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Telesná výchova a šport 

 
Počas vianočných sviatkov, vo chvíľach voľna a prázdnin, 

sa tradične uskutočňujú vzájomné zápolenia detí v rôznych 
športoch. Oddiel krasokorčuľovania Dukly Trenčín pripravil 

v sobotu 3. januára 2009 na zimnom štadióne v Trenčíne Veľ-

kú cenu Trenčína ţiačok a nádejí v krasokorčuľovaní. Veľmi 
úspešné boli trenčianske pretekárky, ktoré zvíťazili vo všet-

kých kategóriách : 
- mladšie ţiačky :  

1. miesto - Katarína Brosková, TJ Dukla Trenčín, 

- staršie nádeje :  
1. miesto – Sabina Drábová, TJ Dukla Trenčín 

- mladšie nádeje :  
1. miesto Lucia Babulíková, TJ Dukla Trenčín 

- interpretačné korčuľovanie „B“ mladšie : 
1. miesto Nikoleta Drábová. TJ Dukla Trenčín 

- interpretačné korčuľovanie „B“ staršie :  

1. miesto Janka Baxová, TJ Dukla Trenčín  
Info Trenčín 15.01.2009 

Pomocná evidencia 20/1/09 
  

V dňoch 10. a 11. januára 2009 sa uskutočnili majstrovstvá 

Trenčianskeho kraja v kolkoch. Súťaţiaci najmladších kategó-
rií a seniorská kategória nad 50 rokov zápolili v Trenčíne. 

V šiestich kategóriách pretekalo 82 hráčov a hráčok. Najús-
pešnejším klubom majstrovstiev sa stal Trenčiansky kolkársky 

klub, ktorého reprezentanti získali dve zlaté, štyri strieborné 

a päť bronzových medailí. V kategórii dorasteniek a ţiačok, 
ktoré bojovali o body v Trenčíne  obhájila majstrovský titul 

Nikola Pristachová z Nového Mesta nad Váhom pred Tren-
čankami Johanou Kičinovou a Terezou Magdolenovou. V ka-

tegórii ţiakov a dorastencov zvíťazil Andrej Samák z Tren-
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čína pred minuloročným víťazom Petrom Nemečkom zo 

Starej Turej a Jakubom Kičinkom z Trenčína. V kategórii se-

niorov nad 50 rokov zvíťazil Július Bročko z Bánoviec na 
Bebravou pred Štefanom Guštarom a Jánom Mydlom obaja 

z Trenčína. 
Trenčianske noviny 19.01.2009 

 

Od 23. januára 2009 sa prezentoval Slovenský zväz telesnej 

kultúry - Múzeum telesnej kultúry v Slovenskej republike v 
Trenčianskom múzeu výstavou venovanej osobnostiam roz-

hlasovej športovej reportáţe na Slovensku. Podnetom pre 

vznik tejto putovnej výstavy bolo nedoţité 85. výročie naro-
denia nezabudnuteľného športového reportéra Gaba Zelenaya 

dňa 26. novembra 2007. 
Výstava obsahuje osem závesných panelových banerov, 

ktoré sú obsahovo rozčlenené na históriu rozhlasového špor-

tového vysielania v Československu. Len pre zaujímavosť 
návštevník výstavy sa dočíta, ţe 

prvý priamy športový prenos Slo-
venského rozhlasu bol zazname-

naný z futbalového stretnutia me-

dzi  1. ČsŠK Bratislava a Admirou 
Viedeň 6. marca 1927. Alebo, ţe 

v tridsiatych rokoch 20. storočia 
Slovenský rozhlas Bratislava vy-

sielal svoje príspevky aj v pravi-

delnej relácii „Športový referát 

Jána Balaďu“. Od roku 1954 boli 

športové reportáţe sústredené do 
pravidelnej relácie „S mikrofó-

nom za športom“, ktorá trvá do-

dnes Na ďalších paneloch čítame mená a činnosť legen-
dárnych reportérov Gabriela Zelenaya, Štefana Mašlonku, 
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Máriu Zavarskú - Lukačovičovú, Rudolfa Galla a Oskara 

Manu, ako aj tých, ktorí v pracovali v športovej redakcii ako 

Milan Janega, Jozef Reţucha, Radoslav Siváček, Bohuš Uj-
ček, Emil Trangel a Július Kozma. V šesťdesiatych rokoch v 

dôsledku silnejúceho konkurenčného vplyvu televízie prichá-
dzalo v Bratislave k migrácii športových redaktorov. Do roz-

hlasu postupne prichádzala nová generácia Jaroslav Janků, 

Milan Michalič, Karol Farkašovský, Miroslav Tomášik, Ľu-
bomír Lintner, Stanislav Štefánik, Viliam Raček. Vysielanie 

v tom čase zabezpečovali z Banskej Bystrice, Ţiliny a Tren-
čína Stanislav Dutka, z Prešova Tibor Sabol. V osemdesiatych 

rokoch začal z Košíc popri Martinčekovi vysielať aj Jozef 

Jarkovský a z Banskej Bystrice Ivan Kováč. Najmladšiu 
históriu rozhlasovej  športovej  reportáţe  na Slovensku je spo-

jená s menami z deväťdesiatych rokoch 20. storočia ako Ľuboš 
Vaško, Peter Buček, Martin Šeďo, Martin Hajko, René Štern, 

Andrej Šporer a Matúš Čunderlík.  

Tretím okruhom 
bola prezentovaná 

audiotechnika s au-
tentickými nahráv-

kami športových re-

portáţí z archívu 
Slovenského rozhla-

su, staré rádioprijí-
mače a rozhlasová 

technika z fondov 

Slovenského tech-
nického múzea v Košiciach, ktorá dokumentuje ich technický  

rozvoj a konfrontovať s dnešnými rádioprijímačmi ako aj 
fonotechnika. Sem nepochybne patria mikrofón či reportáţny 

magnetofón z 50. rokov 20. storočia. Prenosovú techniku zas-

tupuje konštrukcia vysielača IDEIX pre SV s výkonom 5 kw 
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z 50. rokov či vysielacie elektrónky z 50. - 60. rokov 20. 

storočia. Prenosné kabelkové „tranzistoráky“ sú o niečo mlad-

šie - sú typické pre obdobie 70. rokov. Neodmysliteľnou 
súčasťou výstavy je aj drevená skrinka rozhlasu po drôte, 

ktorého éra začala v roku 1955. Ţiaľ niektoré unikáty sú v 
súčasnosti zapoţičané na viacerých dlhodobých a krátko-

dobých výstavách napr. v Slovenskom rozhlase v Bratislave, 

kde je umiestnená dlhodobá expozícia a v Slovenskom ná-
rodnom múzeu Bratislava na výstave „Slovensko v 20. sto-

ročí“. 
Vlastné poznámky 

 

Medzi významné osobnosti československého futbalu patril 
určite futbalový tréner Karol Borhy, s ktorým je futbal v Tren-

číne. Kaţdoročne sa na jeho počesť uskutočňuje futbalový 
halový turnaj. Tento rok prebehol jeho 10. ročník dňa 31. ja-

nuára 2009. Predstavilo sa desať futbalových druţstiev, medzi 

ktorými nechýbala Akadémie AC Sparta Trenčín, čo je fut-
balová liaheň pre český veľkoklub Sparta Praha, ŠK Matador 

Púchov, FK TTS Trenčín „A“ a „B“, FK Trenčianska Turná, 
TJ Temeš, LR Crystal Lednicke Rovne, MFK Ilava, FK 

Zamarovce a TJ Druţstevník Drietoma. Víťazstvo si odnieslo 

druţstvo FK Trenčianska Turná. 
Vlastné poznámky 

 
Víťazov ankety Bedmintonista roka 2008, vyhlásených 

Slovenským zväzom bedmintonu, sme spoznali dňa 31. ja-

nuára 2009, počas turnaja Grand Prix v Trenčíne. Poradie v 
treťom ročníku ankety určili kluby, ktoré hlasovali v rámci 

uţšieho výberu štyroch muţov a piatich ţien. Tých vybrali 
kluby a odborné komisie Slovenský zväz bedmintonu. Nako-

niec za účasti predsedu Výkonného výboru Slovenského zväzu 

bedmintonu Michala Matejku sa medzi muţmi sa stal víťa-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=3115436&ids=7
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zom a obhajcom 32 - ročný Marián Šulko zo Spojov Bra-

tislava, ktorý predstihol o päť bodov Prešovčana Mariána 

Smreka. Skúsený bratislavský hráč zabodoval najmä výsled-
kami na domácich turnajoch a titulom majstra Slovenska v 

dvojhre. Na štvrtom mieste sa umiestnil hráč M - Športu 
Trenčín Michal Matejka. Prvýkrát sa z titulu najlepšej bad-

mintonistky roka tešila 25-ročná Prešovčanka Kvetoslava 

Sopková, za slobodna Orlovská, ktorá tak nadviazala na dve 
predchádzajúce prvenstvá svojej sestry Zuzany. Tá tentoraz 

skončila druhá. Na tretej priečke sa umiestnila prvá slovenská 
bedmintonová olympionička, Trenčanka Eva Sládeková  z M 

- Šport. Pre Sopkovú hovorili najmä domáce úspechy na 

slovenskom šampionáte, titul z ligovej súťaţe, ale aj repre-
zentácia Slovenska na tímových súťaţiach. Úspešný minulý 

rok podčiarkuje fakt, ţe sa stihla aj vydať za slovenského 
volejbalového reprezentanta Martina Sopka. 

