-
ného podkladu trval od 18. júla 2005 celkom štrnásť dní. 

Nasledujúci týţdeň patril pokladaniu umelého trávnika a záver 

prác tvorilo spevnenie trávnika kremičitým pieskom a gumo-
vým granulátom. Tešiť sa môţu aj trenčianski fanúšikovia, 

lebo trávnik je dvojfarebný a vizuálne zlepšuje prostredie 
štadióna. Generálny manaţér AS Trenčín Róbert Rybníček 

vyjadril  presvedčenie, ţe hráči sa uţ nebudú môcť vyhovárať 

na odskok lopty, či hrboľatý terén a v kopačkách s lisovanými 
štupľami sa 

zvýši aj ich bez-
pečnosť. Tráv-

nik má predpí-

saný  útlm, 
pruţnosť, toči-

vosť a vkĺzačky 
sú na ňom bez-

pečné, koţu 

nespália. Na 
slávnostnom 

otvorení novej 
hracej plochy nechýbali ani predstavitelia Mesta Trenčín na 

čele s primátorom Ing. Branislavom Cellerom. Samospráva 

je ako majiteľ štadióna investorom celej akcie. Spolu s viac 
neţ 4.500 divákmi boli svedkami hladkého víťazstva Tren-

čanov. Banskú Bystricu po víťazstve 3:0 „vyliali“ z pohára 
a postúpili do štvrťfinále. Góly domácich za futbalistov dali 

Velický, Štryvár a Prekop. Tri góly „pasovali“ k dvom hviez-

dičkám FIFA. Najmä banskobystrickí hráči sa po zápase príliš 

stuhu prestrihli zľava – Mgr. Róbert Rybníček, Branislav Celler, František Laurinc 
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nadšene netvárili. Ak chceli vinu za slabší výkon „zhodiť“ na 

umelú trávu, tak ich tréner Václav Daněk túto moţnosť rezo-

lútne odmietol. Domáci tréner Ladislav Hudec sa na tému 
umelý povrch vyjadril nasledovne: „Kvôli slávnostnému otvo-

reniu sa ihrisko nemohlo viac poliať. Vţdy, keď bude teplota 
vzduchu viac ako 30 stupňov, trávnik sa celý poleje, granulát 

bude niţšie a povrch bude tvrdší. Keď klesne teplota vzduchu, 

povrch sa bude viac podobať na trávu.“ 
Trenčianske noviny 05.09.2005  

Info Trenčín 08.09.2005  
Pomocná evidencia 444/1/05, 447/2/05 

 

Na 7. svetových hrách v Duisburgu 
sa v ţivotnej forme predstavil sloven-

ský reprezentant  v kulturistike Tren-
čan Juraj Vrábel, ktorý zaslúţene zví-

ťazil vo váhe do 80 kg. Je to naj-

cennejšia medaila v mojej kariére a vý-
razne zatieňuje striebro z rovnakého 

podujatia v roku 2001, či bronz spred 
dvoch rokov, tak hodnotí víťaz svoj 

výkon. V príprave som venoval veľa 

času, energie  i motivácie  navyše, jed-
ným slovom všetko. Dva dni pred sú-

ťaţou som musel zhodiť ešte štyri kilá, 
ale zvládol som to. Svetové hry pre neho znamenali štyri 

mesiace poctivej driny, ale posledné dva týţdne pred súťaţou 

boli kritické. „Na takú akciu sa kulturista pripravuje 24 hodín 
denne. Drţíte diéty, ste hladní a nervózni v noci nemôţete 

spať, budíte sa. Uţ som však na neustále zhadzovanie vytré-
novaný za posledných päť rokov som si zvykol. Som šťastný, 

ţe to napokon vyšlo,“ povedal. O suverénnosti Vrábelovho 

triumfu svedčí i osembodový odstup od druhého v poradí 

Juraj Vrábel 



 789 

Nemca Andreasa Beckera, bronzový Luiz Sarmneto z Brazílie 

za ním zaostal aţ o jedenásť bodov.  

Trenčianske noviny 05.09.2005  
Info Trenčín 08.09.2005  

 
  Záujem o florbal v Trenčíne je na vzostupe. Tento fakt bol 

impulzom pre zaloţenie prvého florbalového klubu v našom 

meste a zaregistrovanie najlepších hráčov do klubu. Klub bol 
zaregistrovaný ako občianske zdruţenie 17.6.2005 na Mini-

sterstve vnútra Slovenskej republiky pod názvom Športový 
klub 1.FBC Tren-

čín. Funkcionári 

nelenili a prostred-
níctvom generál-

neho manaţéra 

Viktora Pagáči-

ka, vedúceho muţ-

stva seniorov 

Františka Jurí-

ka, kapitána muţ-
stva dospelých 

Martina Šedivého 
a za pomoci ostatných florbalistov vykonali výber adeptov pre 
seniorské druţstvo. Hráči, ktorí patrili v mestskej lige k naj-

lepším vo svojich tímoch a spĺňali aj kritéria vedenia klubu, sa 
s veľkou chuťou pustili do prípravy na blíţiacu sa sezónu, 

1.FBC Trenčín bude hrať najvyššiu seniorskú florbalovú súťaţ 

na Slovensku. A chce bodovať ! Najvyššia slovenská súťaţ 
seniorov má v šiestom ročníku Extraligy florbalu 13 účast-

níkov. Florbal je kolektívny šport. Hrá sa v halách na tvrdom 
povrchu so špeciálnou hokejkou a loptičkou na dve bránky. 

Florbal je podobný hokeju, či hokejbalu, no má svoje špe-

cifické pravidlá. V extralige budú Trenčín reprezentovať :  
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brankári : Tomáš Kobza, Viktor Pagáčik, Michal Král;  

hráči : Andrej Podpera, Boris Šorec, František Jurík, Juraj 

Matejka, Marek Pleva, Mário Matušinec, Martin Strieţenec, 
Martin Šedivý, Miroslav Sága, Peter Tvrdoň, Radoslav Bielik, 

Richard Mičko, Roman Pavlus, Stanislav Valach, Tomáš 
Filadelfi, Vladimír Skrútek, Jaroslav Kuţílek a Branislav 

Kovalčík.  

realizačný tím : hlavný tréner : Miroslav Sága; 
asistent trénera : Richard Mičko, Martin Šedivý; 

vedúci muţstva : František Jurík; 
manaţér : Viktor Pagáčik. 

Info Trenčín 22.09.2005  

Pomocná evidencia 479/1/05 
 

Dňa 25. septembra 2005 sa v miestnej časti Trenčín – 
Opatová konal premiérový ročník Opatovského behu. Uči-

teľky z miestnej základnej školy a skúsení usporiadatelia 

i nadšenci pod 
vedením agen-

túry TONAS 
vyuţili krásnu 

slnečnú nede-

ľu, aby zmenili 
Opatovú na 

jedno veľké 
športovisko. 

V pätnástich 

kategóriach 
súťaţilo dovedna 97 detí a 26 dospelých. Víťazmi boli všetci 

účastníci. Najstarším súťaţiacim bol  sedemdesiattri ročný pán 
Ţilinský. Deti sa tešili z medailí a cien, dospelí si odniesli ako 

výhru okrem pohárov, vrecia cibule a zemiakov. Tí najmenší 

sa dosýta vyskákali na nafukovacích hradoch, ostatní sa zabá-
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vali na detskej diskotéke, kde na videoprojekcii sa premietali 

fotografie Opatovského behu. Poďakovanie patrí touto cestou 

všetkým, ktorí Opatovský beh podporili zároveň so ţelaním, 
aby s potešením vstúpili do organizácie behu ročníka nového. 

Info Trenčín 03.10.2005  
Pomocná evidencia  

 

Nový viacúčelový športový areál na Základnej škole 
Trenčín,  Ho-

dţova ulica 
bol od  1. ok-

tóbra 2005 

otvorený aj 
v popolud-

ňajších hodi-
nách na špor-

tové vyţitie 

sa obyvate-
ľov sídliska 

Sihoť i ostat-
ných mestských častí. Na jeho vybudovanie vyčlenilo Mesto 

Trenčín zo svojho 

rozpočtu na rok 
2005, schváleného 

v mestskom zastu-
piteľstve 15,5 mil. 

Sk. Svoje miesto si 

na novom škol-
skom areáli našli 

malí predškoláci, 
školáci, maturanti 

i tí skôr narodení. 

Areál bol otvorený 

letecký pohľad na nový športový areál 

prestrihnutie stuhy zprava primátorom Ing. B. Cellerom a riaditeľom 

školy Mgr. M. Lopatkom 
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v piatok 30. septembra 2005 o 15.30 hod. prestrihnutím stuhy 

primátorom Mesta Trenčín Ing. Branislavom Cellerom 

a riaditeľom Základnej školy Trenčín, Hodţova ulica Mgr. 

Mariánom Lopatkom. Hneď pri vstupe do areálu školy bolo 

vybudované nové detské ihrisko s preliezkami a šmykľav-
kami. Nové viacúčelové ihrisko bolo vybudované v átriu me-

dzi školskými objektmi, kde bola predtým nevyuţívaná asfal-

tová plocha. Jadro školského areálu tvorí tartanový atletický 
ovál, ktorý zostal na mieste predchádzajúceho, antukového 

oválu. V jeho strede bolo umiestnené futbalové ihrisko s ume-
lým trávnikom, basketbalové a volejbalové ihriská s povrchom 

z pruţného tartanu. Športový deň vyvrcholil futbalovým zápa-

som medzi trenčianskymi pedagógmi a osobnosťami mesta, 
medzi ktorými nechýbali ani bývali prvoligoví futbalisti.  

Info Trenčín 22.09.2005  
Pomocná evidencia 479/1/05, 489/1/05, 491/1/05 

 

V sobotu 1. októbra 2005 sa uskutočnil 2. ročník 
Inoveckého výbehu – pretekoch v behu do vrchu. Akcia 

prilákala tento rok na štart dvakrát toľko pretekárov ako vlani. 
Na trať dlhú 1400 metrov s prevýšením 257 metrov sa pos-

tavilo 23 muţov a dve ţeny. Medzi nimi aj dvaja reprezentanti 

Slovenska v skiaplinizme Trenčan Branislav Kacina a člen 
Horskej záchrannej sluţby v Jasnej Peter Matouš. Štartovalo 

sa v minútových intervaloch od chaty pod Inovcom. Trať 
stúpala po zjazdovke aţ na vrchol Inovca do výšky 1042 

metrov. Prvé dve miesta si podelili obaja natrénovaní borci. 

Prvenstvo obhájil časom 9:34 Braňo Kacina. Druhý Matoš 
vyšiel trať za 10:28 min. Veľmi dobre im sekundoval 

Miroslav Kováč – trenčianska beţecká legenda, ktorý zaostal 
iba o 6 sekúnd. Najlepší „ţenský“ čas urobila Daniela 

Karolyiová. Má hodnotu 15:48 min. Všetci účastníci dostali 

pamätné listy a prvý traja samozrejme hodnotné ceny – 
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tenisky a ďalšie športové potreby. „Keby som ich uţ mal na 

nohách, asi by sa mi toľko na trati nešmýkalo a nebol by som 

išiel o štyri sekundy viac ako vlani“ ţartom dodal dvojnásobný 
víťaz Inoveckého výbehu Braňo Kacina. 

Trenčianske noviny 03.10.2005  
Pomocná evidencia 496/1/05 

 

Slávnostným otvorením dňa 3. októbra 2005 v Tren-
čianskych Tepliciach sa začali 31. majstrovstvá Európy vo 

vzpieraní v ka-
tegórii juniorov 

a 8. majstrov-

stvá Európy vo 
vzpieraní v ka-

tegórii junioriek 
za účasti prezi-

denta a generál-

neho sekretára 
Európskej fede-

rácie vo vzpie-
raní Waldema-

ra Baszowske-

ho z Poľska, resp. Marino Ercolani Casadei z Talianska 
a ďalších hostí, okrem iného poslanca dlhodobého uvoľneného 

pre výkon funkcie Mesta Trenčín Branislava Zubričaňáka. 
Predstavitelia Európskej federácie vo vzpieraní boli nadšení 

príjemným prijatím a súčasne ocenili prístup mesta Trenčín, 

ktoré poskytlo zdarma priestory športovej haly na Sihoti. 
Športovci počas svojho voľného času venovali prehliadke 

mesta Trenčín a Trenčianskeho hradu. V kvalifikácii druţstiev 
boli dosiahnuté tieto výsledky : 

A/ juniorky 1/ Rusko 555 bodov 

2/ Bulharsko 466 bodov 
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3/Poľsko 456 bodov 

11/ Slovenská republika 152 bodov 

B/ juniori  1/ Rusko 594 bodov 
2/ Bielorusko 579 bodov 

3/ Bulharsko 476 bodov 
10/ Slovenská republika 334 bodov 

Info Trenčín 20.10.2005 

Pomocná evidencia 511/1/05, 530/1/05,  
 

Vo večerných hodinách dňa 6. októbra 2005 zavítali do 
Trenčína na Mierové námestie beţci európskej časti nesúťaţ-

ného štafetového 

behu pod názvom 

„World Harmo-

ny Run“. Niekoľ-
ko desiatok obča-

nov mesta Trenčín 

ich potleskom pri-
vítalo. Ešte pred 

samotným prícho-
dom beţcov sa us-

kutočnilo v amfi-

teátri kultúrne 
podujatie, v ktorom okrem vystúpenia „Tap Dans  Quartet“ 

priviedla na pódium amfiteátra moderátorka Mária Kühlofe-
lová aj bývalých trenčianskych športovcov - hádzanárku Má-

riu Opačitú, beţca Miroslava Kováča, futbalistu Jozefa 

Koroncziho a horolezca Ing. Jozefa Opatovského, ktorí 
priblíţili svoje aktivity po skončení aktívnej športovej čin-

nosti. Po príchode štafety pozdravil prítomných Trenčanov jej 
člen Rastislav Uličný. Vo svojom krátkom príhovore zozná-

mil s priebehom „World Harmony Run“, ktorého európska 

časť vyštartovala 2. marca 2005 v portugalskom Lisabone. Za 

zľava – Jozef Koronczi, Jozef Opatovský, Miroslav Kováč, Mária Opačitá, Mária Kűhlofelová 
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toto obdobie beţci niesli horiacu pochodeň harmónie cez 45 

krajín a ubehli cca 24.000 km. Denná dávka presunu štafety 

bola pribliţne 100 aţ 150 km. Zastaveniami štafety boli na 
Slovensku Makov, Ţilina, Trenčín, Nitra a Bratislava. Po 

ôsmich mesiacoch dňa 28. októbra 2005, štafeta skončí v 
Budapešti závereč-

nou ceremóniou. Cie-

ľom „World Harmo-
ny Run“ je posilňo-

vanie medzinárodné-
ho priateľstva a poro-

zumenia. Symbol 

harmónie je horiaca 
pochodeň, ktorú si 

odovzdávajú z ruky 
do ruky ľudia, s kto-

rými sa beţci stretávajú. A takto to bolo aj Mierovom námestí 

v Trenčíne, keď mladí aj starí občania mesta s radosťou drţali 
horiacu pochodeň. 

Trenčianske noviny 03.10.2005  
Info Trenčín 20.10.2005  

Pomocná evidencia 493/3/05, 530/1/05, 513/1/05  

 
V uplynulých dňoch sa karatisti Ekonómu Trenčín 

zúčastnili na dvoch významných podujatiach, kde dosiahli 
pekné umiestnenia. Na medzinárodnom kvalitne obsadenom 

turnaji druţstiev v meste Šahy si karatistky Ekonómu Trenčín 

v zloţení - Petra Kubinská, Linda Filipovičová a Dagmara 

Kubinská vybojovali striebornú medailu. Na turnaji Inter-

national Karate Championis 2005 v Budapešti si vybojovali 
karatisti Ekonómu dve cenné umiestnenia. Prvenstvo v kate-

górii kumite kadetky do 57 kg si vybojovala Dagmar Ku-
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binská a druhé miesto v kat. kumite seniorov do 80 kg získal 

Milan Vašek.  

Trenčianske noviny 03.10.2005 
Pomocná evidencia 

 
V rámci Dní športu sa konal 11. októbra 2005 na Ostrove 

Beh Terryho Foxa. Tohtoročnej akcie, ktorú pripravili Telo-

výchovná jednota Mladosť Trenčín v spolupráci s Mestom 
Trenčín a Krajským športovým centrom Trenčín sa zúčastnilo 

viac ako 600 detí. Súťaţilo sa v štyroch kategóriách: škôlkari, 
mladší ţiaci, starší ţiaci a dorast. V jednotlivých kategóriách 

podľa škôl sa na prvých miestach umiestnili : 

Základná škola Dolná Súča: Romana Oriešková, Patricia 
Michalcová, Peter Trúnek, Martin Šimandl;  

Základná škola sv. Svorada a Benedikta Trenčín : Barbora 
Vargová, Matúš Tekula, Matej Begáň; 

Základná škola Trenčín, Bezručova ulica : Juraj Kretík, 

Michal Birás, Táňa 
Pavličková, Daniela 

Ţuffová 

Obchodná akadé-

mia Hodţu Tren-

čín : Jano Vrba, 
Petra Váňová, Oli-

ver Ďuriš, Katka 
Olišová, Jakub Gaš-

parovič, Filip Strán-

sky, Peter Porolec-
ký, Martina Pašková, Martina Kučková, Lucia Koniarová, 

Natália Holá; 
Materská škola Trenčín, Ulica Márie Turkovej:  Janko 

Golier, Karmen Opatovská; 

tesne pred štartom mladších ţiakov 
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Materská škola Trenčín, Švermova ulica : Lukáš Dlesk, 

Laura Baranovičová, Zuzana Kriţanová, Ľubo Luštík, Jaro 

Hošták, Peter Kopunec, Anton Trenčan, Boris Čerepan, 
Andrej Mikolaško, Oľga Ivanová, Pavlína Kardošová, Mirka 

Kráľová, Peter Škrípek  
Info Trenčín 20.10.2005  

Pomocná evidencia 530/1/05, 504/1/05 

 
Na 16. ročníku Čachtického polmaratónu (trať 21 098 m), 

ktorý bol zároveň aj majstrovstvami Slovenska v polmaratóne 
veteránov sa zúčastnil Ján Kucharík, ktorý vyhral svoju 

kategóriu a stal sa majstrom Slovenska v polmaratóne pre rok 

2005 v kategórii nad 40 rokov. Celkove sa umiestnil na  štvr-
tom mieste. Je to uţ jeho druhý vynikajúci úspech v tomto 

roku. Prvý titul majstra Slovenska v behu na ceste získal za-
čiatkom júla v Špačinciach, kde zvíťazil na 28. ročníku Špa-

činského trojuholníku na trati 10,8 km. 

Trenčianske noviny 19.10.2005  
Pomocná evidencia 475/3/05 

 
V Banskej Bystrici sa uskutočnil 20. ročník medziná-

rodného turnaja v karate o Pohár Slovenského národného 

povstania a Európsky pohár univerzít, na ktorom štartovali aj 
pretekári Ekonómu Trenčín a vybojovali si tieto cenné 

umiestnenia : V kumite kadetky do 55 kg zvíťazila Dagmara 

Kubinská a v kumite ţien bez rozdielu váh L. Filipovičová. 

Druhé priečky v kumite ţien do 57 kg získala D. Kubinská, v 

kadetoch do 65 kg P. Nosáľ, v kumite ţien bez rozdielu váh a 
nad 57 kg M. Ilčíková, kadetky nad 55 kg P. Kubinská a 

kumite muţov bez rozdielu váh M. Vašek. Tretie miesta 
získali v kumite kadetov do 68 kg P. Vavrík, kumite ţien nad 

57 kg P. Kubinská, kumite kadetky do 55 kg N. Bľachová, 

kumite druţstiev muţov a ţien - Ekonóm Trenčín. 
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Vlastné poznámky 

 

Na tohoročnom 13. ročníku najkrajšieho a najťaţšieho ma-
ratónu vo švajčiarskom meste Interlaken sa zúčastnilo 3.869 

beţcov, medzi nimi aj Trenčan Milan Gašparovič, repre-
zentujúci horolezecký oddiel James Trenčín. Z pomedzi 3.642 

klasifikovaných beţcov dobehol vo svojej kategórii muţov 40 

– 45 ročných na 175. mieste za 4 hodiny 35 minút a 18,6 se-
kundy. Náročná maratónska trať viedla z malebného mestečka 

Interlaken (566 m n.m.) cez známe lyţiarske stredisko Wen-
gen do najvyššie poloţeného bodu sedla Eigergletsher (2320 

metrov nad morom) a odtiaľ do cieľa Kleine Scheiddegg 

(1.754 m n.m.). Krásny pohľad na zasneţené končiare Eigeru, 
Monchu a Jungfrau bola odmena za vynaloţené úsilie. 

Trenčiansky blesk č.7/2005  
Pomocná evidencia 535/1/05 

 

Najťaţšie hasičské preteky Iron fireman sa konali uţ po 
štvrtýkrát v Prahe. A po štvrtýkrát ich vyhral Slovák Rastislav 

Pecník z Banskej Bystrice. Je parťákom trenčianskeho hasiča 
Juraja Oravca a spolu tvoria dvojicu v podobných pretekoch v 

Bratislave pod názvom Schody. Kým v Bratislave súťaţia 

dvojice, praţská súťaţ preveruje výkonnosť jednotlivcov. 
Trenčiansky hasičský a záchranný zbor reprezentovali aţ 

dvaja zástupcovia. Okrem Oravca štartoval aj Ján Kubica a 
skončil na 19. mieste. Víťaz tohtoročných „schodov“ Juraj 

Oravec skončil v Prahe šiesty. Tento ročník priniesol zmeny v 

pravidlách. „Disciplíny sa sprísnili a pritvrdili,“ povedal Juraj 
Oravec. Profesionálnym hasičom organizátori preteky sťaţili, 

aby ich výberom disciplín a náročnosťou priblíţili reálnemu 
zásahu a viac zatraktívnili pre divákov. „Obliekli nás do 

kompletného zásahového odevu, ktorý váţi 15 kilogramov. A 

pribudlo aj schodov.“ Predtým ako 34 pretekárov vybehlo 26 
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poschodí s 520 schodmi budovy City Empiria (bývalá budova 

Motokovu na Pankráci), museli zvládnuť niektoré silové 

disciplíny - ťahať hadice, búchať kladivom, prenášať 25-
litrové bandasky okolo kuţela, preskočiť bariéru, priniesť 80-

kilogramovú figurínu. „Vlani sme mali medzi disciplínami 
prestávky, teraz ich zrušili,“ priblíţil náročnosť pretekov Juraj 

Oravec. Súťaţ sa konala za veľmi zlého daţdivého počasia, no 

i tak prišlo niekoľko stoviek divákov. Lákali ich aj viaceré 
ukáţky činnosti hasičov pri zákrokoch. Atrakciou bolo 

premostenie dvoch budov City Empiria a City Tower, 
vzdialených od seba takmer 200 metrov, lanom a jeho 

upevnenie vo výške 100 metrov. „Pri takýchto akciách ide 

najmä o to ukázať verejnosti, čo všetko hasiči dokáţu a musia 
zvládnuť,“ vyjadril sa Juraj Oravec. 

Vlastné poznámky 
 

Na jubilejnom 25. ročníku Behu okolo Dulova, trať 5 000 
metrov boli úspešní aj reprezentanti Trenčína, keď  v : 

- kategórii  muţov nad 60 rokov Dušan Kašička časom 

20:25min skončil na treťom mieste; 
- kategórii muţov na 50 rokov Ján Kuchárik časom 15:44 

min zvíťazil; 
- kategórii ţien do 35 rokov Veronika Kováčová časom 9:29 

skončila na treťom mieste; 

- kategórii dorastencov na trati dlhej 2500 metrov zvíťazil 
Radoslav Baňár časom 07:39 min.  

- kategórií starších ţiačok na trati dlhej 800 metrov zvíťazila 
Denisa Rajníková časom 2:54 min. 

Trenčianske noviny 17.10.2005  

Pomocná evidencia 536/1/05 
 

Slovenský tenisový zväz zorganizoval v Partizánskom celo-

slovenský turnaj dievčat do 9 rokov. Okrem iných na podujatí 

štartovali aj dve 9-ročné tenisové adeptky Kristína Kramárová 
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z Trenčína a Michelle Tunegová z Bobota. Obe začínali s 

tenisom na dvorcoch KRT na Ostrove v Trenčíne - pod vede-

ním trénerky L. Hanckovej. Na podujatí sa zúčastnili hráčky z 
rôzných kútov Slovenska - Stropkova, Martina, Ţiliny, Bytče, 

Komárna, Trenčína a iných miest. Dievčatá boli rozdelené do 
skupín a do ďalších bojov postúpili prvé dve hráčky. V semi-

finále dosiahli výsledky: Kramárová - Fajnorová (Komárno) 

6:2, Tunegová - Tomová (Martin) 7:5. Vo finále sa stretli 
Tunegová s Kramárovou a ich vzájomný duel sa skočil ví-

ťazstvom Michell Tunegovej 6:2. Úspešné tenistky obdrţali 
medaile, vecné ceny a víťazka pohár.  

Vlastné poznámky 

 
Slovenský futbalový zväz si predsavzal na základe projektu 

postaviť na Slovensku aţ sto nenáročných mini ihrísk s ume-
lým trávnikom. Projekt predpokladal vybudovanie 100 futba-

lových mini ihrísk do konca roku 2006. Ku dňu 24. august 

2005 ich bolo dokončených tridsaťštyri ihrísk. Jeden z nich v 
piatok dňa 16. septembra 2005 odovzdali do uţívania v areáli 

Stredného odborného učilišťa ţelezničného v Trenčíne. Bol to 
nepochybne veľký sviatok nielen tejto školy, ktorá je široko-

ďaleko známa svojimi čulými spoločensko-športovými aktivi-

tami po celom Slovensku a taktieţ aj v zahraničí. Ide o umelú 
trávu druhej generácie (monofilamentne vlákna, vyplnené kre-

mičitým pieskom) rozmer ihriska je 33x18 m a osvetlené je 
štyrmi stoţiarmi. Po celom obvode mini ihriska sú plastové 

mantinely v hliníkových profiloch do výšky jedného metra. 

Hliníkové brány so sieťami majú rozmer 4x2 m a siete za 
bránkami sú do výšky troch metrov. Realizácia stavby tohto 

mini ihriska predstavovala finančné náklady v sume okolo je-
den milión dvesto tisíc korún. Prípravné práce (vyrovnanie 

podkladov mini-ihriska kamennou drťou, príprava betónových 

základov pre osadenie mantinelov, stoţiare osvetlenia) boli 
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realizované svojpomocne a sponzorsky. Dodávku samotného 

mini ihriska realizovala nórska spoločnosť Scansis AS so 

slovenským zastúpením. Táto firma dodáva mini ihriská po 
celej Európe, je referenčným UEFA dodávateľom a v tejto 

oblasti má najväčšie skúsenosti. V minulom roku spomínaná 
spoločnosť postavila mini ihriská v Galante, Košiciach - Juh, 

Brezne, Stropkove a Trnave. V tomto roku v regióne západ-

ného Slovenska vybudovali tieto ihriská v Novej Dubnici, 
Dunajskej Strede, Galante, Myjave, Nitre, Partizánskom, 

Trnave, Vrábloch a Trenčíne. Krstným otcom mini ihriska v 
areáli Stredného odborného učilišťa ţelezničného v Trenčíne 

sa stal súčasný hráč AS Trenčín Martin Fabuš, ktorý úvodným 

presným zásahom do brány pokrstil toto pekné ihrisko. Hneď 
po slávnostnom otvorení a prestrihnutí pásky prezidentom 

Slovenského futbalového zväzu Františkom Laurincom, 
predsedom Západoslovenského futbalového zväzu Ing. Šte-

fanom Sapárom, riaditeľom Stredného odborného učilišťa 

ţelezničného v Trenčíne Ing. Jánom Liptákom, vicepri-
mátorom Mesta Trenčín Ing. Anton Bocom, predstaviteľmi 

Ţelezníc Slovenskej republiky, Ministerstva školstva Slo-
venskej republiky a ďalšími vzácnymi hosťami sa začalo na 

novej umelej ploche športovať na plné obrátky. Tesne pred 

úvodným výkopom prezident Slovenského futbalového zväzu 
František  Laurinec odovzdal riaditeľovi školy Ing. Jánovi 

Liptákovi pamätnú plaketu. V otváracom futbalovom zápolení 
sa predstavili dva kolektívy ţiakov Stredného odborného 

učilišťa ţelezničného v Trenčíne - muţstvo Lokomotívy a 

Vagónka. Víťazom duelu sa stala Lokomotíva výsledkom 5:4. 
V ďalšom meraní síl sa predstavili bývalí hráči Trenčína proti 

zamestnancom školy a sponzorom. Úspešnejší boli bývalí 
hráči Trenčína, ktorí zvíťazili 6:5. Oba zápasy rozhodoval 

Martin Jeţík. 