Vlastné poznámky 

 
Na majstrovstvách Slovenska v kraso-

korčuľovaní juniorov a ţiakov pre rok 
2009 v dňoch 30. a 31. januára 2009 sa 

úspešne prezentovali krasokorčuliarky 

z oddielu krasokorčuľovania TJ Dukla 
Trenčín. Titul majsterky Slovenska v ka-

tegórii mladších ţiačok vybojovala 
Trenčianka Katarína Brosková, tretie 

miesto získala Bronislava Dobiášová. 

Pretekárky pripravil tréner pre súťaţ 

Vladimír Dvojnikov. 

Info Trenčín 12.02.2009 
Pomocná evidencia 75/1/09 

 

V. Dvojníkov s K. Broskovou a B. Dobiášovou 
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V piatok 20. februára 

2009 si trenčianska 

verejnosť pripome-
nula 90. výročie za-

loţenia dobrovoľnej 
športovej organizácie 

Sokol v Trenčíne. 

Program začal piet-
nou spomienkou pri 

pamätnej tabuli prvé-
ho predsedu Sokola v Trenčíne dr. Karola Štúra pred Kul-

túrnym a metodickým centrom Ozbrojených síl Slovenskej 

republiky, kde sa k prítomným prihovorila starostka Sokola 
v Trenčíne Ing. Ľubica Dršková a riaditeľ Úradu Trenčian-

skeho samosprávneho kraja Ing. Dušan Lobotka. Potom po-
kračovali oslavy slávnostnom členskou schôdzou za účasti 

primátora Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera, riaditeľa 

Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Dušana Lo-

botku, starostky Sokola v Trenčíne Ing. Ľubici Drškovej 

a náčelníčky Sokola v Trenčíne Ing. Miroslavy Rybárikovej. 
Prítomných členov a hostí privítala Mgr. Daniela Valentová. 

V jej úvode predniesla mladá sokolka Danka Suchomelová 

báseň Jána Smreka Credo a o základnom poslaní Sokola od 
jeho vzniku priblíţila zástupkyňa starostky Mgr. Jela Sovová. 

Zvýraznila, ţe základné heslo „v zdravom tele, zdravý duch“ 
pretrvalo plných deväťdesiat rokov. Sokol od svojho vzniku 

vychovával nielen telesne zdatných, ale aj národne 

uvedomelých a vzdelaných jedincov. Jeho členovia aktívne 
ako správni vlastenci v dobách ťaţkých poloţili svoje ţivoty v 

boji za slobodu národa. Vyslovila myšlienku, aby jubilejné vý-
ročie sa stalo návratom k pôvodným sokolským myšlienkam, 

charakterizovaných harmonickým spojením sily v práci s ideá-

lom pravdy a dobra, harmonickým spojením človeka a nášho 
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národa prostredníctvom cvičení na zvýšenie zdatnosti, vitality. 

S históriou Sokola všeobecne a konkrétne v Trenčíne zozná-

mila vo svojej prednáške doplnenej dobovými fotografiami 
odborná pracovníčka Trenčianskeho múzea PhDr. Janka 

Karlíková. V ďalšej časti programu vystúpil primátor Mesta 
Trenčín Ing. Branislav Celler, ktorý blahoţelal Sokolom 

k významnému výročiu. Súčasne sa priznal, ţe pre neho jubi-

leum Sokola bolo pod-
netom k tomu, aby tro-

cha zalovil v pozosta-
losti svojho nebohého 

otca. Na svoju radosť 

našiel v nej veľa foto-
grafií a inej dokumen-

tácie práve z histórie 
Sokola v Trenčíne. 

Škoda, ţe tak neurobil 

skôr, lebo by iste obohatili inštalovanú výstavu. Na záver svoj-
ho príhovoru odovzdal starostke Sokola v Trenčíne Ing. Ľubi-

ci Drškovej finančný dar 3.000 euro. Tento dar komentoval 
primátor Ing. Branislav Celler, ţe ,,táto suma je magickou a 

symbolickou hneď dvakrát. Po prvý raz to bolo vtedy, keď 

Sokoli vyzbierali tritisíc Kčs pri svojom vzniku v roku 1919. 
Druhý raz suma tritisíc, ale eur je na tomto symbolickom šeku, 

ktorá po prepočte znamená hodnotu viac ako 90.000 Sk, našej 
starej meny. A práve deväťdesiatka symbolizuje významné 

výročie, kvôli ktorému sme sa dnes stretli.“ Pred vyvrcho-

lením slávnostnej členskej schôdze, ktorou bolo uvedenie do 
ţivota repliky najstaršej historickej sokolskej zástavy z roku 

1920 moderátorka podujatia uviedla, ţe pôvodný „prápor“ 
vyšívali ţeny – sokolky pod vedením Kornélie Štúrovej, man-

ţelky prvého predsedu Sokola v Trenčíne JUDr. Karola Štúra. 

Zástava symbolizuje Trenčín a sokolské zásady. Je ovenčená 

primátor Ing. B. Celler odovzdáva dar Mesta Trenčín 3.000 eur starostke Sokola 

v Trenčíne Ing. Ľubici Drškovej 
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ozdobnými stuhami Matice Slovenskej a Ţiveny. Originál je 

uloţený v Trenčianskom múzeu. Po tejto informácii primátor 

Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler a starostka Sokola v Tren-
číne Ing. Ľubica Dršková repliku symbolicky pokropili kvap-

kami sektu. Program pokračoval príhovorom starostky Sokola 
v Trenčíne Ing. Ľubicou Drškovou, v ktorom priblíţila 

podiel Sokola na formovaní zdravej spoločnosti a príhovorom 

náčelníčky Sokola v Trenčíne Ing. Miroslavou Rybárikovou, 
v ktorej zhodnotila telovýchovnú a športovú činnosť Telový-

chovnej jednoty Sokol v uplynulom roku. Dozvedeli sme sa, 
ţe Sokol zdruţuje viac ako 300 členov všetkých vekových 

kategórií v oddieloch gymnastiky, volejbalu, aerobiku, jogy, 

kalanetiky, karate - Do, 
šermu - iaido Záver 

slávnostnej členskej 
schôdze patril oceneniu 

zaslúţilých členov So-

kola ďakovnými lista-
mi s keramickými pla-

ketami od Alenky Su-
chomelovej odovzdané 

Rudolfovi Zaťovičovi, 

Jaromírovi Šinkovi, Ing. Alexandrovi Pelikánovi, PhDr. Jane 
Karlíkovej, Brigite Fábikovej, Ľubici Kernej, Zuzane Miná-

rikovej, Anne Milánovej, Mgr. Jele Sovovej, Ing. Miroslave 
Rybárikovej, Oľge Samákovej. Pamätné listy prevzalo 26  te-

rajších cvičiteľov, trénerov a funkcionárov. Po ukončení sláv-

nostnej členskej schôdze bola sprístupnená výstava „Minu-

losť a prítomnosť pre budúcnosť Sokola“. 

Vlastné poznámky 
 

V nedeľu predpoludním dňa 1. marca 2009 privítala vyz-

dobená športová hala v Trenčíne účastníkov majstrovstiev 

Ing. Branislav Celler kropí repliku zástavy Sokola 
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sveta študentov vo florbale. Na palubovku pri slávnostnom 

otvorení nastúpilo sedem druţstiev chlapcov z : 

- Českej republiky, ktorú reprezentovalo druţstvo Strednej 
priemyselnej školy stavebnej z Havířova 

- Gruzínska, ktoré reprezentovalo druţstvo Športovej školy 
z Kutaisi 

- Nemecka, ktoré reprezentovalo druţstvo Gymnázia sv. 

Augustína z Grimma 
- Maďarska, ktoré reprezentovalo druţstvo Gimnázia 

Zsigmonda Móri-
cza z Budapešti 

- Švédska, ktoré re-

prezentovalo 
druţstvo Gymna-

sjet z Mullsjö 
- Slovensko 1., kto-

ré reprezentovalo 

druţstvo Gymná-
zia z Varšavskej 

ulice v Ţiline  
- Slovensko 2., ktoré reprezentovalo druţstvo Dopravnej aka-

démie v Trenčíne 

a päť druţstiev dievčat z : 
- Českej republiky, ktoré reprezentovalo druţstvo Gym-

názia na Postupickej ulici v Prahe 
- Gruzínska, ktoré reprezentovala Spot school v Kutaisi 

- Holandska, ktoré reprezentovala Corderius College 

v Amersfoorte 
- Rusko, ktoré reprezentovala School No. 30 v Niţnom 

Novgorode 
- Švédsko, ktoré reprezentovala Kopparlundsgimnasiet vo 

Västerase 
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- Slovensko, ktoré reprezentovala Základná škola 

s Materskeou školou H. Gavloviča v Pruskom 

Po privítaní hostí otváracieho dňa šampionátu sa k hosťom 
a účastníkom majstrovstiev prihovorili 

postupne predseda Asociácie sloven-
ského študentského športu Anton Ja-

vorka, štátny tajomník Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky Jozef 

Habánik a delegát exekutívy ISF 

Norbert Klever. Anton Javorka vo svojom príhovor uviedol, 
ţe „organizovanie tohto športového 

podujatia je ocenením práce vo flor-

bale. V mene organizačného výboru 
majstrovstiev vás účastníkov chcem 

ubezpečiť, ţe sme urobili všetko pre-
to, aby svetový šampionát bol úspeš-

ný. Ţelám vám, aby ste v Trenčíne preţili pekné chvíle.“ Jozef 

Habánik zaţelal účastníkom šampionátu úspešný športový 
záţitok a príjemný pobyt v našom meste Trenčín. Norbert Kle-

ver sa prihovoril ku kaţdému účastníckemu druţstvu v jeho 
rodnej reči, často krát skomolene a kostrbato, čo vyvolalo 

úsmevy na tvárach. V závere svojho príhovoru prehlásil maj-

strovstvá za otvorené. Za zvuku sláv-
nostných fanfár vstúpila do športovej 

haly vlajková čata s vlajkou ISF, ktorú 
vztýčila v jej rohu. Potom kapitáni  

slovenského, nemeckého, švédskeho 

druţstva a zástupca zboru rozhodcov 
verejne deklarovali dvihnutou rukou čestnosť na ihrisku 

a i mimo neho. Záver slávnostného otvorenia v nezvyčajnom 
sviţnom tempe vyplnili maţoretky z Povaţskej Bystrice 

a členky tanečného súboru Goonies z Trenčína. 