Trenčianske noviny 19.09.2005 
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Pomocná evidencia 476/1/05 

 

Oddychová zóna Ostrova v Trenčíne - Zamarovciach bola 
v sobotu dňa 22. októbra 2005 dejiskom uţ tradičného 

beţeckého podujatia - 5. ročníka Behu vzájomnosti, na ktorom 
sa za ideálneho jesenného počasia zúčastnilo 121 pretekárov 

(46 ţiakov a ţiačok, 13 dorastencov a dorasteniek, 9 ţien a 53 

muţov) z miest a obcí Slovenska. Otvorenie pretekov bolo 
spojené s poloţením kytice k pomníku generála M. R. 

Štefánika v mestskom parku v Trenčíne. Preteky skončili 
s týmito výsledkami : 

- mladšie ţiačky (ročník 1992 a mladšie) :  

1) B. Černá (Bojničky),  

2) I. Lisková (Nové Mesto),  

3) N. Ladecká (Dubnica); 

- mladší ţiaci :  

1) M. Antal (Čachtice),  

2) M. Slivka (Kysucké Nové Mesto),  

3)  J. Koplík (Dubnica); 

- staršie ţiačky (ročník 1991-1992) :  

1) P. Kereková (Trenčín),  

2) L. Bíla (Dubnica),  

3) M. Berová (Nové Mesto); 

- starší ţiaci :  

1) M. Ranuša (Dubnica),  

2) J. Jarina (Rajec),  

3) D. Bundala (OŠG Trenčín).  

- dorastenky (ročník 1988-1989) :  

1) M. Bučková (Nové Mesto),  

2) M. Kadlecová (Lysá pod Makytou),  

3) B. Prajznerová (Dubnica); 

- dorastenci :  

1) L. Oprchal,  
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2) M. Krivý,  

3) M. Haviernik (všetci z Nového Mesta n/Váhom;)  

- ţeny A (ročník 1987-1971) :  

1) S. Ďurišová (Nové Mesto),  

2) A. Janíčková,  

3) V. Belokostolská (obe z Lysej);  

- ţeny B (ročník 1970 a staršie) :  

1) Kadlecová (Lysá),  

2) I. Hulváková (Dubnica),  

3) A. Bučková (Dubnica); 

- muţi A (ročník 1966-1987) :  

1) S. Košík (Pruské - obhájil vlaňajšie prvenstvo),  

2) P. Michalčík (Nové Mesto),  

3) J. Vyhnička (Pov. Bystrica). 

- muţi B (ročník 1956-1965) :  

1) Kucharík (Trenčín),  

2) V. Vlasatý (Dubnica),  

3) R. Berky (Nové Zámky); 

- muţi C (ročník 1946-1955) :  

1) Meszároš (Prievidza),  

2) S. Sviták (Ţilina),  

3) M. Kováč (Trenčín); 

- muţi D (ročník 1936-1945) :  

1) V. Bašista (Dubnica),  

2) F. Husár (Trenčín),  

3) D. Kašička (Trenčín);  

- muţi E (roč. 1935 a starší) :  

1) Pačko (Poprad), 
2) F. Čiţ (Prievidza), 

3) V. Suchán (Trstín); 
Trenčianske noviny 28.10.2005 

Pomocná evidencia 541/1/05 
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Na majstrovstvách Slovenskej republiky v papierovom 

modelárstve v Nitre dňa 22. októbra 2005 pekného úspechu 

dosiahol letecký modelár z Trenčína Adam Malák starší, keď 
v kategórii modelov – cestné dopravné prostriedky získal prvé 

miesto a v kategórii – ostatné modely získal druhé miesto. 
Z poznámok Ing. J. Kákoša 

Pomocná evidencia 554/1/05 

 
Dňa 22. októbra 2005 usporiadal Modelársky klub pri 

Zdruţení technických a športových činností v Trenčíne v rám-
ci Dní športu na lúke pod sídliskom Juh podujatie pod názvom 

„Šarkaniáda 2005“. Za krásneho slnečného počasie sa po 

lúke preháňalo viac ako 50 detí s vlastne vyrobenými alebo 
kupovanými šarkanmi. V kategórii mladších ţiakov kupovaný 

šarkan najlepšie lietal Vladke Zvalenej z Trenčianskej Turnej 
a vlastne vyrobený šarkan najlepšie lietal Marťovi Nedvědovi 

z Trenčína. V kategórii starších ţiakov kupovaný šarkan naj-

lepšie lietal Martinovi Ábelovi a vlastne vyrobený šarkan 
Majovi Nedvěďovi z Trenčína. V kategórii juniorov najlepšie 

lietal šarkan Petrovi Malákovi z Trenčína. 
Z poznámok Ing. J. Kákoša 

Pomocná evidencia 554/1/05, 505/1/05 

 
Na futbalovom štadióne AS Trenčín sa v dňa 22. októbra 

2005 uskutočnil 2. ročník medzinárodného turnaja pod náz-
vom „Pohár veľtrţných miest“, ktorý podporili Mesto Trenčín, 

Mestská únia malého futbalu Trenčín a Krajské športové cen-

trum v Trenčíne. Na umelom trávniku sa predstavili tímy FK 
Tvrdava Bač (Srbsko a Čierna Hora), FC JAPO Brno (Česko) 

a slovenskí zástupcovia Makyta Púchov, NC Bratislava a FTS 
Trenčín. Víťaznú trofej a diplom si odviezlo brnianske 

muţstvo FC JAPO Brno, ktoré na turnaji stratilo body len za 

remízu práve s domácim FTS Trenčín. Najlepším strelcom 
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turnaja sa stal s 5 gólmi Ľuboš Masaryk z FTS a za najlep-

šieho hráča bol vyhlásený Hubert Ondua z Bratislavy.   All 

Stars team : Havíř, Pantůček, Kostelan (FC JAPO), Mutňan-
ský, Raček, Horňák (FTS), Ďurčianský, Radič, Končar (KF 

Bač), Ondua a Lozo (NC Bratislava).  
Trenčianske noviny 17.10.2005, 31.10.2005  

Pomocná evidencia 524/4/05 

 
      Dňa 22. októbra 2005 sa uskutočnil uţ 22. ročník Hviez-

dicového výstupu na Inovec (1042 m). Organizátorom tohto 
obľúbeného podujatia bol ako uţ tradične Odbor Klubu slo-

venských turistov Telovýchovnej jednoty Letecké opravovne 

Trenčín. Tradičný nedeľný výstup mal svoju predohru uţ v 

sobotu nielen prípravou dreva na oheň, ale taktieţ aj výstupom 

27 ţiakov, učiteľov a rodičov zo Základnej školy Trenčín, 
Ulica Na Dolinách. Deň výstupu privítal organizátorov hmlis-

tým, ale teplým počasím. Kolektív peších organizátorov a mo-

torizované druţstvo zabezpečovalo prezentáciu prvých 
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účastníkov, postavenie stanu a zapálenie ohňa. Kvôli pri-

búdajúcim účastníkom museli uţ okolo obeda posilniť pre-

zentáciu a postupom času ubúdalo napolitánok, špekáčikov, 
čaju a účastníckych lístkov. Na vrchole Inovca vládla skvelá 

atmosféra aj napriek tomu, ţe mnohým sa uţ neušlo občer-
stvenia a dostali aspoň pečiatku výstupu. Dôvodom toho 

všetkého bolo, ţe prišla rekordná účasť peších vyznávačov 

tohto podujatia - 468 účastníkov, ktorí sa riadne zaprezen-
tovali na vrchole Inovca, čo prekvapilo aj samotných orga-

nizátorov. Nuţ, čo sa stalo sa stalo. Kompetentní sa za tento 
nedostatok ospravedlnili, lebo ani vo sne nerátali s takouto 

bohatou účasťou! Toto poznanie ich však zaväzuje k tomu, 

aby o rok boli uţ lepšie pripravení a nikoho nesklamali. Bol to 
v doterajšej histórii jeden z najvydarenejších ročníkov tohto 

pochodu. Najmladším účastníkom výstupu bol Matej Baţant 
z Trenčína (nar. 2005) a najstaršími boli Rudolf Moško z 

Trenčína a Štefan Chovanec z Chocholnej (obaja ročník 

narodenia - 1926). Okrem bohatého zastúpenia turistov z obcí 
a miest Trenčianskeho kraja, Ţiliny, Banskej Bystrice, Trnavy, 

Bratislavy, Roţňavy, Piešťan a podobne, zaznamenali sa 
zahraniční účastníci z Uherského Brodu a dokonca aţ z Prahy. 

Na vrchole sa účastníci mohli stretnúť a porozprávať aj s 

Vladom Švancarom, ktorý sa prednedávnom vrátil z vojenskej 
himalájskej výpravy „Annapurna 2005“. 

Trenčianske noviny 31.10.2005 
Info Trenčín 03.11.2005  

Pomocná evidencia 555/1/05  

 
Na miestnej lezeckej stene 007 pri ţelezničnom moste 

v Trenčíne sa koncom októbra 2005 uskutočnilo horolezecké 
podujatie s názvom Povaţské derby. Išlo o preteky v boulde-

ringu, čo znamená lezenie bez osobného zabezpečenia, nie-

koľko metrov nad zemou. Pretekov sa zúčastnilo 18 muţov a  
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8 ţien. Mnoţstvo di-

vákov najskôr videlo 

v oboch kategóriách 
kvalifikáciu, ktorú 

tvorili 4 bouldre. Z nej 
zhruba po 3 hodinách 

do finále postúpilo 8 

muţov a 5 ţien. Finále 
nemalo jasný priebeh 

ani v jednej z kate-
górií, preto o víťazoch rozhodlo aţ superfinále. Medzi ţenami 

zvíťazila Diana Švan-cárová pred Markou Dutkovou a 

Zuzkou Sedlákovou a medzi muţmi Vlado Strieţenec pred 
Gabom Čmárikom, všetci z Horolezeckého klubu Trenčín a 

Palom Macúšom z Horo-lezeckého klubu Manín. Podujatie sa 
skončilo after party.  

Info Trenčín 23.11.2005 

 
Na umelej tráve futbalového štadióna v Trenčíne na Sihoti 

sa dňa 5. novembra 2005 uskutočnil medzinárodný jesenný 
futbalový turnaj hráčov narodených v roku 1995 pod názvom 

„Super Cup 2005“. Hralo sa systémom kaţdý s kaţdým 2 x 25 

minút po celej ploche ihriska. Na podujatí sa predstavili mladé 
futbalové nádeje z 1. FC Slovácko z Českej republiky, ZTS 

Dubnica, MFK Ruţomberok a AS Trenčín. Po hodnotných 
vzájomných zápoleniach si prvenstvo celkom zaslúţene 

vybojovali hráči 1. FC Slovácko, na 2. mieste skončil Ru-

ţomberok, tretia Dubnica a usporiadajúci AS Trenčín skončil 
na poslednom mieste.  

Trenčianske noviny 07.11.2005  
Pomocná evidencia 572/4/05 
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Cyklistický oddiel Telovýchovnej jednoty Slávia Kellys 

Športová škola Trenčín uţ tradične patrí medzi najúspešnejšie 

na Slovensku a to i napriek tomu, ţe zdruţuje iba juniorov od 
14 do 18 rokov. V kategórii kadetov sa vlani zaskvel 

talentovaný Róbert Gavenda, ktorý reprezentoval svoj oddiel 
a Slovensko nielen v cestnej a horskej cyklistike, ale aj v 

cyklokrose. Je zaujímavé, ţe uţ ako trojročný začínal s 

hokejom v prípravke Dukly Trenčín. Popri tomu sa venoval aj 
cyklistike a pred desiatimi - jedenástimi rokmi v Soblahove 

absolvoval prvé náročnejšie preteky. Potom odišiel študovať 
na Osemročné športové gymnázium v Trenčíne, kde to skúšal 

aj s atletikou. Všetko sa nedalo časovo zvládnuť a s hokejom 

sa chtiac-nechtiac rozlúčil, hoci s odstupom času tak trochu aj 
ľutoval, ţe sa s ním rozkmotril. Nie však navţdy, nakoľko 

tomuto športu sa venuje najmä cez zimu - aspoň rekreačne. Na 
Osemročnom športovom gymnáziu koketoval štyri roky s ľah-

kou atletikou, no ani s ňou sa nedostal na povestný Olymp. 

Róbertov otec sa ešte v mladosti venoval amatérskej cyklis-
tike, a práve on ho vlastne aj priviedol do klubu Pikolo, kde 

organizovali najmä horské preteky. Z horskej sa zameral na 
cestnú cyklistiku a odtiaľ uţ nemal ďaleko k obľúbenému 

cyklokrosu. Z vlaňajších úspechov na ceste si Róbert Gavenda 

najviac cenil 1. miesto na medzinárodných pretekoch UCI 
mládeţe v Jevíčku – Česká republika. Stal sa aj víťazom na 

majstrovstvách Slovenska juniorov, na medzinárodnom 
etapovom preteku v Rakúsku skončil v dvoch etapách na 2. 

mieste. V cyklokrose sa zúčastnil nevydarených majstrov-

stvách Európy, na ktorých obsadil 36. miesto. Svoj neúspech 
si vynahradil na majstrovstvách sveta v Nemecku, na ktorých  

skončil spomedzi 70 pretekárov zo 16 krajín na 9. mieste. Do-
siahol aj sériu úspešných štartov na Svetovom pohári juniorov 

v cyklokrose - v Belgicku, Českej republike, Taliansku, Ho-

landsku, Švajčiarsku, Španielsku a v Belgicku. Ambiciózny 
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Róbert Gavenda si dňa 6. novembra 2005 zaknihoval svoj 

celoţivotný úspech, keď na majstrovstvách Európy juniorov 

vo francúzskom Pont-Chateau získal zlatú medailu. Tomuto 
skvelému úspechu predchádzalo druhé miesto z pretekov 

Svetového pohára v belgickom Kalmthoute, čo dávalo tušiť, 
ţe tento slovenský reprezentant si správne načasoval svoj 

vrchol formy. Róbert Gavenda do polovice pretekov jazdil vo 

vedúcej 11-člennej skupine, ktorú neskôr svojím nástupom 
sám roztrhol a usadil sa v poprednej päťčlennej skupinke. 