Anton Javorka 

Jozef Habánik 

Norbert Klever 
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Floorbalové boje o méty najvyššie sa naplno rozbehli na 

druhý deň 2. marca 2009 na palubovke športovej haly na 

Sihoti a telocvični Strednej odbornej školy obchodu a sluţieb 
v Trenčíne. V ten istý deň dopoludnia usporiadal organizačný 

výbor majstrovstiev tlačovú besedu, na ktorej čelní funk-
cionári uviedli na pravú mieru skutočnosť neúčasť troch avi-

zovaných zahraničných účastníkov, druţstiev z Gambie,  

Nigérie a najmä favorizovanej Číny, ktoré neprišli pre organi- 
začné problémy.  

Dňa 3. marca 2009 organizačný výbor majstrovstiev sveta 
školských druţstiev vo floorbale prijal na magistráte Mesta 

Trenčín viceprimátor Tomáš Vaňo. Vo svojom príhovore zoz-

námil prítomných z históriou mesta Trenčín a vyjadril aj svoje 
potešenie nad tým, ţe organizátori tento svetový šampionát 

umiestnil do Trenčína, čo je aj zásluhou ocenenia schopností 
trenčianskych floobalových funkcionárov. 

Dňa 4. marca 2009 mali súťaţné druţstvá voľný deň, počas 

ktorého im organizátori pripravili návštevu Trenčianskeho 
hradu spojené s vystúpením skupiny historického šermu Wa-

gus v Barborinom paláci a návštevu kúpeľného komplexu 
Slovenských liečebných kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach. 

Vo večerných hodinách 

v priestoroch Školského 
domova na Zámostí 

účastníci majstrovstiev sa 
predstavili s vlastným 

kultúrnym programom 

pod názvom „Večer ná-
rodov“, ktorý zakončili 

diskotékou. V posledný 
deň 6. marca 2009 vyvrcholila súťaţ, keď sa rozhodovalo 

o medailovom umiestnení druţstiev. V semifinále, v ktorom 

hrali o tretie miesto proti sebe v kategórii dievčat druţstvá 



 532 

Slovenska, prezentované Základnou školou a Materskou 

školou Pruské a Českej republiky, v ktorom zvíťazilo druţstvo 

Slovenska 4:0. Treba oceniť úspech dievčat z Pruského, pre-
toţe boli vekovo najmladšie medzi účastníčkami. Vo finále 

v kategórii dievčat proti sebe nastúpili druţstva Švédska 
a Ruska. Reprezentantky Švédska od samého začiatku ukázali, 

ţe sú veľmi dobre pripravené a svoju suverénnu prevahu 

potvrdili aj desiatimi 
gólmi v bránke súpe-

riek z Ruska. Spýtali 
sme sa Nikoly, Radky 

a Simony hráčok 

z Pruského, čo hovoria 
o turnaji - „Berieme to 

ako úspech. Škoda 
prehry s Ruskami v 

semifinále, keď sme v 

predĺţení dostali lacný gól z rohu. Klobúk dolu pred víťaz-
nými Švédkami, ktoré boli nesmierne rýchle, dobre a presne 

kombinačne pripravené. Zhodli sa, ţe zaslúţene na turnaji 
zvíťazil.“ V semifinálovom zápase kategórie chlapcov v boji 

o tretie miesto zabojovalo druţstvo Slovenska 2. prezentované 

Dopravnou akadémiou Trenčín, keď zvíťazili nad Českom 
5:3. Vo finále sa stretli druţstvá Švédska a Slovenska 1. 

(Gymnázium z Varšavskej ulice v Ţiline). Slovenské druţstvo 
v prvom polčase neudrţalo tlak svojho súpera a dostalo päť 

gólov, pričom samé nedalo ani jeden. Cez polčas tréner 

slovenským chlapcom „poumýval hlavy“ a výsledok sa dosta-
vil, keď v úvode zápasu dali gól. No v ďalšej časti zápasu sa 

im uţ nedarilo dať góly, ale ubránili svoju bránu od ďalších 
gólov, tak zápas sa skončil 5:1. Na záver boli vyhlásené výs-

ledky šampionátu: 

 

z finálového zápasu Švédsko – Rusko 10:0 
z finálového zápasu Švédsko – Slovensko 1. 
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A) kategória chlapcov  

1. Švédsko 
2. Slovensko 1. – Gymnázium Ţilina 
3. Slovensko 2. – Dopravná akadémia Trenčín 

4. Česká republika 
5. Nemecko 

6. Maďarsko 

7. Gruzínsko 

B) kategória dievčat 

1. Švédsko 
2. Rusko 

3. Slovensko – ZŠ a MŠ Pruské 

4. Česká republika 

5. Holandsko 

6. Gruzínsko 

Cenu Fair play získalo druţstvo Maďarska. Okrem toho 

bol vyhlásené All 

Stars druţstvo v kate-
górii dievčat a chlap-

cov. 
Medzinárodné 

školské majstrovstvá 

ISF vo floorbale sa 
skončili galaprogra-

mom pod názvom 
„Študenti TSK štu-

dentom“ v Dome armády, v ktorom pre účastníkov šampio-

nátu učinkovali mládeţnícke súbory Trenčianskeho kraja. 
Vlastné poznámky 
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Hokejová Dukla Trenčín sa predsa dostala do súťaţe play-

off na poslednú chvíľu a jej prvým súperom a aj posledným 

o postup do semifinále sa stalo druţstvo HK Skalica na čele so 
Ţigom Pálffym, ktorým 

v tomto roku hral výbor-
ne a svojím výkonom 

ovplyvnil aj svojich spo-

luhráčov. Dukla Trenčín 
tesne pred play-off vy-

menila svojho doteraj-
šieho trénera Júliusa 

Penzeša za skúseného 

Františka Hossu, ale táto zmena sa na výkone Dukly nepre-
javila. Prvé dva zápasy sa hrali na zimnom štadióne v Skalici 

a obe, najmä zásluhou Ţiga Palffyho prehrali – 2:0 a 3:1. 
Predpokladalo sa, ţe v domácom prostredí Dukla zaboduje 

a zvráti pre ňu nepriaznivý stav. Opak bol pravdou, lebo práve 

Ţigo Palffy, ktorému trenčianski hráči nestačili zabrániť v ro-
zohrávke, ako aj jeho presnej streľbe. V prvom domácom  

zápase Dukla prehrala 3:1 a v druhom zápase 5. marca 2009 
3:2, čím z bojov o semifinálovú účasť play-off skončili. HK 

Skalica si semifinále zahrá opäť po roku, kým Trenčín bude v 

najlepšej štvorke chýbať prvýkrát po troch rokoch. Naposledy 
Dukla zo štvrťfinále 

nepostúpila v ročníku 
2005/2006. Po pos-

lednom zápase sa vy-

jadrili tréneri oboch 
druţstiev takto : 

František Hossa 
(tréner Dukly): „Ve-

deli sme, o čo dnes 

ide. Naším zámerom 
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bolo ísť do vedenia, čo sa nám nepodarilo. V druhej tretine 

sme síce vyrovnali, ale hneď sme dostali gól, čo výsledok 

veľmi ovplyvnilo. Dnes sme mali zo štyroch zápasov série 
najviac šancí, na strelenie gólu však potrebujeme vynaloţiť 

veľmi veľa úsilia. Dôleţitým faktorom štvrťfinále bolo jedno 
meno - Ţigmund Pálffy.“ 

Peter Oremus (tréner HK Skalica): „Zápas sa mi hodnotí 

dobre, teší nás, ţe sme postúpili. Celý tím odviedol naozaj 
kvalitnú prácu, hráči išli na dno síl. V muţstve vládlo veľké 

odhodlanie. Určite teraz urobíme všetko preto, aby sme pre 
Skalicu vybojovali vytúţené finále.“  

tdi.sk 

Trenčianske noviny 09.03.2009 
Pomocná evidencia 110/2/09 

 
Trénerom hokejistov Dukly Trenčín bude aj v budúcej 

sezóne František Hossa. Vo tejto funkcii ho potvrdili dňa            

11. marca 2009 na zasadnutí vedenia Dukly. František Hossa 
si vyberie nového asistenta, lebo doterajší asistent Róbert 

Švehla pri druţstve extraligového ročníka končí. Generálny 
manaţér Dukly Eduard Hartmann informoval, ţe „rozo-

berali sme aktuálnu sezónu a potvrdili Františka Hossu vo 

funkcii. Nový realizačný tím bude známy po stretnutí akcio-
nárov klubu.“ Z nedávnej histórie klubu je známe, ţe František 

Hossa k muţstvu nastúpil pred začiatkom nadstavbovej časti 
extraligy a pod jeho vedením tím v najvyššej súťaţi zo štr-

nástich zápasov vyhral iba jediný zápas a to proti Slovanu 

Bratislava. Uplynulou sezónou sa skončia viacerým hráčom 
zmluvy. Skladanie nového trenčianskeho hráčskeho kádra pre 

nový ročník bude v kompetencii hlavného trénera v spolupráci 
s generálnym manaţérom. „Samozrejme, ţe všetko sa bude 

odvíjať od financií,“ dodal Eduard Hartmann. 