Tesne pred koncom sa mu vydaril jeden z niekoľkých pokusov 
o sólový únik, v ktorom nakoniec vydrţal aţ do cieľa. Zvíťazil 

s 5-sekundovým náskokom, čím naplnil svoj veľký sen a 

konečne mohol vystúpiť na najvyšší stupienok v modrom 
tričku so ţltými hviezdičkami, ktoré nosia len majstri Európy. 

„Priznám sa, ţe do dejiska majstrovstiev Európy som cestoval 
s predsavzatím vybojovať si niektorú z medailí. Na naj-

cennejšiu som však ani nemyslel, uspokojil by ma aj bronz. 

Na trati som si však spomenul na to, ţe práve tu vybojoval 
Glajza poslednú zlatú medailu pre slovenský cyklokros a začal 

som si robiť pomaly nádeje, ţe by som to mohol vlastne 
zopakovať. Nakoniec sa to stalo aj skutočnosťou a mám z toho 

všetkého samozrejme obrovskú radosť. Z úspechu sa zatiaľ len 

spamätávam a neviem povedať, čo príde v budúcnosti. Cyklo-
kros mám veľmi rád a určite vyuţijem kaţdú príleţitosť, aby 

som v cennom drese majstra Európy absolvoval v tejto i bu-
dúcej sezóne čo najviac kvalitných pretekov“ - povedal šťast-

ný juniorský majster. Za víťazným Róbertom Gavendom 

skončil na druhom mieste Martinez z Francúzska so stratou 
5,4 sek. a na treťom mieste Govaerts z Belgicka zo stratou 8 

sekúnd. 
Trenčianske noviny 14.11.2005  

Trenčiansky spravodaj november/2005  

Pomocná evidencia 578/2/05 
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V nedeľu 6. novembra 2005 sa stretli v autocampingu na 

Ostrove v Trenčíne vodáci z vodáckeho klubu, aby uzatvorili 

tohtoročnú sezónu tradičným zakopaním pádla. Podujatia sa 
zúčastnili dospelí i malí vodáci, ktorí si zmerali svoje sily 

nielen tradičnými pretekami na vode, na pramiciach a na 
kajakoch. Účastníci pretekali aj v klasických disciplínach 

vodáckeho viacboja, v behu a streľbe zo vzduchovej pištole. 

Najmladší súťaţili v hode guľou, alebo skákali v nafukovacom 
hrade. Medzi najmladších účastníkov patrili dvojročný Joţko 

Igaz, ktorý prišiel v sprievode svojej matky Martiny Igazovej 
a Tomáš Meravý, ktorého priviedol jeho otec René Meravý. 

Obaja boli bývalí aktívni a veľmi úspešní pretekári vo 

vodáckom viacboji a raftingu. 
Trenčianske noviny 14.11.2005  

Pomocná evidencia 577/2/05 
 

Fanúšikovia futbalového klubu AS Trenčín si na futba-

lovom zápase s Petrţalkou dňa 9. novembra 2005 uctili 
pamiatku študenta Daniela Tupého, zavraţdeného v Bratis-

lave. Zapálili kahance vo svojom sektore a na začiatku dru-
hého polčasu vytiahli aj transparent, na ktorom bolo napísané 

„Cítime smútok a hnev za Daniela“. Pripojili sa tak k pro-

testom proti vraţde študenta Daniela, ktorého v piatok 28. ok-
tóbra 2005 v Bratislave dobodali pravdepodobne neonacisti. 

Trenčania týmto gestom podľa slov prítomných fanúšikov 
poukázali na nebezpečie zo strany neonacistov v uliciach aj na 

štadiónoch. „Hlavne sme chceli vyjadriť názor na brutálnu a 

nezmyslenú vraţdu Daniela, o ktorú sa postarali aj policajné 
zloţky svojou dlhoročnou nečinnosťou,“ dodal fanúšik, ktorý 

si neprial byť menovaný.  
Trenčianske noviny 14.11.2005 

Pomocná evidencia 575/2/05 
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V športovej hale vo Svinnej sa dňa 12. novembra 2005 

uskutočnilo finále malého futbalu oblasti Trenčín. Orga-

nizátorom podujatia bolo Krajské športové centrum a Únia 
malého futbalu Trenčín. Víťazom turnaja sa stali hráči Mag-

nus centra Trenčín, ktorí zvíťazili nad Botafogom Nemšová 
5:4, DCA Therm Dubnica 4:3 a Výberom MLMF Nové Mesto 

6:0 a zaslúţene obsadili prvé miesto v tabuľke. Konečné 

poradie:  

1. Trenčín,  

2. Dubnica, 
3. Nové Mesto,  

4. Nemšová.  

Za najlepšieho strelca turnaja bol vyhlásený Martin Batla z 
Dubnice, brankára Denis Kukučka z Nové Mesta n/V. Ceny a 

poháre prvým trom tímom odovzdal výkonný tajomník 
Krajského športového centra v Trenčíne  Marián Ondruška. 

Trenčianske noviny 14.11.2005  

Pomocná evidencia 574/2/05 
 

Špičkový reprezentant Slovenska vo vzpieraní 31-ročný 
Martin Tešovič z trenčianskej Dukly, vstúpil do veľkého 

vzpierania v roku 1994 ako junior na majstrovstvách Európy v 

Sokolove, kde skončil ako dvanásty 
najlepší Európan. Postupne sa prezen-

toval na ďalších významných celosve-
tových a európskych podujatiach, ba 

nechýbal ani na Olympijských hrách 

v Atlante. Na tu však nerád spomína, 
lebo obsadil na nej aţ desiatu priečku. 

Tesne pred odletom na majstrovstvá 
sveta 1999 do Atén, na ktorých bola 

olympijská kvalifikácia, si na tréningu 

roztrhol šľachu v kolene. Chtiac-nechtiac čakala ho prvá ope-

Martin Tešovič 
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rácia, ktorá sa nepodarila a prišla ďalšia. Problémy, liečenia, 

rehabilitácie - to všetko trvalo pomerne dlhú dobu - aţ tri 

roky. V máji 2003, takmer po štyroch rokoch sa Tešovič 
predstavil na majstrovstvách Európy v Grécku, na ktorých 

skončil jedenásty. Svoj výkon vtedy v stručnosti skonštatoval : 
„Je to trápenie“. Po ťaţkom a zloţitom období svitlo predsa 

len v jeho kariére na lepšie časy. Prvým krokom k úspešnému 

návratu boli minuloročné majstrovstvá Európy v Kyjeve, kde 
získal za trh striebornú medailu. Práve od tohto momentu sa 

odrazil opäť na svetovú scénu a všetko vyvrcholilo na 
tohoročných 74. majstrovstvách sveta v katarskej Dohe. Hoci 

Martin Tešovič nebol celkom zdravotne fit, predsa len si 

vybojoval v kategórii do 105 kg trikrát bronzovú medailu! 
Jeho súčet v dvojboji 412 kg znamenal nový slovenský rekord. 

Je potešiteľné a chvályhodné ţe ho spočiatku nevyviedli z 
miery ani nevydarené prvé pokusy. V trhu dosiahol 187 kg a v 

nadhode vzoprel 225 kg. Martinovi sa dokonca dostalo takej 

pocty, ţe dvojbodovú medailu mu odovzdal prezident Medzi-
národného olympijského výboru - Jacgues Rogge, ktorý sledo-

val zápolenia v tejto kategórii. Všetko nasvedčuje tomu, ţe 
jeho tréner Rudolf Lukáč pripravil pre Martina naozaj skvelú 

premyslenú taktiku, ktorá jednoznačne slávila úspech.  

Trenčianske noviny 21.11.2005  
Pomocná evidencia 599/1/05 

 
Nádejná slovenská reprezentantka Denisa Smolenová bola 

najúspešnejšou účastníčkou 9. ročníka plaveckých pretekov o 

Pohár primátora mesta Trenčín. Členka športového oddielu 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave triumfovala v 

troch disciplínach. Dvojnásobná bronzová medailistka z ju-
niorských majstrovstiev Európy na 50 m motýlik vytvorila vo 

svojej najsilnejšej disciplíne nový juniorský rekord Slovenska. 

Denisa Smolenová zároveň zaplávala najhodnotnejší čas 
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dvojdňového mítingu v 25 

metrovom bazéne tren-

čianskej krytej plavárne a 
získala tak hlavnú cenu 

Pohár primátora. Jej ví-
ťazný čas na 50 m mo-

týlik 27,52 sek. bol tieţ 

B-limitom na decembrové 
majstrovstvá Európy 

a jarné majstrovstvá sveta 
v krátkom bazéne. Naj-

hodnotnejší muţský výkon podujatia zaplával na 50 m voľ-

ným spôsobom Radoslav Ţemba  z Popradu časom 23,00 sek. 
Listina víťazov : 

Cena primátora prevzala Denisa Smolenová z Bratislavy za 
plavecký výkon 50 m motýlik 27,52 sek.  

V kategórii muţov zvíťazil Radoslav Ţemba z Popradu 

v pretekoch 50 m voľný spôsob časom 23,00 sek.  
Trenčianske noviny 28.11.2005  

Pomocná evidencia 606/1/05 
 

Tradičný halový futbalový turnaj ţiackych výberov oblast-

ných futbalových zväzov o Pohár Imricha Stacha v Trnave na 
svojom 10. ročníku po prvýkrát vo svojej histórii privítal 

všetkých zástupcov oblastných futbalových zväzov riadených 
Západoslovenským futbalovým zväzom. Po prvýkrát sa na 

turnaji neobjavil bývalý reprezentačný brankár Imrich Stacho 

pre chorobu, preto zástupcovia všetkých muţstiev, hostia i 
usporiadatelia sa podpísali pod pozdravný list, ktorý Imrichovi 

Stachovi doručil riaditeľ turnaja Peter Moravčík. Futbalisti, 
ktorí sa narodili po roku 1992, odohrali na palubovke Mest-

skej športovej haly v Trnave celkom 44 zápasov. Prvenstvo si 

napokon odniesli ţiaci Oblastného futbalového zväzu Dunaj-
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ská Streda, ktorí vo finále zdolali rovesníkov z Prievidze aţ po 

trestných kopoch. Hralo sa vo dvoch skupinách. V prvej 

skupine hralo aj druţstvo z Trenčína, ktoré skončilo tretie za 
druţstvami Prievidze a Senice. Vo finále sa stretlo druţstvo 

z Trenčína s druţstvom Trnavy a keďţe vyhralo 1:0, tak 
skončilo na piatom mieste. Na záverečnom hodnotení hráč 

Trenčína Ondrej Kyselica za najlepšieho brankára. 

Trenčianske noviny 28.11.2005  
Pomocná evidencia 610/1/05 

 
Na 4. ročníku svetového šampionátu juniorov a kadetov v 

karate, ktorý sa uskutočnil na cyperskom meste Limassol 

v dňoch 11. aţ 13. novembra 2005, bol pre študentku 
Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne a karatistku štartujúcej 

za športový klub Ekonóm 
Trenčín Dagmar Kubinskú 

v kategórii kumite do 57 kg 

mimoriadne úspešným, keď 
získala historickú striebornú 

medailu pre Slovensko a 
Trenčín. Jej víťazné ťaţenie 

za vysnívanou zlatou me-

dailou zastavila aţ vo finále 
pretekárka USA  E. Kurita, 

ktorej Dagmara podľahla aţ po vyrovnanom boji 2:3. Po vyni-
kajúcich výsledkoch na majstrovstvách Slovenska a Európ-

skom pohári sa táto pretekárka presadila aj na majstrovstvách 

sveta. 
Trenčianske noviny 21.11.2005  

Pomocná evidencia 594/3/05 
 

V chladnom, uţ takmer zimnom počasí odštartovali v 

nedeľu 20. novembra 2005 v Trenčianskych Tepliciach - 3. 

Dagmar Kubínska na stupni víťazov – prvá zľava 
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ročník cestného behu Maratón Perly Karpát. Na náročnú 

beţeckú trať, ktorá viedla z Trenč. Teplíc smerom na Machnáč 

- Petrovu Lehotu - Omšenie - Dolnú Porubu vyštartovalo 69 
maratóncov, ďalších vyše 30 beţcov (z toho 5 ţien) súťaţilo v 

doplnkovej súťaţi štvorčlenných štafiet a ţiaci základných 
škôl v minimaratóne v dĺţke 1,4 km. Celkove prevýšenie trate 

s dvoma obrátkami bolo 560 m, teplota vzduchu sa 

pohybovala tesne okolo bodu mrazu. Aj napriek tomu však 
dosiahli viacerí beţci pozoruhodné výkony a časy. Za zmienku 

stojí skutočnosť, ţe víťaz kategórie muţov Peter Prešnajder zo 
Skalice, keď v predchádzajúcich ročníkoch skončil druhý a 

tretí. Pekný úspech zaznamenal Trenčan Ján Kucharík 

z druţstva Ţeleznice Slovenskej republiky, keď obsadil veľmi 
cennú druhé miesto. Najstarším účastníkom podujatia bol 80-

ročný T. Vaňo z Topoľčian, ktorý patrí uţ medzi stabilných 
účastníkov viacerých beţeckých podujatí v našom regióne. 

Najlepším beţcom okresu Trenčín sa stal Ján Kucharík.  

V štafetovom behu v kategórii ţien zvíťazili Trenčanky 
v zloţení – Hudáková, Bučková, Hulvátová a Kadlecová. 