hkdukla.sk 11.03.2009 
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Pomocná evidencia 12/1/09 

 

Dňa 11. marca 2009 prijal viceprimátor Mesta Trenčín To-

máš Vaňo najlepších športovcov mesta Trenčín za 2008. Tak 

ako v minulosti podujatie moderovala Mária Opačitá. V prí-
hovore k športovcom viceprimátor Tomáš Vaňo ospravedlnil 

primátora Ing. Branislava 

Cellera z neúčasti na podujatí 
zo sluţobných dôvodov. Po-

ďakoval športovcom za ich 
športové výkony, ktorými ús-

pešne reprezentovali svoje 

mesto a svoju vlasť v uply-
nulom roku. Spomenul i to, ţe 

hospodárska kríza ovplyvnila 
celý svet a teda hospodárenie mesta. Preto i niektoré pláno-

vané investície v tomto roku, ako rekonštrukcia futbalového 

štadióna sa musia odloţiť. Neznamená to však, ţe mesto 
nebude podporovať športové aktivity športových klubov 

a jednotlivcov. Bude to však v úspornom reţime. Po príhovore 
potom spolu s predsedom komisie Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne Eduardom Hartmanom odovzdali ocenenia a upo-

mienkové dary týmto športovcom : 

juniorská kategória: 

- karatista Viliam Kriţan  -  Laugaricio Trenčín – klub kara-
te Slovakia za : 

 3. miesto Svetový pohár v kate-
górii muţi do 75 kg, Švédsko  

 2. miesto Európsky pohár v kate-
górii muţi do 75kg, Slovinsko
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- karatistka Ingrid Suchánková – Karate klub Európa  Tren-

čín, reprezentantka Slovenskej re-

publiky v kata a v kumite za : 

 1. miesto v kata i kumite na US 

Open  - v Las Vegas, USA 

 1. miesto v kata na Európskom 
pohári karate v Poreči, Chorvát-

sko 

 3. miesto v kumite na Európskom pohári v karate 
v Splite, Chorvátsko 

 1. miesto v kata a 2. miesto v kumite na Európskom po-
hári  v Budapešti, Maďarsko     

 1. miesto v kata a 1. miesto v kumite na Európskom po-
hári v Siofoku, Maďarsko     

Je nominovaná na tohoročné Majstrovstvá Európy v karate, 

ktoré sa budú konať vo Francúzsku v Paríţi. 

- triatlonista Martin Hubáček – TJ Slávia Športová škola 
Trenčín, reprezentant Slovenskej republiky za : 

 17. miesto na Majstrovstvách sveta juniorov v duatlone 
v Grécku  

 8. miesto na Majstrovstvách Európy juniorov v duatlone, 
v Grécku 

- cyklistika Tomáš Aţaltovič – TJ 
Slávia Športová škola Trenčín,  re-

prezentant Slovenskej republiky za : 

 11. miesto a 13. miesto na Maj-

strovstvách Európy juniorov 
v dráhovej cyklistike v Poľsku  

- hokejisti Juraj Mikuš, Oliver Ďuriš – Hokejový klub 

Dukla Trenčín, reprezentanti Slovenskej republiky za : 

 7. miesto na Majstrovstvách sveta v hokeji do 20. rokov  
v Českej republike    
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- hokejista Tomáš Staňo – Hokejový klub Dukla Trenčín, 

reprezentant Slovenskej republiky za : 

 7. miesto na Majstrovstvách sveta v hokeji do 18. rokov 
v Rusku v Kazani     

- fitnesska Andrea Masárová – Aso-
ciácia Fitness Gabrhel Trenčín, re-

prezentantka Slovenskej republiky  
za : 

 3. miesto na Majstrovstvá Európy 
vo fitness junioriek vo výškovej 

kategórii nad 163 cm v Budapešti, Maďarsko  
 4. miesto  na Majstrovstvá sveta vo fitness junioriek vo 

výškovej kategórii nad 163 cm v Plzni, Česká republika  

- fitnesska Marianna Holbová – 
Asociácia Fitness Gabrhel Tren-

čín, reprezentantka Slovenskej 
republiky za : 

 4. miesto na Majstrovstvách Eu-
rópy vo fitness junioriek vo 

výškovej kategórii do 163 cm 

v Budapešti,  Maďarsko  

 5. miesto na Majstrovstvách sveta vo fitness junioriek vo 

výškovej kategórii do 163 cm v Plzni, Česká republika 

kategória dospelých : 

vozíčkár Rastislav Tureček  –  TJ  
Dukla  Trenčín, reprezentant Sloven-

skej republiky za : 

 2. miesto v časovke hand bike 

na Paralympijských hrách 2008, 
Peking,  Čína    

- silová trojbojárka Dominika Hojsíková – Asociácia Fitness 

Gabrhel Trenčín, reprezentantka Slovenskej republiky za : 
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 1. miesto na Majstrovstvách Európy juniorov v silovom 

trojboji v Anglicku. V tejto súťaţi vytvorila juniorský 
svetový rekord v drepe 135 kg. 

 1. miesto na Majstrovstvách sveta v tlaku na lavici vo 
Viedni, Rakúsko. Aj v tejto súťaţi vytvorila svetový re-

kord v drepe 135 kg. 

- vodný motorista Michal Košút –  Klub vodných motoristov 

Racing Team GO !!! reprezentant Slovenskej republiky za : 

 2. miesto na majstrovstvách sveta vo vodnom motorizme, 
kategória OSY-400 v Berlíne, Nemecko 

  2. miesto  na majstrovstvách Európy vo vodnom moto-
rizme, kategória OSY-400 seriál v San Nazzaro - Ta-

liansko, Komárne a Jedovnice Česká republika  

- bedmintonistka Ing. Eva Sládeková – Bedmintonový klub 

M-Šport Trenčín, reprezentantka Slovenskej republiky za 

úspešný štart na Olympijských hrách  v Pekingu, Čína, kde 
sa umiestnila  medzi 32 aţ 64 miestom 

- vzpierač Bc. Martin Tešovič – VŠK Dukla Trenčín, repre-
zentant Slovenskej republiky za : 

 3. miesto v trhu na majstrov-
stvách Európy vo vzpieraní 

v Lignane, Taliansko   

 4. miesto v dvojboji a 5. miesto 
v nadhode na Majstrovstvách 
Európy vo vzpieraní v Lignane, Taliansko 

Nominovaný na Olympijské hry v Pekingu, kde sa ţiaľ 

zranil skôr, ako mohol začať súťaţiť. 

- zápasník Attila Bátky  –  VŠK  Dukla Trenčín, reprezen-

tant Slovenskej republiky za : 

 19. miesto na Olympijských hrách  v Pekingu,  Čína 

- kulturista Mgr. Juraj Vrábel – Športový klub polície, re-
prezentant Slovenskej republiky za : 
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 6. miesto na Majstrovstvách sveta IFBB v kulturistike 

mu-ţov, Bahrajn 

 1. miesto na Grand Prix Opava v kulturistike, Česko 

 1. miesto na medzinárodnej súťaţi o Tatranský pohár 
v Poprade 

 1. miesto na Veľkej cene Slovenska v Trnave   

- zlatokopka Ing. Helena Reţná  -  Cech zlatokopov Trenčín, 

reprezentantka Slovenskej republiky za : 

 4. miesto na Majstrovstvách 
sveta, Navelgase, Španielsko 

v disciplíne – tradičná pan-

vica  

 8. miesto na Majstrovstvách 

sveta, Navelgase, Španielsko 
medzi ţenami profesionálka-

mi 

  2. miesto na Majstrovstvách sveta, Navelgase, Španielsko 

ako členka 5 - členného reprezentačného druţstva Slo-
venska 

  1. miesto na Majstrovstvách Rakúska  

 2. miesto na Majstrovstvách Poľska   

 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska a Česka v Dţur-
kovci, Slovensko  

 1. miesto v celkovom hodnotení Slovenskej asociácie zla-

tokopov za rok 2008  

- floorbalisti Branislav Kovalčík 

a Branislav Straka – ŠK                      

1. FBC Trenčín, reprezentanti Sloven-
skej republiky za : 

 1. miesto na Majstrovstvách sveta 
„C“ divízie vo florbale muţov 

v Bratislave. Vďaka tomuto úspechu  
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Slovensko postúpilo do „B“ divízie medzi  16. najlepších 

tímov na svete. 