Trenčianske noviny 28.11.2005  
Pomocná evidencia 607/1/05 

 

Doterajšie športové úspechy študentky Osemročného špor-
tového gymnázia v Trenčíne plavkyne Lívie Bizupovej si 

všimli na Ministerstve školstva Slovenskej republiky a pri prí-
leţitosti Dňa študentov 17. novembra 2005 jej minister škol-

stva Slovenskej republiky Martin Fronc odovzdal Pamätný 

list svätého Gorazda za reprezentáciu Slovenskej republiky a 
zisk prvého miesta na Svetovom pohári študentov stredných 

škôl na Mallorce. Lívia bola zároveň aj ocenená za dôstojnú 
reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných olym-

piádach a športových súťaţiach v roku 2004-2005 pod záštitou 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky a dňa 21. novem-
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bra 2005 z rúk ministra školstva prevzala hodnotnú vecnú 

cenu. 

Trenčianske noviny 12.12.2005  
Pomocná evidencia 648/1/05 

 
Absolútnym víťazom Tatranského pohára v kulturistike  

v kategórii muţov sa stal dňa 20.novembra 2005 v Poprade 

30-ročný pretekár Armádneho športového klubu Dukla 
Trenčín Štefan Havlík. Bývalý svetový šampión z roku 2003 

triumfoval v kategórii nad 87,5 kg pred Antonioom Furičom 
z Chorvátska a Milanom Šelepom z druţstva Slovenska. V 

súťaţi do 80 kg zvíťazil Andrej Mozoláni pred trojnásobným 

majstrom sveta v hmotnosti do 70 kg Igorom Kočišom. 
Prevahu slovenských kulturistov zavŕšil Juraj Vrábel v 

kategórii do 87,5 kg. V súťaţi v klasickom fitnes získala 
prvenstvo Mexičanka Elisabeth Micandová, medzi body 

fitneskami bola najlepšia Alena Jurášková. 

www/tn.mesto.sk 
 

Utrecht je dvestoštyridsaťtisícové mesto v severnej časti 
Holandského kráľovstva leţiace pribliţne 40 km juhový-

chodne od Amsterdamu. Toto mesto ako Trenčín patrí k dôle-

ţitým centrám svojho regiónu. Na pozvanie holandskej strany 
navštívila v dňoch 24. aţ 27. novembra 2005 toto holandské 

mesto štvorčlenná trenčianska delegácia, zloţená z vice-
primátora Ing. Antona Boca, vedúceho kancelárie primátora 

Ing. Františka Sádeckého, generálneho manaţéra Futbalo-

vého klubu AS Trenčín Mgr. Róberta Rybníčka a konateľa 
spoločnosti Hoek Slovakia so sídlom v Trenčíne Rastislava 

Kyselicu, ktorú na pôde mestského úradu privítala primátorka 
mesta Utrecht Annie H. Brouwer-Korf. Podľa slov Ing. 

Antona Boca, stretnutie sa nieslo v duchu obojstrannej výme-

ny skúseností a poznatkov o strategických zámeroch rozvoja 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Annie_Brouwer-Korf&action=edit
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oboch miest. S najväčšou kritičnosťou vnímali predstavitelia 

oboch samospráv, najmä riešenia nielen dynamickej, ale i 

statickej dopravy. „Predstavili sme Holanďanom zámer mo-
dernizácie ţelezničnej trate v Trenčíne, pripravovaný juhový-

chodný obchvat mesta spojený s výstavbou druhého mosta cez 
rieku Váh, a tieţ zámer vybudovať priemyselný park na 

Bratislavskej ulici. Prezentovali sme aj zámer priniesť do 

kaţdej mestskej časti minimálne jedno športovisko s celo-
ročným vyuţitím pre šport a rekreáciu nielen pre deti, ale i pre 

ich rodičov,“ povedal A. Boc.  „V tomto smere by mohol byť 
Utrecht  pre nás veľkým vzorom,“  doplnil viceprimátora Ing. 

František Sádecký a pokračoval „tréningové centrum prvo-

ligového futbalového muţstva FC Utrecht pozostáva zo 14-

tich trávnatých plôch, ktoré vyuţívajú miestni futbalisti 

všetkých vekových kategórií. V Utrechte nás očarilo aj rie-

šenie mnoţstva cyklistických trás a cyklochodníkov s vlast-
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nými semaformi, ktoré sa vinú doslova celým mestom. 

Súčasťou návštevy bolo i predstavenie futbalového štadióna 

FC Utrecht. Táto športová aréna, otvorená v roku 2002 má 
v takmer štvrťmiliónovom meste multifunkčné vyuţitie. 

Návštevník pohybujúci sa v jej blízkom okolí, alebo v jej 
útrobách len veľmi ťaţko spozoruje, ţe je na futbalovom 

štadióne. Všetky štyri tribúny z exteriéru pripomínajú beţné 

budovy vyuţívané ako obchodné centrá, business centrá, 
administratívne a kancelárske priestory, konferenčné priestory,  

ba dokonca i priestory vyuţívané na kultúrno – spoločenské 
akcie. „Interiér to len potvrdzuje. Súčasťou štadióna je 

dokonca i galéria a múzeum. Veľmi zaujímavá poloha štadió-

na trenčianskeho prvoligového futbalového klubu je priam 
predurčená na podob-

né multifunkčné vyu-
ţitie, ktoré by napo-

máhalo k ďalšiemu 

rozvoju mesta ako 
centra regiónu. Z tohto 

pohľadu je dnešné 
vyuţitie areálu leţia-

ceho v širšom centre 

mesta nielen kvôli 
jeho jednostrannému 

vyuţitiu, ale  i jeho celkovej vyťaţenosti pre našich hostiteľov 
aţ nepochopiteľné,“ konštatoval Ing. Anton  Boc. Súčasťou 

návštevy Utrechtu bola i návšteva firiem Hoek International 

a Vitaal.  Nadnárodná spoločnosť firma Hoek bola autorom 
a realizátorom myšlienky vytvorenia Nadácie Dr. Klaun, ktorá 

uţ dva roky svojou činnosťou mení ţivoty sociálne a 
zdravotne postihnutých detí nielen v Trenčíne i na celom 

Slovensku. Firma Vitaal je zas výrobcom invalidných vozíkov 

a iných pomôcok pre zdravotne postihnutých ľudí. Práve zás-

takto si uctili predčasnú smrť mladého futbalisti obyvatelia Utrechtu 
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tupcovia firmy Hoek zorganizovali na prelome mája a júna 

roku 2005 benefičné stretnutie medzi futbalovými klubmi AS 

Trenčín a FC Utrecht, z ktorého výťaţok putoval na konto 
Nadácie Dr. Klaun a ktorého súčasťou bolo i odovzdanie fir-

mou Vitaal špeciálne upravených elektrických invalidných 
vozíkov pre imobilných. „V súvislosti s Nadáciou Dr. Klauna 

predstavitelia Mesta Trenčín a firmy Hoek deklarovali podpo-

ru ďalším spoločným projektom. V posledný deň návštevy 
Utrechtu sme mali moţnosť vidieť futbalový zápas medzi 

domácim FC Utrecht a Ajaxom Amsterdam, v ktorom domáci 
zvíťazili 1:0, pričom jedným z najlepších na ihrisku bol hráč 

s číslom 4 na drese, 26 ročný futbalista David di Tommaso, 

ktorý patril medzi tých, ktorí sa po zápase osobne lúčili 
s trenčianskou delegáciou, povedal Ing. František Sádecký.  

Po našom odchode sa stalo to, čo nikto nečakal, ţe náhle 
umrel. Aj nás táto správa o jeho smrti zarmútila a podľa správ 

z Utrechtu  i tam sa ţivot zastavil.  

Info Trenčíne 08.12.2005  
Pomocná evidencia 635/1/05 

 
Slovenský cyklokrosár Róbert Gavenda z trenčianskeho 

športového gymnázia neprerušil svoju víťaznú sériu z pos-

ledných týţdňov ani vo štvrtých 
pretekoch svetového pohára v triatlone 

vo švajčiarskom Wetzikone dňa  4. 
decembra 2005, na ktorom vyhral súťaţ 

juniorov. Gavenda triumfoval v súboji s 

Čechom Davidom Mengerom. Druhý 
slovenský junior Jakub Šíbr obsadil 31. 

miesto. V kategórii elite sa presadil 
Sven Nijs, ktorý tak nenašiel premo-

ţiteľa ani vo štvrtých pretekoch Sve-

tového pohára v aktuálnej sezóne. Úra-
Róbert Gavenda 
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dujúci majster sveta zdolal v zaujímavých pretekoch Čecha 

Petra Dlaska a svojho krajana Erwina Verveckena. Nijsovi 

terény vo Wetzikone vyhovujú, na švajčiarskom okruhu vy-
hral uţ piatykrát v kariére. Z tria Slovákov skončil najlepšie 

jazdiaci reprezentačný tréner Róbert Glajza, ktorý sa umiestnil 
na bodovanom 31. mieste. V najlepšej bodovanej štyridsiatke 

skončil aj Václav Metlička, ktorého klasifikovali na 37. 

priečke. Milan Barényi obsadil 43. miesto. Výsledky sveto-
vého pohára : 

kategória muţi : 1. Nijs z Belgicka, časom 1:01:55, 2. Dlask 
z Českej republiky, 3. Vervecken z Belgicka, 

časom 1:04:55,  

kategória juniorov : 1. Gavenda zo Slovenskej republiky 
35:17,  2. Menger z Českej republiky s 

časom ako víťaz, 3. Meeusen z Belgicka, 
časom 35:27. 

Sme – šport 05.12.2005  

Pomocná evidencia 634/1/05 
 

Víťazmi pretekov v lezení na umelú stenu Drytooling Cup 

2005 v Bratislave dňa 5. decembra 2005 sa stali medzi muţmi 

Gabriel Čmárik z James Trenčín pred Gerdom Dönhuberom 

z Nemecka a Jurajom Švingárom z ABS Bratislava 
www/tn.mesto.sk 

 
Do  celoslovenského dobrovoľníckeho projektu „Mojich 8 

hodín“ sa zapojili aj skauti z trenčianskeho 87. skautského 

zboru. Počas 220 odpracovaných hodín postupne upravili ces-
tu, vyzbierali odpadky, ošetrili ovocné stromy a skrášlili oko-

lie Záblatskej kyselky. Pri Zlatovskej kyselke opravili lavičku 
s prístupovým mostíkom a upravili jej zanedbané okolie. V 

centre Zlatoviec viackrát pokosili trávnik pri autobusovej zás-

tavke a pomohli vyhrabať park pri Kultúrnom dome. Na 
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celom Slovensku darovalo svojmu okoliu, mestu, regiónu, 

ktorým bola pomoc miestnych skautov určená, rôznymi prá-

cami a sluţbami prospešnými pre verejnosť vyše 600 skautov 
zo 16 miest 10 086 hodín dobrovoľníckej práce. 

Vlastné poznámky 
 

V Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slo-

venskej republiky v Trenčíne sa dňa 10. decembra 2005 usku-
točnil 3. ročník hodnotného kultúrno-športového a spolo-

čenského podujatia pod priliehavým a výstiţným názvom – 
Večer hviezd. Organizátorom sa podarilo zabezpečiť účasť 

mnohých hviezd a hviezdičiek rôzneho formátu, ktoré sa 

postupne zviditeľňujú na rôznych významnejších podujatiach, 
či uţ na Slovensku alebo v zahraničí. Exibičných vystúpení z 

rôznych oblasti spoločenského ţivota býva v Trenčíne ako 
maku a i tento podvečer určite si kaţdý prišiel na svoje. Po 

príhovoroch organizátorov prišli k slovu učinkujúci, ktorí sa 

prezentovali v plnej paráde vo vyše dvojhodinovom zaujíma-
vom programe. Moderátor večera Tony Šepták sa zhostil svo-

jej úlohy na jednotku a rozhodne sa bolo na koho a na čo po-
zerať. Úvod programu patril sérii spoločenských tancov a kul-

turistovi M. Beţovi so svojou zostavou, ktorý bol popret-

kávaný pesničkami Anawi a P. Nagya. K slovu v podobe 
svojho vystúpenia sa dostala aj začínajúca mladučká fitneska 

Buchelová, fitnesák F. Hečko a fitneska L. Kalajová. 
Patričným spestrením a oţivením večera bol program, s 

ktorým sa prítomným divákom prezentovala hadia ţena Zu-

zana, športoví tanečníci v rock´n´rolle a Š. Havlík s mečom. V 
exhibičnom vystúpení zoţal najväčšie ovácie vďačného tren-

čianskeho publika kulturista Pavol Jablonický, ktorý sa pred-
stavil zo svojou zostavou zo súťaţe - Mr. Olympia. Zaujala aj 

majsterka sveta vo fitness - Barbora Bunčáková. S dávkou 

patričného elektrizujúceho napätia sa očakával pokus o zápis 
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do Guinnessovej knihy rekordov Braňa Goliera z Bánoviec 

nad Bebravou. Vlani si okolo krku otočil 100 kg betónovu 

guľu deväťkrát a v tento večer tento svoj osobný rekord 
prekonal o jednu obrátku naviac - keď guľu otočil okolo 

svojho krku pozoruhodných desaťkrát, čím splnil predpoklady 
pre zápis do Guinnessovej knihy rekordov 

Trenčianske noviny 12.12.2005  

Pomocná evidencia 647/1/05 
 

Trenčianskym horolezcom sa podarilo opäť zviditeľniť na 
majstrovstvách Slovenska v lezení s cepínmi v rukách a mač-

kami na nohách – v drytoolingu, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 10. de-
cembra 2005 na umelej stienke 007 

pri ţelezničnom moste v Trenčíne. 
K tejto zimnej disciplíne sa kaţdý 

rok hlási stále väčší počet nad-

šencov. Svedčí o tom aj šestnásť sú-
ťaţiacich, ktorí si prišli zaliezť. Vy-

nikajúca atmosféra domáceho pu-
blika vybičovala pretekárov k maxi-

málnym výkonom. Po troch kvali-

fikačných cestách nasledovalo fi-
nále, do ktorého postúpili všetci. Na rozdiel od kvalifikačných 

tratí, finálová trať bola vytvorená na naozajstných stromoch 
vonku. Začínali muţi. V dramatickom boji o prvenstvo roz-

hodoval medzi dvoma najlepšími rýchlejší čas a tak talen-

tovaný Trenčan, člen slovenskej horolezeckej reprezentácie, 
Gabriel Čmárik obhájil prvenstvo z Bratislavy. Druhým bol 

Bratislavčan Juraj Švingál. Prekvapením súťaţe bol výkon 
tretieho Mareka Šumaja z Trenčína, ktorý s touto disciplínou 

nemá veľké skúsenosti, napriek tomu zaliezol vynikajúco a za 

sebou nechal ďalších desať pretekárov. Medzi ţenami domi-
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novala Mária Dutková, ktorá mala najviac síl, na druhom 

mieste sa umiestnila Eva Milovská a tretia skončila Ivana 

Mináriková, všetky tri z Trenčína.  
Trenčianske noviny 12.12.2005  

Pomocná evidencia 649/1/05 
 

Mestská športová hala v Trenčíne na Sihoti bola dňa               

11. decembra 2005 miestom hádzanárskeho turnaja ţien o 
Pohár primátora mesta Trenčín. Na podujatí štartovali druţ-

stva - Iuventy Michalovce, Tatrana Bohunice, HC Zlín a 
domáci HK Štart Trenčín. Víťazom turnaja sa stalo druţstvo z 

Michaloviec, pred druţstvami z Trenčína, Zlín a Bohuníc. Za 

najlepšiu brankárku turnaja vyhodnotili organizátori A. 

Grandtnerovú, za najlepšiu strelkyňu K. Uhliarovú, ktorá 

vsietila 19 gólov, obe z Trenčína a útočníčku Školkovú z 
Michaloviec. Počas tohto podujatia sa uskutočnilo aj oficiálne 

odovzdávanie medailí, plakiet a vyznamenaní zaslúţilým 

členom klubu. 
Trenčianske noviny 12.12.2005 

Pomocná evidencia 645/1/05 
 

V Mestskom Kultúrnom stredisku v Bánovciach nad Be-

bravou dňa 11. decembra 2005 vyhlásili najlepších športovcov 
Slovenska v kulturistike, silovom trojboji a fitnes za rok 2005. 

Ocenenia z rúk prezidenta Slovenskej asociácie M. Čaplu si 
prevzal v kulturistike aj  I. Kočiš z Trenčína.  

Trenčianske noviny 12.12.2005  

Pomocná evidencia 645/2/05 
 

Po jesennej časti futbalových súťaţí zelené trávniky uţ 
osireli a k slovu sa hlásila očakávaná zimná prestávka. To platí 

aj o účastníkovi Corgoň ligy - AS Trenčín, ktorý prezimuje na 

lichotivom 6. mieste tabuľky. Uplynulú jesennú časť 1. fut-
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balovej ligy zhodnotil generálny manaţér AS Trenčín Mgr. 

Róbert Rybníček, keď konštatoval, ţe futbalisti obsadili po 

jeseni v ligovej tabuľke 6. miesto, čo pred štartom práve 
prebiehajúceho ročníka súťaţe bolo trošičku za jeho oča-

kávaním, nakoľko som tomuto muţstvu veril, ţe sa umiestni 
okolo piatej priečky a pri lepšej konštelácii dokonca okolo 

štvrtého miesta. Nebol som teda ďaleko od pravdy, ţe muţ-

stvo skutočne malo na to, aby hralo o 4. 
- 5. miesto. V tabuľke sa po jesennej 

časti vykryštalizovalo silná štvorka, 
ktorá pravdepodobne bude bojovať o 

titul, a tak trenčianski hráči sú v tesnom 

závese za nimi. Pri vhodnom doplnení 
kádra a eventuálnom udrţaní väčšiny 

hráčov v tomto klube, by sa mohlo v 
jarnej časti mohlo bojovať aj o to 4. 

miesto. Podarilo sa nám poskladať celkom dobrú partiu 

hráčov, či uţ po stránke ľudskej alebo futbalovej. Hráči majú 
rozhodne ešte na vyššiu priečku a svojimi dobrými výkonmi 

patrične „potrápili“ súperov z prvej polovice tabuľky. Popri 
hodnotení seniorov treba zhodnotiť aj mládeţnícke oddiely. 

Mládeţnícke tímy nám bez ostychu idú hore, čoho dôkazom je 

aj čiastočné zlepšenie tréningových podmienok. Začalo sa 
s budovaním druţstiev od tých najniţších vekových kategórii. 

Dôkazom kvality práce trénerov a všetkých funkcionárov bolo 
aj to ţe v tomto roku mladší dorastenci vyhrali titul majstra 

Slovenska a v súčasnosti títo chlapci uţ prešli do staršieho 

dorastu, keď 7-8 ich uţ hrá v základnej zostave. Pre budúci 
rok je tu teda opäť obrovská perspektíva aj z toho dôvodu, ţe z 

týchto minimálne traja – štyria hráči pri vhodnom vedení tré-
ningového procesu sa môţu dostať do seniorského kádra AS. 

Uţ teraz sa poniektorí dorastenci pravdepodobne zapoja do 

zimnej prípravy A – druţstva. Čo sa v tejto oblasti urobilo za 
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posledné dva – tri roky sa v najbliţšom období ukáţe ako 

perspektíva pre celý klub. Sme nesmierne šťastní, ţe uţ do 

toho najniţšieho ročníka prípravky sa nám oproti minulému 
roku prihlásilo okolo 25 chlapcov, v minulom období ich bolo 

sotva sedem aţ osem chlapcov. Krôčik po krôčiku ideme hore 
a futbal naberá zmenu aj u tej najmladšej vekovej kategórie a 

chlapci majú tendenciu hrávať atraktívny futbal. Mládeţnícka 

základňa bude podstatou toho, čo pôsobí v A - druţstve AS 
Trenčín. S návštevnosťou priaznivcov futbalu nie je spokoj-

nosť, ale opäť si to vyţaduje trpezlivosť, krôčik po krôčiku a 
uţ je vidieť, ţe uţ ľudia začínajú postupne prichádzať do útrob 

štadióna na Sihoti. Ak budú hráči budú podávať také výkony, 

ako ku koncu jesene, tak ľudí to bude ďalej „chytať“. Zlepšili 
sa aj tréningové podmienky, naposledy nové cvičné ihrisko 

s umelou trávou pri Základnej škole Trenčín, Ulica Na 
dolinách. V jarnej časti 2006 sa dobudujú ďalšie dve trávnaté 

ihriská na Ostrove. To je viac menej signál pre ľudí, ţe futbal 

v Trenčíne sa nejakým spôsobom robí. Tabuľka po jesennej 
časti futbalovej Corgoň ligy : 

1. Artmedia  20  12  4   4   36:19 40  
2. Trnava   20  13  1   6   34:18 40  

3. Ruţomberok 20  13  1   6   32:17 40  

4. Ţilina   20 12  1    7   41:25 37  
5. Nitra   20   8  4  8   25:26 28  

6. Trenčín   20   7  6  7   18:20 27  
7. B. Bystrica  20  8  1  11   21:23 25  

8. Dubnica   20  5  6   9  22:29 21  

9. Púchov   20  3  4  13  17:39 13  
10. Inter   20  3  4  13  14:44 13 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 11. decembra 2005 medzinárodným hádzanárskym 

turnajom ţien v trenčianskej športovej hale vyvrcholili oslavy 
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80. výročia organizovanej hádzanej ţien v Trenčíne. Pri tejto 

príleţitosti organizovanej hádzanej v Trenčíne, obdrţali 

dlhoroční a zaslúţili funkcionári aj rôzne vyznamenania, ktoré 
im odovzdali generálny sekretár Slovenského zväzu hádzanej 

Dr. Peter Svoboda, primátor mesta Trenčín Ing. Branislav 

Celler, výkonný tajomník Krajského športového centra 

Marián Ondruška, prezident Hádzanárskeho klubu Štart 

Trenčín Ing. Ján Bakoš a ďalší čelní predstavitelia. Diplom 
Slovenského zväzu hádzanej obdrţali - B. Grandtnerová, M. 

Groger, Š. Holík, P. Kolárik, H. Krausová, O. Michalcová, A. 
Košíková, S. Sivák, A. Slavinský, F. Slavinská, C. 

Zimmermann. Plakety Slovenského zväzu hádzanej za 

dlhoročnú prácu a činnosť pri rozvoji hádzanej na Slovensku 
odovzdali zlatú plaketu - F. Jelínkovi, H. Kolarovičovej, M. 

Opačitej, J. Bakošovi striebornú plaketu - E. Broskovi, C. 
Holíkovej, bronzovú plaketu - F. Bučkovi, E. Singhofferovej. 

Pamätné listy mesta Trenčín Trenčín obdrţali - F. Bartušová, 

M. Beňová, Ľ. Bezáková, O. Brezanová, M. Ferančíková, E. 
Frndáková, E. Gagová, A. Grandtnerová, E. Harárová, M. 

Hlobeňová, A. Hradská, J. Hudec, M. Chrást, M. Jahodka, I. 
Javorský, F. Jelínek, L. Komorovská, E. Krajčíková, M. 

Kucharič, H. Lexmanová, B. Lovásová, P. Máčada, M. Mach, 

H. Mičátková, Z. Mikušová, A. Milanová, K. Mišáková, Ľ. 
Nemečkayová, R. Pánková, S. Petrušová, Ľ. Pilková, D. 

Porubský, E. Prekop, M. Prekopová, I. Prokeš, P. Sabadka, B. 
Schmidová, T. Šarţíková, A. Šumanová, D. Tandţíková, K. 

Uhliarová, A. Valaštínová, T. Váňová, M. Vránová. Pri 

príleţitosti hádzanárskeho výročia udelilo Krajské športové 
centrum v Trenčíne „Ďakovný list“ Hádzanárskemu klubu 

Štart za prácu v prospech športu a telesnej výchovy v Tren-
čianskom kraji, spolu s pohárom Krajského športového centra. 

Zároveň odovzdali aj Čestné uznanie Asociácie telový-

chovných jednôt a klubov Slovenskej republiky prezidentovi 
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Hádzanárskemu klubu Štart Trenčín - Jánovi Bakošovi pri 

príleţitosti jeho tohtoročného ţivotného jubilea.  

Podľa dostupných najstarších prameňov druţstvo ţien 
nastúpilo v roku 1925 na svoj prvý zápas proti druţstvu z 

Púchova a tento premiérový duel nakoniec skončil deľbou 
bodov po výsledku - 5:5. Nie je ţiadnym tajomstvom, ţe 

najväčšiu zásluhu na samotnom zrode ţenskej hádzanej pod 

Trenčianskym hradom mal vtedajší profesor Gymnázia 
Ľudovíta Štúra František Hvíţďala. V prvopočiatku hádzanú 

zastrešoval klub 1. ČS ŠK Trenčín, postupom rokov sa zmenili 
názvy na Iskra Merina, TTS a Jednota Trenčín. Od roku 1985 

vznikol hádzanársky klub Štart Trenčín a tento názov uţ nesie 

pozoruhodných dvadsať rokov po súčasnosť. Za tie roky sa pri 
trénerskom kormidle vystriedalo niekoľko tréneriek a 

trénerov. Či uţ to bola E. Pajtinková, A. Kozinková - 

Holečková, J. Čechovič, H. Krausová, J. Hajmach a iní. V 

roku 1955 sa druţstvo ţien stalo víťazom vtedajšieho 

Bratislavského kraja a o dva roky neskôr účinkovali tren-
čianske hádzanárky v moravsko-slovenskej súťaţi, kde obsa-

dili tretiu priečku. Od roku 1957 klub pôsobil pod názvom 
TTS Trenčín a trénerskou taktovkou Vlčko - Juhás. V sezóne 

1959/60 sa druţstvo ţien stalo víťazom B-skupiny 2. ligy a 

postúpili do 1. ligy. Hneď na úvod sa postarali o pozoruhodné 
prekvapenie, keď v stretnutí proti majstrovi republiky Dynamu 

Praha zvíťazili Trenčianky 5:3. Ligové zápolenia boli nepo-
chybne veľkým ťahákom a magnetom pre priaznivcov tohto 

športu, ktorí v bohatom počte okolo 1000 divákov, navšte-

vovali jednotlivé majstrovské zápasy. Rekordom sezóny bol 
rozhodne duel Jednoty Trenčín s Dynamom Praha, ktoré 

sledovalo okolo 1600 divákov. Po jesennom kole boli repre-
zentantky Jednoty na veľmi peknom 4. mieste, ako najlepšie 

druţstvo zo Slovenska. Na škodu veci, ţe po ročnom účin-

kovaní medzi elitou zostúpili Trenčianky do 2. ligy. Po tomto 
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neúspechu prišlo k zmenám na trénerskom poste a v hráčskom 

kádri a vedenie druţstva prevzal najdlhšie pôsobiaci hádza-

nársky tréner v Trenčíne Andrej Slavinský. Sezóna 1969/70 
bola pre Trenčianky s omladeným druţstvom druhým návra-

tom hádzanárok do najvyššej súťaţe. Po sedemročnom účin-
kovaní v najvyššej súťaţi trenčianske hádzanárky vypadli, ale 

medzi druholigistami nepobudli našťastie dlho, nakoľko po 

víťazstve v kvalifikácii sa vrátili medzi elitu a v tabuľke sa 
pohybovali v pokojných stredných vodách tabuľky. Takto sa 

to v bohatej histórii ţenskej hádzanej pod Matúšovým hradom 
ešte neraz zopakovalo, keď pád vystriedal opäť vzostup. Opäť 

sa teda menili hráčky, tréneri, funkcionári a podobne. Pre 

starobylý Trenčín poslednou hádzanárskou československou 
prvoligovou sezónou bol ročník 1992/93. Potom prišla klu-

bová kríza a osud tohto športu v meste módy bol dosť váţne 
ohrozený. Dostavili sa nielen ekonomické, ale rovnako aj 

hráčske problémy. Našťastie, našlo sa niekoľko zapálených a 

zanietených funkcionárov - C. Holíková, O. Brezanová, F. 
Bartušová, E. Zverecová, ktorí podali pomocnú ruku a mierou 

vrchovatou sa pričinili o ďalšiu existenciu hádzanej v 
Trenčíne. Písal sa rok 1995, zaduli čerstvé vetry a zrodila sa 

nová éra hádzanej pod vedením nového predsedu a súčasného 

prezidenta Hádzanárskeho klubu Štart Trenčín  Ing. Jána 
Bakoša, ktorý sa jednoznačne upísal náročnej a zodpovednej 

funkcionárskej práci. Aj samotné zloţenie výboru klubu dá-
valo záruku, ţe postup do prvej slovenskej ligy bude čoskoro 

realitou. Káder ţien sa postupne formoval pod vedením 

viacerých trénerov - J. Balaja, A. Slavinského, I. Prokeša, D. 
Porubského, V. Lančariča. V priebehu troch rokov sa káder 

hádzanárok umiestnil v 1. slovenskej lige na 2. mieste. V 
súčasnosti druţstvo ţien vedie obetavý tréner - Mgr. Peter 

Sabadka. Ich spoločným výkonnostným cieľom je jedno-

značne postup do medzinárodnej česko-slovenskej ţenskej 
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hádzanárskej ligy. Pri tejto príleţitosti hodno spomenúť, ţe o 

dobré meno a kvalitnú reprezentáciu ţenskej hádzanej v 

Trenčíne sa roky - rokúce starali reprezentantky Českoslo-
venskej socialistickej republiky, Československej federatívnej 

republiky a Slovenskej republiky. Konkrétne tak moţno 
hovoriť napríklad o A. Košíkovej, M. Opačitej, D. Novákovej 

- Trandţíkovej, A. Kopeckej - Hradskej, B. Bokolovej - 

Maţgútovej, B. Báţovej - Lovásovej, H. Buchcárovej 
a ďalším. 