- tanečný pár Róbert Pavlík – Simona Brecíková – Tanečný 
klub Dukla Trenčín,  reprezentanti 

Slovenskej republiky za : 

 2. miesto na IDSF International 
Open v Hradci Králové, Česká 
republika  

 3. miesto na IDSF Internationál 
Open v Banja Luka - Bosna  

 4. miesto na IDSF Internationál Open  Krško - Slovinsko  

 2. miesto na IDSF Internationál Open  Bratislava - 

Slovensko  

 46. miesto na Majstrovstvách sveta  2008 v Rakúsku 

 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska v štandardných 
tancoch  

- cyklista Július Maťovčík, ml. – Športový klub nepoču-

júcich Trenčín, reprezentant Slovenskej republiky za : 

 5. miesto v šprinte na 1 000m, 4. miesto v časovka,                
4. miesto v MTB xc a 5. miesto v peletóne na ma-

strovstvách Európy v cyklistike nepočujúcich  

- beţec, veterán Miroslav Kováč – 

Slovenský Orol Trenčín, repre-

zentant Slovenskej republiky,  

 4. miesto majstrovstvách sveta 

v behu do vrchu v Českej 
republike 

 3. miesto majstrovstvách Európy v behu do vrchu v 
Českej republike 

 1. miesto na majstrovstvách Slovenska zloţený seriálu  
18 behov do vrchu     
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- silový  trojbojár, veterán Ladislav 

Tehlár z Asociácie Fitness Ga-

brhel Trenčín, reprezentant Slo-
venskej republiky  

 5. miesto na majstrovstvách 
sveta v tlaku na lavici veteránov 

v kategórii do 100 kg v Bratislave 

- vzpierač, veterán MUDr. Jozef Gabrhel  z  Dragon 66 

Slovakia, reprezentant Slovenskej republiky 

 3. miesto na majstrovstvách 
Európy vo vzpieraní veteránov 

v kategórii do 69 kg v Bohu-
míne, Česká republika 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 121/1/09 

  

Víťazom súťaţe jednotlivcov na 8. ročníku turnaja O štít 

Bobrova vo vzpieraní sa stal Richard Tkáč z Vojenského 

športového klubu Dukla Trenčín. Pri telesnej hmotnosti 85,20 
kg nadvíhal v dvojboji 330 kg (150+180), čo v prepočte 

znamenalo 392,58 Sinclairovho bodu. Na druhej priečke 

skončil Ondrej Kruţel (382,06 b.) a tretí bol Viktor Gumán 
(376,38). 

Výsledky – jednotlivci :  
1. Richard Tkáč, Vojenský športový klub Dukla Trenčín, 

392,58 b. (330 kg =150+180),  

2. Ondrej Kruţel, TJ Oravan Bobrov 382,06 b. (370 kg 
=160+210),  

3. Viktor Gumán, Viktória Športhala Košice 376,38 b. (310 
kg = 145+165). 

Vlastné poznámky 
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V sobotu 28. februára 2009 sa v slovenskej premiére v 

trenčianskej športovej hale na Sihoti uskutočnila medziná-

rodná športová šou zmiešaných bojových umení Ring of 

Truth. Podľa organizátorov zaujímavé duely sledovalo bez-

mála osemsto divákov. Ako povedal promóter podujatia Mi-

lan Vánik, „nebol to cirkus, ani ţiadna extrémna bitka“. V 

Ring of Truth najviac zaujal mladý Dubničan Marcel Trang, 

ktorý vo vzrušujúcom zápase plnom dynamiky zvíťazil nad 
favorizovaným Brazílčanom André Ramosom. Najviac pre-

kvapil Vladimír Lendvay vo váhovej kategórii do 84 kilogra-
mov na 3x4 min. Napriek prehre na body proti Čechovi Vá-

clavovi Šamšovi hala burácala. Príjemne prekvapil mladý Pú-

chovčan Tomáš Baška, grapplingový borec, ktorý porazil 
technikou triangel Patryka Kowolova z Poľska. Dominantný 

zápas bol medzi víťazom Adamom Zajacom a Ariby Mou-
sakovovi z Čečenska. Šlágrom mala byť najťaţšia váhová ka-

tegória medzi Litovcom Alexejom Bobrovom a Poliakom 

Wiktorom Sobczykom. Poliak však do Trenčína prišiel so zlo-
menou rukou. Po hradom na Ring of Truth dohliadal me-

dzinárodný rozhodca Ír David Jones. 
Trenčianske noviny 09.03.2009 

 

Rok 2008 bol pre Osemročné športové gymnázium v Tren-
číne rokom olympijským. Na Olympijských hrách v čínskom 

Pekingu školu reprezentovali – plavec Ľuboš Kriţko, cyklisti 
Ján Valach, Roman Broniš, kanoistka Martina Kohlová, 

ľahký atlét Jozef Repčík a badmintonistka Eva Sládeková. 

Za obdobie existencie školy sa olympijských hier zúčastnilo 
17 absolventov školy a je potešiteľné, ţe zo všetkých účast-

níkov slovenskej výpravy tvorili aţ 10 % účasť. Pocit hrdosti 
vzbudil svojím výkonom plavec Ľuboš Kriţko na poslednej 

olympiáde v Pekingu a potom na novembrových majstrov-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=3375413&ids=1
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=3375412&ids=6
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stvách Európy prekonaním európskeho rekordu v disciplíne 50 

metrov znak.  

V roku 2008 mala škola 332 študentov, z ktorých 18 
štartovalo na najvýznamnejších športových podujatiach – maj-

strovstvách sveta a Európy. Do maturitných skúšok bolo pri-
hlásených 55 študentov, z ktorých 48 ju úspešne zloţilo. 

Z týchto študentov pokračovalo v štúdiu na vysokých školách 

32 študentov. Treba konštatovať, ţe oproti predchádzajúcim 
rokom škola zaznamenala pokles počtu študentov, čo sa v ko-

nečnom bilancovaní prejavilo aj v poklese účasti na vrchol-
ných športových podujatiach. V roku 2008 podala škola dva 

projekty, z ktorých jeden bol zameraný na športovú prípravu 

a druhý na vzdelávanie. Oba by sa mali realizovať v roku 
2009. Zlepšilo sa vybavenie posilovní a získali sa nové lode 

a trenaţéry. Skvalitnili sa podmienky pre ľahkú atletiku po-
loţením tartanu, ktorému predbiehal predaj štadióna Mest-

ským úradom v Trenčíne do vlastníctva Trenčianskeho samo-

správneho kraja. Tento štadión slúţi takmer 2000 ţiakom 
stredných škôl, ktoré sú v oblasti Zámostia. Zmena nastala aj 

v názve školy, ktorý vstúpilo do nového školského roka 
2008/2009 s novým názvom Športové gymnázium Trenčín.  

Športové gymnázia sa stali silným článkom slovenského 

športu, čo potvrdzujú výsledky ich študentov – športovcov. 
Škola vďaka pomoci zriaďovateľa – Trenčianskeho samo-

správneho kraja, ministerstva školstva, športových zväzov, ro-
dičov, zamestnancov a sponzorov medzi úspešné školy.  

Športové gymnázium v Trenčíne vyhlásilo za rok 2008 

svojich desať najlepších športovcov : 
1. Dominika Hojsíková, silový trojboj 

2. Martin Hubáček, triatlon 
3. Tomáš Aţaltovič, dráhová cyklistika 

4. ostatní športovci bez určenia poradia – hádzanárka Anna-

mária Birkušová, kanoista Andrej Divinec, kanoistka Barbora 



 545 

Moravčíková, kolkár Peter Nemček, hokejista Andrej Sekera, 

dráhový cyklista Ivan Trebatický, hokejista Marek Viedenský. 

Ročenka Športového gymnázia v Trenčíne za rok 2008  

 

V sobotu 14. marca 2009 organizoval Hádzanársky klub 
Štart Trenčín posledné - 6. kolo medzinárodnej hádzanárskej 

súťaţe pod názvom Česko – Slovenská liga v hádzanej mlad-

ších ţiačok, na ktorom sa organizačne podieľali Krajský zväz 
hádzanej v Trenčíne a Oblastní svaz severomoravské házené 

v Ostrave. V súťaţi hrali tri slovenské druţstvá - HK Slávia 
Partizánske, MHK Bytča a HK Štart Trnčín za českú stranu a 

TJ Sokol Poruba, TJ Sokol Karviná a HC Hlučín. V kaţdom 

meste sa organizovalo jedno kolo. Víťazom turnaja sa stalo 
HK Slávia Partizánske  pred TJ Sokol Poruba a TJ Sokol 

Karviná 6. Na ďaších miestach sa umiestnili MHK Bytča, HK 
Štart Trenčín a HC Hlučín. ajviac gólov na turnaji nastrieľala 

Diana Nosická z HK Štart Trenčín (25 gólov). 

Vlastné poznámky 
 

V pondelok 23. 
marca 2009 sa roz-

hodujúcim zápasom 

na zimnom štadióne 
v Trenčíne skončila 

sezóna v juniorskej 
extralige. Titul obhá-

jili Trenčania v tre-

ťom zápase, po ví-
ťazstve nad Zvole-

nom 3:1 gólmi Tybora (2) a Vyletela. Na zápasy vzájomný 
duel skončil 2:1. Na treťom mieste skončili juniori Banskej 

Bystrice po dvoch výhrach so Skalicou. Boli sme na rozho-

dujúcom zápase finále a ponúkame vám hlasy z oboch tábo-
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rov. Na zápas bola zvedavá početná kulisa a domáci diváci 

vytvorili dobrú atmosféru. Hráči začali opatrne, kaţdá chyba 

sa v rozhodujúcom zápase mohla vypomstiť. Po úvodnom 
oťukávaní sa do prvých väčších šancí dostali Zvolenčania, no 

vďaka dobrým zákrokom domáceho gólmana Gašparoviča ne-
uspeli. Do druhej tretiny sa išlo za bezgólového stavu. Zvolen 

sa dostával do nebezpečných prečíslení, jedno z nich, keď sa 

aţ štyria hráči hostí rútili na jedného obrancu Dukly, 
nepremenil Kubka. Goga zase pri veľkej príleţitosti opečiat-

koval obe ţŕdky, keď puk sa od jednej odrazil do druhej a von 
z bránky. Dukla však tieţ hrozila a zvolenská obrana sa mu-

sela mať na pozore. V polovici zápasu sa podarilo domácim 

otvoriť skóre Tyborom, ktorého bol plný ľad, vybojoval puk 
v oslabení a prekonal hosťujúceho gólmana. Najlepším úto-

kom hostí bolo trio Čanky – Marcinek – Mikula, ktoré zakom-
binovalo veľmi pekne v 29. minúte, čoho výsledkom bol 

vyrovnávajúci gól. 