Trenčianske noviny 19.12.2005  
Pomocná evidencia 669/1/05 

 

Na 21. ročníku stolnotenisového turnaja v Kubre v kate-
górii veteránov jednotlivcov muţov 50 – 60rokov zvíťazil T. 

Dobiaš pred V. Martinkom a P. Komorovským.  Víťazom 
kategórie veteránov jednotlivcov muţov nad 60 rokov zvíťazil 

V. Hasák pred J. Harákom a J. Kaluţníkom. Titul absolútneho 

majstra v kategórii muţov oboch kategórií získal T. Dobiaš 
pred V. Hasákom, V. Martinkom a J. Harákom. V kategórii 

veteránov dvojíc muţov zvíťazila dvojica V. Hasák – J. 

Harák pred dvojicou P. Komorovský – Korbačka  a J. 

Kaluţník – Oţvalda. 

Trenčianske noviny 19.12.2005 
Pomocná evidencia 670/2/05 

 
Volejbalistov Slávie Športovej školy v Trenčíne v novembri 

2005 ocenil Medzinárodný olympijský výbor Cenou Fair Play 

za zásluţný čin pri záchrane ľudských ţivotov. Priblíţme 
čitateľom kroniky, čo sa stalo v noci z nedele na pondelok  z 

9. na 10. novembra 2003. V tom čase sa vracajúci sa volej-
balisti zo zápasu vo Svidníku stali sa krátko po polnoci sved-

kami autonehody na diaľnici medzi Belušou a Ilavou. Keďţe 

okolo idúce autá „nejavili ochotu pomôcť“ pri záchrane ľud-
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ských ţivotov, zobrali túto „povinnosť„ na seba 17 – 18 roční 

mládenci spolu s trénerom I. Hiadlovským. Pohľad na hava-

rovanú bielu poľskú dodávku prevrátenou na strechu, bez 
kolesa s totálne zdemolovanou karosériou a v nej deväť ľud-

ských tiel prepletených s batoţinami, nákupnými taškami 
a odtrhnutými sedačkami neveštil nič dobrého. Mladí ľudia sa 

dostali tvárou v tvár do zatiaľ nepoznanej situácie, u ktorých 

sa niekde v podvedomí vynorila naliehavá myšlienka, ţe 
týmto ľuďom je 

treba okamţite po-
môcť. Neváhali. 

Najskôr rozbili 

predné sklo, po-
tom vytiahli deväť 

Poliakov a bez vá-
hania sa pustili do 

oţivovacích prác. 

Keďţe bola zima, 
zranené osoby 

v stabilizovanej 
polohe poprikrývali dekami a vlastnými bundami. Stopy po 

krvi a oleji na nich im ešte dnes pripomínajú dramatický 

večer. Autonehodu nakoniec preţila celá osádka a to najmä 
vďaka duchaprítomnosti a obetavosti mladých športovcov. Je 

namieste verejne vysloviť poďakovanie mladým športovcom – 

Filovi, Szokemu, Šomkovi, Hraňovi, Valčákovi, Emmelovi, 

Valentovi, Kaššovi, Benczovi, Barlíkovi, Musilovi, Gaľovi, 

Naďányimu, trénerom Hiadlovskému a Sochovi, ako aj 
vodičovi školského autobusu Lehockému.   

Vlastné poznámky 
 

Súťaţ v plávaní rodičov s deťmi sa konala 19. decembra 

2005 na Mestskej krytej plavárni v Trenčíne, ktorá sa usku-
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točnila v rámci športových súťaţí detí a mládeţe, organi-

zovanú Telovýchovnou jednotou Mladosť Trenčín v spolu-

práci s Mestom Trenčín. Výsledky : 
- v kategórii drobci a rodičia zvíťazila rodina Majzlánová, 

pred rodinou Papéţovou a Guštafíkovou; 
- v kategórii mladšie deti a rodičia si prvenstvo vybojovala 

rodina Dopierová, pred rod. Hodekovou a Ignačákovou; 

- v kategórii staršie deti a rodičia dominovala rodina Halá-

sová pred rodinami Kiššovou a Kravcovou.  

Vlastné poznámky 
 

V priestoroch zimného štadióna Aréna B.O.F na Sihoti 
v Trenčíne sa v mesiaci december 2005 sa uskutočnila Kor-

čuliarska štafeta 2005. Organizovalo ju Oblastné športové cen-

trum v spolupráci s Telovýchovnou jednotou Mladosť a KCA 
Trenčín. Štafety sa zúčastnilo celkom 184 korčuliarov. Naj-

lepším korčuliarom  sa stal Jakub Bernát zo Základnej školy 
Trenčín, Ulica Na dolinách pred Martinom Kráľom zo Základ-

nej školy Trenčín na Novomeského ul. a Tomášom Lehockým  

zo Základnej školy Trenčín na Hodţovej ul. Medzi dievčatami 
si najlepšie počínala Simona Drahošová zo Základnej školy 

Trenčín, Ulica Na dolinách pred Luciou Bacovou zo Základ-
nej školy Trenčín na Hodţovej ul. a Marikou zo Špeciálnej 

základnej školy V. Predmerského v Trenčíne. V slalome do-

minovali Klaudia Petrovská a Marek Nezník. Súťaţ v streľ-
be na bránku vyhrala Michaela Kubaliaková a Jurko Ďu-

rica. V súťaţi škôl zvíťazila Základná škola Trenčín, Ulica 

Na Dolinách, pred Základnou školou Trenčín na Novo-

meského ul., Špeciálnou základnou školou V. Predmerského v 

Trenčíne a Základnou školou Trenčín na Hodţovej ul. 
Info Trenčíne 19.01.2006 

Pomocná evidencia 27/1/06 
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Zimný štadión v Trenčín (B.O.F. Aréna) bol v dňoch 26.- 

27. decembra 2005 dejiskom dvojdňového 8. ročníka Memo-

riálu Jozefa Hantáka v hokeji nádejí - piatakov hokejových 
tried z Českej a Slovenskej republiky. Na podujatí sa 

predstavili jednotlivé druţstvá z Hodonína, Olomouca, 
Zvolena, Martina, Dubnice a Trenčína. Hralo sa systémom 

kaţdý s kaţdým v jednej skupine a prvenstvo si nakoniec 

vybojovali mladí hokejisti Dubnice, ktorí neprehrali ani jeden 
zápas. Postupne porazili Martin a Zvolen zhodným výsledkom 

8:4, Trenčín 8:7 a remizovali s Hodonínom a Olomoucom 
rovnakým výsledkom 2:2. Na druhom mieste skončili piataci 

Dukly Trenčín, ktorí zdolali Martin 11:2, Hodonín 8:0, Zvolen 

4:2, Olomouc 4:1 a prehrali s Dubnicou 7:8. Tretia priečka v 
konečnom hodnotení patrí Olomoucu. 

Trenčianske noviny 09.01.2006  
 

V Kultúrnom stredisku na Dlhých Honoch v Trenčíne sa 

uplynulý rok schádzali členovia Jednoty dôchodcov Slovenska 
k rôznym aktivitám. Jednou z nich bol i štvrtý ročník pohy-

bového cvičenia členov jej členov pod vedením predsedníčky 
Viery Jadrnej. Usmiate tváre v bielych tričkách vţdy s nád-

herným slovným doprovodom vítala cvičiteľka PhDr. Jana 

Mária Jablonská. Skutočná odborníčka na pohyb v kaţdom 
veku sa prejavila fun-dovaným vedením cvičenia. Kaţdého 

cvičenca  osobitne skontrolovala, či naozaj cvičí tak, ako sa 
má a seniorský vek mu to dovolí. Nikomu odrazu neprekáţali 

bolesti chrbtice, kĺbov, končatín, ba ani kardiostimulátor nebol 

prekáţkou k radostnému pohybovému cvičeniu. Hodinku 
v kolektíve 12 aţ 16 cvičencov  navyše J. M. Jablonská obo-

hatila i poetickým výberom úryvkov zo zbierky vlastných bás-
ní s názvom Dotyky s časom. Je len na škodu veci, ţe z 25 

prihlásených sa cvičenia pravidelne zúčastňovala iba polovica. 

Účastníci cvičenia sa však v ţiadnom prípade nezahanbili. 
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Takto ich snaţenie na záver hodnotila i vedúca cvičenia.  Bola 

to aktivita nielen  

v prospech nášho 
tela, ale omladili si 

hlavne svoju dušu. 
Hoci cvičili seniori, 

dušou sa cítili ju-

niormi. A tak zmy-
sel sloganu „Pohyb  

a slovo pre pohla-
denie duše“, s kto-

rým  sme ku cviče-

niu pristupovali bol vrchovato naplnený a splnil svoj cieľ. 
Info Trenčín 19.01.2006  

 
V telocvični Základnej školy Trenčín na Východnej ulici sa 

v  roku 2005 boli poriadané aerobické cvičenia pre všetky 

vekové generácie pod názvom Aerobik generácií. Odborným 
garantom podujatia bola Anna Trčková. Aerobiku sa zúčast-

nilo 114 jednotlivcov a generačných rodín. Medzi najktív-
nejších jednotlivcov patrili Simona Horvátová, Terézia Gaţí-

ková, Dagmar Kubínska, Ivana Mayerová, Jana Smrečanská, 

Kamila Mayerová, Viera Bednárová a Martina Sokolíková. 
K najaktívnejším rodinám  sa zaradili rodiny Sokolíková, 

Bednárová  a Mayerová. 
Info Trenčín 19.01.2006 

 

Ľahkí atléti pretekársku sezónu v roku 2005 začali tradične 
halovými pretekmi v hale Elán v Bratislave a zimným vrcho-

lom boli halové majstrovstvá Slovenskej republiky všetkých 
vekových kategórii. Pretekári Osemročného športového gym-

názia získali spolu 14 medailí, z toho 6 titulov. Počas letnej 

sezóny sa pretekári zúčastnili viac ako 25 atletických podujatí 
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od miestneho významu aţ po najvýznamnejšie medzinárodné 

podujatia. Na letných majstrovstvách Slovenskej republiky na 

dráhe získali 16 medailí a z toho 5 titulov. Zúčastňovali sa aj 
na medzinárodných športových akciách. Dvaja pretekári Mar-

tin Benák a Matúš Mentel sa zúčastnili uţ začiatkom mája 
2005 na medzinárodnom mítingu juniorov v Olomouci.  Naj-

lepší pretekár ľahkoatletického oddielu Jozef Repčík sa zú-

častnil začiatkom júna 2005 medzinárodného mítingu vo 
Schwechate. Na 1. ročníku svetových hier detí a mládeţe do 

15 rokov v Hamburgu získali trenčianski pretekári sedem 
medailových umiestnení. Slovenský školský šport na sveto-

vom finále Pohára J. Humbera v Portugalsku v júni 2005 

reprezentovali Katka Detková, Martin Benák a Viliam Papšo. 
Veľmi dobré 10. miesto získal oštepár Martin Benák na 

Festivale olympijských nádejí EYOF v Lignane v Taliansku, 
ktorý sa konal začiatkom júla 2005. Pretek je povaţovaný za 

neoficiálne majstrovstvá Európy do 17 rokov. Najlepším výs-

ledkom pretekára beţca Jozefa Repčíka bolo siedme miesto v 
behu na 800 m na juniorských majstrovstvách Európy do 19 

rokov v Kaunase (Litva). Dvojnásobné víťazstvo dosiahol aj v 
Európskom pohári juniorských druţstiev v behu na 400 m a 

800 m, kde závodil ako hosťujúci pretekár za Stavbár Nitra. 

Filip Chrenko reprezentoval Slovensko v medzištátnom 
stretnutí ţiakov Čechy - Morava – Slovenská republika do 15 

rokov v behu na 100 m cez prekáţky a 200 m cez prekáţky. 
Na medzištátnom stretnutí Maďarsko - Česko - Slovensko v 

Budapešti do 17 rokov reprezentovali Slovenskú republiku 

Rado Baňár, Katka Detková, Martin Hubáček a Martin Šupka. 
Na záver sezóny 24 atlétov nášho oddielu reprezentovalo v 

Opave na medzištátnom stretnutí Česko - Poľsko – Slovenská 
republika Telovýchovnú jednotu slovenský Orol. 

Trenčianske noviny 16.01.2006 

Pomocná evidencia 22/1/06 
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Tak ako kaţdý rok plavci Osemročného športového gym-

názia v Trenčíne sa zúčastňovali na zimných majstrovstvách 

Slovenska. Ako prvý do bojov zasiahli ţiaci kategórie „A“ dňa 
2. – 4. decembra 2005 v Púchove. Najúspešnejšou plavkyňou 

bola Michaela Rečková, ktorá v kaţdej disciplíne, v ktorej 
plávala sa postavila na stupne víťazov. Zo siedmich štartov 

zvíťazila na 50 m kraul časom 27,30 sek. V disciplínach 100 

m, 200 m a 400 m voľný spôsob bola na druhom mieste a v 
polohových pretekoch 100 m a 200 m a 800 m kraul sa 

umiestnila na treťom mieste. Bronzové medaily si vyplávali 
Bulková Marcela na 200 m znak a večne „zemiakový“ Václav 

Daniel, konečne premenil smoliarske štvrté miesto na bronz. 