Lenţe radosť z neho 
im pokazil uţ po 

chvíli Tybor, ktorý 
podobným spôso-

bom, ako pri prvom 

góle prelstil Kristína 
– 2:1. V tretej tretine 

sa Dukla nehnala za 
kaţdú cenu do úto-

ku, hrať museli hostia, no fyzické sily, ktoré nechali na ľade 

v predchádzajúcich zápasoch, uţ chýbali, a útoky uţ neboli 
také ucelené, ako v prvých dvoch tretinách. Platonický tlak 

Zvolena sľuboval brejkové príleţitosti pre domácich a jednu 
takú vyuţil Vyletelka, ktorý sa v úniku chladnokrvne presadil 

strelou do pravého horného rohu. Bolo rozhodnuté, a zápas sa 

dohrával za ovácii domáceho publika. Po siréne sa ľad rozdelil 
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na dva tábory. Tešiaci sa trenčiansky dekoroval zlatými me-

dailami tréner hokejového seniorského reprezentačného druţ-

stva Slovenska Ján Filc 

s primátorom Mesta 

Trenčín Ing. Branisla-

vom Cellerom. Hostia 

zo Zvolena získali strie-

borné medaily a menší 
pohár. Dukla tak obhájila 

titul z minulej sezóny 
a potvrdila, ţe v junior-

skej kategórii je dlhodo-

bo špičkou slovenskej ligy.  
 Záverečná tabuľka extraligy juniorov 2008/2009:  

1. Dukla Trenčín  
2. HKm Zvolen  

3. HC’05 Banská Bystrica  

4. HK 36 Skalica  
5. HK Ardo Nitra  

6. MHC Martin  
7. HK Spišská Nová Ves  

8. HC Košice  

9. HK Aquacity Poprad  
10. HC Slovan Bratislava  

11. MHk 32 Liptovský Mikuláš  
12. MsHK Garmin Ţilina  

13. HK Gladiators Trnava  

14. HC Topoľčany 

Vlastné poznámky 

 
Trenčiansky zimný štadión bol 10. apríla 2009 miestom 

priateľského prípravného hokejového stretnutia hokejistov 

Slovenskej republiky a Nórska na tohoročné majstrovstvá sve-
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ta v hokeji. Od úvodného hvizdu mali slovenskí hokejisti hru 

na svojich hokejkách a rýchle brejkové akcie korunovali gól-

mi. Všetky štyri päťky rýchlo korčuľovali, súpera forčekovali 
po celej ľadovej ploche a nedovolili súperovi nebezpečne 

útočiť. Mali hru pod kontrolou a boli dôslední v defenzíve. 
Darilo sa aj dvom trenčianskym hokejistom Milanovi Bar-

tovičovi a Marcelovi Hossovi, ktorí brankára súpera Lysen-

stona prekonali dvomi gólmi. Čestný úspech zaznamenal útoč-
ník súpera Ask, keď zavesil puk za výborného slovenského 

brankára Lašáka. Tréner slovenského hokejového druţstva po 
zápase konštatoval, ţe nechápe, prečo rozhodcovia v príprav-

ných zápasoch nepískajú podľa medzinárodných pravidiel, 

lebo práve hostia sa dopustili niekoľkých tvrdých zákrokov 
nad úroveň únosnosti a tie zostali nepotrestané. Zápas vyhrali 

hokejisti Slovenska 2:1. 
Trenčianske noviny 14.04.2009 

 

V dňoch 10. aţ 12.apríla 2009 sa v USA v štáte Nevada 
v meste Las Vegas uskutočnila medzi-

národná pohárová súťaţ Junior Olympic 
a US Open 2009. Na oboch týchto 

súťaţiach reprezentovali mesto Trenčín 

a Slovensko piati pretekári z Karate 
klubu Európa Trenčín - Ingrid Suchán-

ková, Erika Minárechová, Alexandra 
Kohoutová, Filip Nguyen a Jakub Ste-

hel a jedna pretekárka z Karate klubu 

Ekonóm Dagmar Kubinská pod ve-
dením trénera Branislava Zubričaňáka.                 

V súťaţi Junior Olympic 2009 sa zú-
častnilo 40 krajín sveta. V súťaţi kata v kategórii kata staršie 

ţiačky na prvom mieste sa umiestnila Erika Minárechová 

a na druhom mieste Alexandra Kohoutová. V kategórii kata 
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juniorky obhájila minuloročné zlato Ingrid Suchánková. 

V kategórii kumite juniori do 65 kg sa na treťom mieste 

umiestnil Filip Nguyen  a v kategórii kumite juniori nad 70 kg 
sa na štvrtom mieste umiestnil Jakub Stehel. 

V súťaţi US Open 2009 sa zúčastnilo 42 krajín z celého 
sveta a viac ako 1000 štartujúcich z celého sveta. V kategórii 

kata staršie ţiačky sa na prvom mieste umiestnila Erika 

Minárechová a na druhom mieste sa umiestnila Alexandra 
Kohoutová. V kategórii kata juniorky zlatú medailu zvíťazila 

Ingrid Suchánková. V kategórii kumite juniorky do 54 kg na 
treťom mieste sa umiestnila Ingrid Suchánková a v kategórii 

kumite seniorky sa na druhom mieste umiestnila Dagmar Ku-

binská. Trenčianski mladí karatisti získali na americkom turné 
celkom deväť medailí, z toho štyri zlaté, tri strieborné a dve 

bronzové medaile. 
Vlastné poznámky 

 

Dva dni, hneď po veľkonočných sviatkoch – 14. a 15. apríla 
2009 ţilo mesto Trenčín po mesiaci skončených majstrovstiev 

sveta vo floorbale škol-
ských druţstiev opäť 

floorbalom, tentoraz 

muţským finálovým 
stretnutím, v ktorom sa 

stretli finalisti domáci   
1. FBC Trenčín s hosťa-

mi Florko Košice.  

V prvom finálovom 
zápase 14. apríla 2009 trenčianski hráči v nevídanom tempe a 

porazili svojho východného súpera v pomere 10:3. Domácim 
hráčom vychádzala taktika boja, streľba aj športové šťastie. 

V odvetnom zápase sa očakávalo, ţe hráči Florka Košice sa na 

druhý zápas sa dobre pripravia tak, aby vrátili súperovi prehru 
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z prvého finálového zápasu a vynútili si tretí zápas v Koši-

ciach. V druhom finálovom stretnutí uţ v 44. sekunde Tren-

čania Vitkom viedli o gól. Na Košičanov táto sprcha nepla-
tila, pretoţe o minútu na to Majerníkom vyrovnali. A zostali 

pri chuti v strieľaní gólov, keď v ďalšej minúte Franc posunul 
Košičanov do vedenia. Zdalo sa, ţe hostia sa dostali hernej 

pohody, keď prvú tretinu vyhrali 1:5. V druhej tretine za-

kontrovali trenčianski hráči, keď postupne zniţovali gólový 
deficit. Najprv zníţil Ko-

valčík z trestného strieľa-
nia nariadeného za faul 

domáceho hráča a potom 

prišiel uragán gólov v po-
daní trenčianskych hrá-

čov na konečný stav dru-
hej tretiny 7:7. Záverečná 

tretina bola hrou nervov. 

Keď, ale kapitán domácich Kovalčík v 5. minúte dostal Tren-
čanov do opäť vedenia na 8:7, finálový duel nabral na 

rýchlosti so snahou hostí vyrovnať a dať na vrch ďalší gól. 
Košičanom sa v ďalšom priebehu zápasu nepodarilo, tak ich 

tréner si vypýtal od rozhodcov 90 sekúnd pred koncom 

oddychový čas. Po jeho skončení tréner odvolal brankára 
a posilnil pole o jed-

ného hráča, aby 
umoţnil vyrovnanie. 

Tu sa stalo však ne-

čakané, keď domáci 
florbalový „rýchlik“ 

Filadelfi sa dostal ne-
čakane k loptičke 

a takmer z polovice 

ihriská trafil prázdnu 
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bránu a zvýšil na 9:7. Tento výsledok sa do konca zápasu 

nezmenil a tak FK 1. FBC Trenčín sa stal slovenským šam-

piónom po prvý raz v histórii klubu. Po zápase vypukla 
v športovej hale na Sihoti nespútaná radosť domáceho publika 

a hráčov. Z rúk viceprezidenta Slovenského florbalového zvä-
zu Daniela Graneca prevzal kapitán druţstva Branislav 

Kovalčík pohár pre víťazné druţstvo 1. FBC Trenčín.  

Vlastné poznámky 
 

V Trenčianskom kraji je do športovej činnosti zapojených 
viac ako 600 telovýchovných jednôt a športových klubov. 

Jednotlivcom i kolektívom z nich sa 

podarilo získať v roku 2008  popred-
né umiestnenia na významných me-

dzinárodných i celoštátnych súťa-
ţiach. Najúspešnejší sa stretli vo štvr-

tok 30. apríla  2009  v trenčianskom 

Piano klube na 5. ročníku vyhlásenia 
najlepších športovcov kraja. Z rúk 

predsedu Trenčianskeho samospráv-
neho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, 

MPH a predsedu Krajského športo-

vého centra v Trenčíne Eduarda Prelovského prevzali ocene-
nia úspešní športovci, tréneri  a  telovýchovní funkcionári.  

V kategórii dospelých dostali ocenenie : 

 grécko-rímsky zápasník Attila Bátky,  

 rýchlostná kanoistka Ivana Kmeťová   

 a ľahký atlét Jozef Repčík.  

V kategórii mládeţ dostali ocenenie :  

 plavkyňa Patrícia Hlavnová,   

 dubnický modelár Tomáš Jankech,  

 prievidzský hokejista Martin Štajnoch  

talent roka 2008 – Lucia Mokrášová 



 552 

 a fitnesky Andrea Masárová a Dominika Hojsíková. 

Titul talent roka 2008 získala ľahká atlétka Lucia Mokrá-

šová z Atletického klubu Spartak Dubnica nad Váhom.  

 Zo športovcov so zdravotným handicapom ocenili : 

 cyklistu Júliusa Matovčíka ml.,  

 Rastislava Turečka v handbiku,  

 stolného tenistu Miroslava Mitaša  

 a lyţiara - slalomára Jakuba Kraka.  

Ocenenia pre kolektívy dospelých získali : 

 ţeny a muţi Atletického klubu Spartaka Dubnica nad 

Váhom,  

 Raketovo-modelársky klub z Dubnice nad Váhom  

 a florbalový športový klub 1. FBC Trenčín.  

Ocenenia mládeţníckych kolektívov získali : 

 druţstvo juniorov Dukly Trenčín v ľadovom hokeji,  

 starší ţiaci basketbalového klubu IMC v Povaţskej Bys-
trici,  

 mladší dorastenci z Hádzanárskeho klubu Kúpele 
Bojnice,  

 mladší dorastenci z MŠK HANT Povaţská Bystrica  

 a Letecko-modelársky klub Trenčianska Turná.  

Ocenenie prevzala aj trojica  úspešných  trénerov : 

 Štefan Buraj v raketovom modelárstve,  

 Stanislav Ďurikovič v cyklistike  

 a Ľubomír Hagara v rýchlostnej kanoistike. 

Za zásluhy o rozvoj športu ocenili : 

 riaditeľa Krajského centra voľného v Trenčíne PaedDr. 

Daniela Beníčka,  

 prezidenta Telovýchovného klubu Prima Zdroj v Povaţskej 

Bystrici  Ing. Miroslava Stacha 
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 a organizátora a podporovateľa športových podujatí v Po-

vaţskej Bystrici Ing. Jaroslava Ďurkovského.  

Ocenenia k ţivotnému jubileu prevzali ďalší telovýchovní 

funkcionári :  

 Michal Krajčík z Prievidze,  

 Ján Staško z Dubnice nad Váhom,  

 Mgr. Ján Ţitňan z Trenčína 

 Mgr. Juraj Kaul z Trenčína  

 a Mgr. Ján Rusnák z Povaţskej Bystrice. 
Vlastné poznámky 

 
Skatpark, ktorý pred dva a pol rokom vybudovalo mesto 

Trenčín na prenajatých nefunkčných kurtoch v rekreačnej časti 

Ostrov, sa stal uţ minulosťou. Mesto Trenčín malo betónové 
kurty na Ostrove v prenájme len do konca roka 2009 a ich 

prevádzkovateľ – Klub rekreačných tenistov, ktorý ho má 
v dlhodobom prenájme od obce Zamarovce, na ďalšie predĺ-

ţenie zmluvy nepristúpil. Trenčianski skatbordisti však nemu-

sia byť sklamaní. Mesto chce čo najrýchlejšie presunúť celé 
zariadenie skatparku do športového areálu Základnej školy 

Novomeského na sídlisku Juh. Do kúpy U-rampy a ďalšieho 
vybavenia skatparku na Ostrove investovalo mesto takmer 40-

tisíc euro. Po nepredĺţení nájmu v areáli tenisových kurtov 

začala mestská samospráva okamţite hľadať riešenie. Jednou 
alternatív bolo vybudovanie novej spevnenej plochy vedľa 

tenisových kurtov. V rozhodovaní mesto uprednostnilo presu-
nutie skateparku na asfaltové plochy do športového areálu 

Základnej školy Novomeského. Skatbordisti by ho mohli za-

čať vyuţívať uţ začiatkom mája. „Keďţe sezóna sa uţ začala, 
pracujeme na tom, aby to bolo čo najskôr. Neotvoríme ho však 

skôr, ako bude dokončené oplotenie a namontované bezpeč-
nostné kamery, ktoré ho budú chrániť pred vandalmi,“ 

povedala Jana Marková z kancelárie primátora. Hoci budú 
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musieť milovníci skatbordu  chodiť za svojím adrenalínovým 

koníčkom na opačný koniec mesta, s presunom skatparku na 

Juh sú spokojní. „Do skejtparku na Ostrove chodilo veľa detí. 
Mali tam U-rampu, zostavu fun boxov, jeden veľký blok pre-

káţok s nábehmi, kde sa mohli dostatočne realizovať. Bola by 
veľká škoda, keby sa to všetko nevyuţívalo. Nejde vôbec o to, 

kde park bude. Dôleţité je, aby bol prístupný,“  zdôraznil Du-

šan Kováč zo zdruţenia Bike Trial team Trenčín, ktoré skat-
park na Ostrove spravovalo.  

www.trencin.sk 24.04.2009 
 

Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom bola počas 

víkendu v dňoch 9.  aţ 11. mája  2009 centrom 3. ročníka 
medzinárodnej súťaţe historických vozidiel Veteran rally 

2009. V rámci propagácie podujatia dňa 10. mája 2009 tieto 
vozidlá navštívili Trenčíne, kde na Mierovom námestí sa 

sústredilo takmer 50 historických vozidiel. Boli medzi nimi 
osobné automobily, motocykle trojkolky, nákladné a úţitkové 

vozidlá z Nemecka, Rakúska, Českej republiky a Slovenska, 

no skrátka, bolo sa na čo pozerať. Udalosť prilákala na Mie-
rové námestie stovky zvedavcov. So záujmom všetci obdi-

vovali ako majitelia venujú svoju starostlivosť svojím moto-
rovým tátošom. Napríklad zaujala stará Škoda 100 s tren-

čianskou poznávacou značkou, ktorá mala tak vyčistený mo-

tor, ţe na ňom nebolo ani smietky. Ale zaujalo aj staré 
historické vozidlo z roku 1908 s drevenými kolesami, ktorého 

jazdu si vyskúšali najmladší účastníci prehliadky. No treba 
povedať, ţe mňa osobne zaujali vyblýskané BMW zo štyri-

dsiatich rokov minulého storočia, ale i povojnové Pobiedy 

a Volgy. Celé podujatie doprevádzali svojím vystúpením čle-
novia kapely My Fellous so speváčkou  Zuzanou Hássovou. 

Vlastné poznámky 
 

http://www.ttrencin.sk/
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Uţ druhý raz v krátkom časom intervale, bola obradná 

miestnosť Mesta Trenčín miestom významnej spoločenskej 

udalosti, keď po starších dorastencoch Dukla Trenčín, ktorí 
vyhrali majstrovský titul vo svojej kategórii a ich športový 

výkon ocenili najvyšší funkcionári mesta, tak dňa 13. mája 
2009 ju doplna zaplnili iní športovci a to členovia druţstva 

florbalistov z 1. FBC Trenčín, ktorí úspešne zavŕšili uplynulý 

extraligový ročník získaním majstrovského titulu. Členov 
florbalového druţstva 1.FBC Trenčín pozdravil primátor Ing. 

Branislav Celler a poďakoval im za úspešnú reprezentáciu 
mesta Trenčín. Vo svojom príhovore osobitne zvýraznil, ţe za 

uplynulé štyri roky sa im podarilo nazbierať toľko športových 

skúseností, ţe ich vyuţitím v tomto extraligovom ročníku 
pokorili všetkých svojich súperom. Mesto Trenčín sa stalo po 

hokeji, futbale centrom aj florbalu. I vašou zásluhou sa mesto 
Trenčín stalo miestom vrcholného florbalových majstrovstiev 

sveta mládeţníckych druţstiev a svetu ste ukázali, ţe viete 

nielen výborne hrať, ale vrcholné športové podujatie aj 
organizovať. A nielen to, „mám radosť, ţe svojou hrou ste 

získali srdcia všetkých Trenčanov“. Po jeho príhovore kapitán 
druţstva Branislav Kovalčík poďakoval primátorovi a celému 

vedeniu mesta za morálnu podporu druţstvu v priebehu celého 

ročníka. Na znak uznania tréner druţstva Miroslav Sága 

odovzdal primátorovi Ing. Branislavovi Cellerovi florbalovú 

hokejku, dve florbalové loptičky a klubový dres. Hráči sa po-
tom zapísali do pamätnej knihy Mesta Trenčín a prevzali upo-

mienkové dary.  

Vlastné poznámky 
 

Pred desiatimi rokmi v rámci 80. výročia zaloţenia dvoch 
trenčianskych stredných škôl Gymnázia Ľ. Štúra a Obchodnej 

akadémie Dr. M. Hodţu bývalí spoluhráči minifutbalu Ľubo-

mír Jandík a Štefan Marcinek, súčasní riaditelia spomína-
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ných škôl zorganizovali tradičný študentský športový deň. 