Druhý decembrový týţdeň patril ţiakom kategórie „B“ dňa 9. 
– 11. decembra 2005 v Dolnom Kubíne. Tu svoj prím z 

letných majstrovstiev obhájil Martin Guzlej, ktorý zvítazil na  
100 m motýlik. Druhé miesta obsadil v disciplínach 50 m 

kraul a 100 m znak. Tretie miesto si vyplával na 100 m 

polohový pretek a 200 m motýlik. Veľmi pekný výkon podala 
Veronika Uhríková, z ktorej nám vyrastá nádejná plavkyňa. 

Seniori a juniori sa 16. – 18. decembra 2005 v domácom 
bazéne - Trenčín – vytiahli parádne. K najlepším juniorom na 

Slovensku patril Martin Tomaník, ktorý sa na najvyšší 

stupeň víťazov postavil štyrikrát. Bol najúspešnejším 
slovenským juniorom. Vo svojich disciplínach 50 m, 100 m a 

200 m znak nenašiel premoţiteľa. Dokonca vo svojej dopln-
kovej disciplíne 50 m kraul, fantastickým osobákom nechal za 

sebou špecialistov tejto trate. Škoda, ţe program bol pre neho 

zle postavený, veríme, ţe i v krátkom šprinte 50 m motýlik, by 
ukázal ako sa pláva rýchlo táto disciplína. V seniorskej kate-

górii v disciplíne 200 m znak krásnym osobákom bol na dru-
hom mieste a na 50 m a 100 m znak bol tretí. Jeho bilancia 

bola osem medailí zo Slovenska, čím sa stal najúspešnejším 

pretekárom celých majstrovstiev. Vynikajúco mu z našich 
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plavcov sekundovala Lívia Bizubová, ktorá svoje štarty mala 

sťaţené tým, ţe na pretekoch plávala naša jednotka, európska 

a svetová plavkyňa Martina Moravcová. Podarilo sa jej 
zvíťaziť v disciplíne 100 m polohový pretek v peknom 

osobnom rekorde. V ostatných disciplínach 200 m a v polo-
hových pretekoch 50 m, 100 m a 200 m kraul, ţiaľ skončila za 

Martinou Moravcovou. No i tu ju musíme pochváliť za veľmi 

pekné osobné rekordy. Vynahradila si to výkonom v obidvoch 
štafetách, ktoré ju postavili na najvyšší stupeň. Tu treba 

pochváliť ešte dievčatá Michaelu Rečkovú, Marcelu Bulkovú, 
Petronelu Turčanovú, keď získali v druţstvách na 50 m prsia –         

2. miesto, ako aj Janu Schniererovú, ktoré svojou bojovnosťou 

porazili vysoko favorizované Piešťany na čele s Martinou 
Moravcovou. Veľkú pochvalu si zaslúţi ţiačka Michaela 

Rečková, ktorá sa dokázala presadiť i medzi juniorkami, keď 
v pretekoch 50 m kraul získala 2. miesto časom 27,14 sek. a 

chýbalo jej 9 stotín k prekonaniu slovenského rekordu. Rekord 

sa jej podarilo prekonať v pretekoch 50 m znak, v ktorých 
získala 3. miesto a v štafete na prvom úseku zaplávala nový 

slovenský rekord 14-ročných ţiačok časom 30,99 sek. K nej sa 
pridala ešte Simona Benková, ktorá i napriek zdravotným 

problémom sa na 200 m znak umiestnila na 3. mieste. 

Vyvrcholením pretekov bola muţská štafeta na 4 x 50 m kraul, 
v ktorej plavci v zloţení Peter Kohút, Jakub Kysel, Ondrej 

Trepák a Martin Tomaník sa umiestnili na 3. mieste za 
plavcami Dukly Banskej Bystrice a Vitalom Bratislava. Všetci 

chlapci si zaplávali osobné rekordy, no najviac sa zlepšil 

Martin Tomaník, ktorý časom 23,4 sek. úţasne plával 
posledný úsek, a tak dokázal silu kolektívu pretaviť do bronzu.  

Trenčianske noviny 16.01.2006 
Pomocná evidencia 23/1/06 
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Trenčiansky karatista z Karate  klubu Európa Trenčín 

Alexander Matečný (zverenec trénera Branislava Zubri-

čaňáka) vybojoval na majstrovstvách Slovenska v karate 
starších dorastencov a juniorov, konaných v Nových Zámkoch 

17. decembra 2005 cenné prvé miesto v kategórii kata – starší 
dorastenci.  

www/tn.mesto.sk 

 
Po prvýkrát v histórii juniorskej rýchlostnej kanoistiky sa 

konali dva najväčšie preteky v jednom roku – majstrovstvá 
sveta a majstrovstvá Európy, samozrejme s účasťou kanoistov 

Osemročného športového gymnázia Trenčíne. Najbliţšie k 

vytúţenej medaile na majstrovstvách sveta mala posádka K4 v 
zloţení Richard Čavojský - Martin Jankovec - Lukáš Len-

gvarský na trati 500 m, kde ich od bronzu delilo 0,24 sek. 
Svoju prvú premiéru v reprezentačnom druţstve absolvovala 

Petra Muchová, ktorá sa začiatkom júla 2005 zúčastnila na 

Európskom olympijskom festivale mládeţe EYOF v Miláne, 
kde obsadila v K2 500 m 4. miesto a K2 1000 m 5. miesto 

spolu so svojou deblistkou Šámkovou z Piešťan. V ten istý 
mesiac sa uskutočnili majstrovstvá Európy juniorov a maj-

strovstvá Európy do 23 rokov v Plovdive. Náš jediný senior 

Rastislav Kohút sa vo svojej disciplíne v C1 500 m umiestnil 
pre 11. mieste. Juniorská posádka Čavojský – Jankovec – 

Lengvarský na medzinárodných regatách sa nedokázala vý-
raznejšie presadiť vo finálovom poli. Na 500 m trati si vybo-

jovali 7. miesto. Na majstrovstvách Európy v maratóne v Týne 

nad Vltavou v Čechách Lucia Balaková získala pekné 11. 
miesto. Vrcholom sezóny boli augustové majstrovstvá sveta 

juniorov Szegedíne v Maďarsku. Moţno práve neopako-
vateľná atmosféra, ktorá býva vţdy v tejto mekke kanoistiky, 

tieţ dopomohla k výbornému výsledku našich kajakárov. Tre-

ba podotknúť, ţe chlapcom forma naozaj vyšla a oproti maj-
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strovstvám Európy juniorov pádlovali ako vymenení. Škoda, 

ţe nám len športové šťastie nebolo viac naklonené a radosť 

mohla byť oveľa väčšia. Na  1000 m trati si posádka v zloţení 
Čavojský - Jankovec - Lengvarský vybojovala 6. miesto. 

Pekné umiestnenie získala kadetka Petra Muchová 
umiestnením na 12. mieste na 500 metrovej trati v K2. Naj-

dôleţitejším domácim podujatím boli majstrovstvá Slovenska, 

na ktorých si ţiaci na nich vybojovali spolu 45 medailí, z toho 
16 zlatých, 17 strieborných a 12 bronzových. Medzi naj-

úspešnejších patrili Martin Jankovec. Rastislav Kohút, 
obidvaja so ziskom siedmych medailí. V súčasnosti je na škole 

15 rýchlostných kanoistov. Starajú sa o nich traja profe-

sionálny tréneri: Jaroslav Zigo, Vladimír Mrva, Daniela Mr-
vová. Pre rok 2006 boli do reprezentačných druţstiev zarade-

ní : 

 reprezentačné druţstvo seniorov do 23 rokov - Rastislav 

Kohút, Martin Jankovec; 

 reprezentačné druţstvo juniorov - Petra Muchová, Lukáš 

Lengvarský, Andrej Divinec, Kristián Tóth, Lukáš 
Likavčan; 

 reprezentačné druţstvo v maratóne - Lucia Balaková. 
Trenčianske noviny 16.01.2006  

Pomocná evidencia 24/1/06 
 

Víťazom 12. ročníka Vianočného turnaja a 3. ročníka 

Memoriálu Karola Wienera vo vzpieraní v Trenčíne dňa 18. 
decembra 2005 sa stal slovenský reprezentant Jiří Ţejdlík. 

Tento pretekár Armádneho športového klubu Dukla Trenčín 
pri telesnej hmotnosti 63,25 kg dosiahol v dvojboji 245 kg 

(115 + 130), čo malo hodnotu 347,978 Sincalirovho bodu. V 

kategórii ţien triumfovala Marta Ţiarová z Armádneho 
športového klubu Dukla Trenčín so ziskom 190,82 bodov. 

Výsledky : 
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kategória muţov :  

1. Jiří Ţejdlík z Armádneho športového klubu Dukla Trenčín 

Dukla Trenčín 347,978 bodov za výkon 245(115+130) kg,  
2. Roman Stareček z Telovýchovnej jednoty Dukla Trenčín 

329,661 bodov, 265(120+145),  
4. Róbert Kurpel z Telovýchovnej jednoty Dukla Trenčín 

299,03 bodov, 222(100+122) kg. 

kategória ţien : 
1. Marta Ţiarová z Armádneho športového klubu Dukla 

Trenčín Dukla Trenčín 190,82 bodov 155(68+88) kg. 
kategória juniorov : 

1. Michal Pokusa z Armádneho športového klubu Dukla 

Trenčín Dukla Trenčín) 331,76 bodov 304(139+165). 
www.tn.mesto.sk 

 
Vynikajúce výkony Miroslava Hálu v bránke Dukly Tren-

čín vyniesli odchovancovi trenčianske-

ho hokeja ocenenie pre hráča mesiaca 
december 2005 v Európe, ktoré udeľuje 

tradične hokejový portál eurohoc-
key.net. V minulých rokoch získali rov-

naké ocenenie aj Marián Hossa (novem-

ber 2004) a Marián Gáborík (február 
2005). Miroslav Hála inkasoval v devia-

tich decembrových súbojoch iba štyri 
góly a vychytal šesť zápasov s čistým 

kontom. Nádejný gólman neinkasoval 

322 minút a 38 sekúnd a o pretrhnutie 
jeho rekordnej série sa postaral útočník HC Košice Ján 

Lipiansky. Dvadsaťšesťročnému brankárovi chýbalo k vyrov-
naniu rekordu NHL Briana Bouchera 9 minút a 23 sekúnd.  

„Podobná séria nie je kaţdodennou udalosťou. Pravdepodobne 

prejde niekoľko sezón, pokiaľ sa to podarí niekomu napo-

Miroslav Hála 
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dobniť,“ povedal pre eurohockey.net Miroslav Hála. Zároveň 

dodal, ţe najdôleţitejším však bol posun muţstva na čelo v 

extraligovej tabuľke. Celé muţstvo hralo dobre a dotiahli sme 
sa na vedúcu Nitru. Zisk trofeje ma potešil, ale musím dodať, 

ţe vďaka patrí celému muţstvu, ktoré hralo v tom období 
skvele.“  

www/hkduklatn.sk 

 
Deň 31. december 2005 bol inšpiráciou pre viacerých špor-

tových funkcionárov na poriadanie silvestrovských behov 
v rôznych slovenských mestách. Zaznamenali sme, ţe jubilej-

nom 40. ročníku Silvestrovského behu medzi mostami v Pieš-

ťanoch sa medzi 75 beţcami objavil aj Ján Kucharík z Tren-
čína, ktorý v kategórii veteránov nad 40 rokov zvíťazil na trati 

dlhej 4800 metrov za 18:23 min.  
www/tn.mesto.sk 

 

Únia behov do vrchu pri Slovenskom beţeckom spolku 
vyhodnotila Slovenský pohár v behu do vrchu  za rok 2005. 

Tohto 19-dielneho seriálu sa s patričným úspechom zúčastnili 
aj beţci z Trenčína - špecialisti v behu do vrchu - Ervín 

Páleník a Miroslav Kováč, ktorý na MS v behu do vrchu v 

roku 2004 v Taliansku skončil na peknom desiatom mieste. 
Zároveň sa stal aj majstrom Slovenska v tejto disciplíne za 

uplynulý rok. Konečné umiestnenie pretekárov z Trenčín v 
Slovenskom pohári 2005 :                   

- kategória muţov do 49 rokov : 5. miesto E. Páleník 

(Trenčín), 14. miesto M. Gašparovič (Trenčín), 44. miesto J. 
Kucharík (Trenčín), 45. S. Ďuriga (Trenčín), 106. miesto           

J. Korienek (Trenčín). 

- kategória muţov do 59 rokov : 1. miesto M. Kováč 
(Trenčín), 17. miesto J. Hudec (Trenčín), 59. A. Zemanovič 

(Trenčín).  
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- kategória muţov do 60 rokov : 18. F. Husár (Trenčín), 26. 

D. Kašička (Trenčín), 35. J. Ţilinský, 37. I. Ţilinský (obaja 

Trenčín). 
- kategória ţien do 34 rokov : 27. J. Hudáková (Trenčín). 

- kategória juniorov : 10. R. Baňár (Trenčín), 22. M. Hubáček 

(Trenčín). 
Trenčianske noviny 02.03.2006  

 

Slovenský beţecký spolok zorganizoval v roku 2005 uţ 13. 
ročník beţeckej ligy pre všetky vekové kategórie, v ktorom sa 

usporiadalo 30 beţeckých podujatí (po 10 pre západ, stred a 
východ Slovenskej republiky). Do konečného poradia sa 

započítavalo desať najlepších dosiahnutých výsledkov v 

jednotlivých pretekoch. Umiestnenie pretekárov z Trenčína 
západnej v Slovenskej beţeckej lige 2005 bolo nasledovné : 

- v kategórii muţov bez rozdielu veku sa umiestnil Ján 

Kucharík na siedmom mieste; 

- v kategórii muţov do 49 rokov sa umiestnil Ján Kucharík 

na druhom mieste; 
- v kategórii muţov do 69 rokov sa umiestnil Ferdinand 

Husár na štvrtom mieste; 

- v kategórii muţov nad 70 rokov sa umiestnil Igor Ţilinský 
na ôsmom mieste.  

www/tn.mesto.sk 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