V rámci neho futbalové výbery odohrali na zelenom koberci 

štadióna na Sihoti vzájomný duel. V prvom stretnutí zvíťazila 
Obchodná akadémia Dr. M. Hodţu nad Gymnáziom Ľ. Štúra 

4:0. V druhom stretnutí pred tromi rokmi sa zrodila remíza 
2:2. V treťom vzájomnom meraní futbalových síl dňa 7. mája 

2009 sa opäť prejavilo väčšie futbalové majstrovstvo štu-

dentov Obchodnej akadémie Dr. M. Hodţu, keď vyhrali nad 
Gymnáziom Ľ. Štúra 2:0. Pred futbalovým zápasom hráčov 

oboch druţstiev, ako aj divákov pozdravil primátor Trenčína 
Ing. Branislav Celler, ktorý potom slávnostným výkopom 

zápas otvoril. Hlavným rozhodcom stredoškolského futbalo-

vého zápasu bol známy hokejový brankár Igor Murín, ktorý 
vymenil lapačku za píšťaľku. Oţivením štvrtkového futbalo-

vého zápasu trenčianskych stredoškolákov cez polčas zápasu 
bolo vystúpenie dievčenskej tanečnej skupiny Gunis v choreo-

grafii Kataríny Pejkovej predstavili Bat Women a Gejša. 

Vlastné poznámky 
 

Tohoročné výborné výkony prvoligových hráčok Štartu 
Trenčín vyniesli do bojov o popredné umiestnenia  v hádza-

nárskej Interlige. Bojovali o tretie miesto s druţstvom Duslo 

Šaľa. Najprv dvakrát na pôde súpera, ktoré prehrali. a v sobotu 
16. mája 2009 sa chceli pokúsiť o nemoţné a zvrátiť svoje 

šance vybojovať si tretie miesto. Domáce hádzanárky za vý-
datnej diváckej podpory chceli odčiniť predchádzajúce dve 

prehry o tretie miesto v Šali, ale ani v treťom zápase na 

domácej palubovke nedokázali zvíťaziť. V 4. min viedli po 
rýchlych akciách 4:1. V útočných fázach boli vyrovnaný-

mi súperkami v priebehu celého prvého polčasu. Keď v 25. 
min vyrovnala dobre hrajúca Ţideková, zdalo sa, ţe hernú 

iniciatívu prevezmú domáce hráčky do svojich rúk. Napokon 

prvý polčas skončil deľbou bodov nerozhodne 15:15. Po zme-
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ne strán bol v 35. min výsledok vyrovnaný 18:18. O päť minút 

neskôr Trenčín viedol o tri góly 22:19. No druţstvo Šale za-

bojovalo a rýchlymi útočnými akciami prevýšili domáce hráč-
ky, ktoré strácali fyzické sily a v 58. min viedli  hádzanárky zo 

Šale o tri góly 29:26. Do konca zápasu ešte oba druţstvá pri-
dali po jednom góle a zápas sa skončil víťazstvom Duslo Šala 

30:27, na zápasy 3:0. A tak tretie miesto so striebornými me-

dailami získalo druţstvo Duslo Šaľa. 
www.sme 16.05.2009 

 
Po siedmy raz zorganizoval trenčiansky spolok Black Kings 

motopárty v sobotu dňa 16. mája 2009. Podľa slov organi-

zátora Miroslava Appelta bola tento rok účasť o niečo niţšia, 
čo pripísal najmä premenlivému počasiu a podobne organizo-

vanom podujatí na blízkej Morave. „Prišlo nás pribliţne päť-
sto, ale na jazdu po regióne sa popridávali aj ďalší. Boli sme 

pekná kolóna.“ Medzi účastníkmi boli okrem Trenčanov, 

Dubničanov, Prievidţanov, aj motorkári chopperisti zo zahra-
ničia, najmä z Rakúska. „V rakúskom motoristickom časopise 

sme na vlaňajší zraz mali veľmi priaznivý článok,“ skon-
štatoval Miroslav Appelt. Na zraze i tento raz bol výber toho 

najkrajšieho, čo jazdí po cestách. Od jáw aţ po legendy Harley 

Davidson. „Všetko sú tu motorky najmä z deväťdesiatych ro-
kov a novšie. Mnohé sú pekne upravené.“  Podľa neho sú naj-

krajšie motorky „harleyky“ zo šesťdsiatych a sedemdesiatych 
rokov. Motorkári síce obmieňajú a vylepšujú svoje tátoše, ale 

svojmu charakteristickému štýlu zostávajú verní a to cvokom, 

koţi a strapcom. K zrazom patrí dobrá rocková hudba, pivo, 
pekné baby a najmä zábava a o tú sa v Autocampingu na 

Ostrove starala takmer desiatka rockových kapiel, pre účast-
níkov pripravili mnohé zábavné hry, o polnoci k pódiu lákala 

aj lesbická šou.  

www.sme 18.05.2009 

http://www.sme/
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Pomocná evidencia 286/1/09 

 

Hasiči Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného 
zboru v Trenčíne zvíťazili v 13. ročníku súťaţe v hasičskom 

športe hasičov z povolania Trenčianskeho kraja, ktorý sa konal 
20. mája 2009 na futbalovom štadióne v Dubnici nad Váhom. 

Súťaţ slávnostne otvoril riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasič-

ského a záchranného zboru plk. Ing. Michal Jurdík. Podu-
jatia sa zúčastnili poslankyňa Národnej rady Slovenskej 

republiky Ing. Magda Košútová, riaditeľ organizačného od-
boru Prezídia Hasičského a záchranného zboru mjr. JUDr. 

Stanislav Celleng a ďalší zástupcovia štátnej správy a Hasič-

ského a záchranného zboru. Krajskej súťaţe sa zúčastnili druţ-
stvá z Trenčína, Nového Mesta nad Váhom, Bánoviec nad 

Bebravou, Partizánskeho, Povaţskej Bystrice, Hasičskej sta-
nice z Púchova a Závodný hasičský útvar Seprot z Púchova, 

cclkom 78 súťaţiacich, ktorí súťaţili v kategórii druţstiev. 

Mimo súťaţ štartovalo druţstvo zo partnerského Zlínskeho 
kraja. 

Zo štyroch disciplín triumfovali Trenčania v dvoch, čím si 
vybojovali postup na júnové majstrovstvá Slovenska v Ko-

šiciach. Jozef Mikšík z Krajského riaditeľstva Hasičského 

a záchranného zboru v Trenčíne povedal, ţe po prvých dvoch 
disciplínach zo štyroch povinných (výstup do 4. podlaţia 

cvičnej veţe a beh na 100 metrov cez prekáţky) boli v čele 
súťaţe hasiči zo Záchranného hasičského útvaru Seprot - 

Servis púchovského Continentalu. Tí však pohoreli v po-

ţiarnom útoku, a tak sa vďaka skvelému záveru vyšvihli na 
prvú priečku Trenčania. Hasiči z Púchova skončili druhí a tre-

tie miesto obsadili hasiči Okresného riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru v Povaţskej Bystrici. Víťazní Trenčania 

si takto vybojovali postup na majstrovstvá Slovenska do 

Košíc. Účasť na majstrovstvách majú nádej aj hasiči z Pú-
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chova, lebo je predpoklad, ţe Prezídium Hasičského a zá-

chranného zboru im udelí ako druhému druţstvu zelenú kartu 

www.sme.sk 20.05.2009  
 

V polovici mája 2009 v blízkom Pruskom vyvrcholili maj-
strovstvá Slovenskej republiky v hokejbale ţiakov. Farby 

Trenčína hájilo druţstvo Slovenského Orla Trenčín. Na turnaji 

štartovalo desať druţstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch 
skupín. Umiestnením na druhé mieste postúpili do štvrťfinále, 

kde sa stretli s favoritom turnaja HBC Vrútky. Po vyrov-
nanom zápase trenčianski hokejbalisti prehrali 3:2, čím sa 

dostali do boja o tretie miesto s druţstvom Bratislavy. Po 

nadšenom a bojovnom výkone tento zápas doviedli do víťaz-
ného konca, keď zvíťazili 3:1 a tým získali bronzové medaily.  

Trenčianske noviny 25.05.2009 
Pomocná evidencia 306/1/09 

 

V sobotu 30. mája 2009 na Váhu v Trenčíne vyvrcholilo 
ďalšie kolo Národných majstrovstiev Slovenska vo vodnom 

motorizme, ktoré bolo súčasťou 5. ročníka Memoriálu 

Dušana Košúta. Na Váhu štartovalo deväť pretekárov s mo-

torovými klzákmi zo Slovenska a Česka v kategórii OSY-400, 

T-850. Klzáky na Váhu OSY-400 museli prejsť 6 kôl a T-850 
sedem kôl (dĺţka jedného kola je 1 200 metrov). Preteky boli 

o to zaujímavejšie, ţe na nich pretekal úradujúci vicemajster 
Európy v kategórii OSY-400 Michal Košút syn Dušana 

Košúta, ktorý dobre zvládnutou jazdou na svojom klzáku 

dosahujúceho rýchlosť okolo 120 km/h  v kubatúre OSY-400 
v troch rozjazdách zvíťazil a spolu získal 1100 bodov. V ka-

tegórii T-850 sa majstrom Slovenska stal Gustáv Kremnický 
so ziskom 1200 bodov. 

Tesne po pretekoch Michal Košút priznal, ţe od júna pre-

chádza z kubatúry OSY – 400 do kategórie O – 250. „Doteraz 

http://www.sme/
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som jazdil na člne so sériovým motorom. Klzák O – 250 je 

pretekársky špeciál, ktorý má pätnásťtisíc otáčok,  rýchlosť 

dosahuje okolo 160 km/h a výkon má 105 koní. Po pretekoch 
v Trenčíne má Michal bohatý športový program. O tri týţdne 

štartuje v Maďarsku na európskom šampionáte a v prvej polo-
vici júla sa zúčastní majstrovstiev sveta v Poľsku. O výkone  

Michala Košúta sa pochvalne vyjadril šesťnásobný majster 

Československa klzákov kategórie R-1000, dnes osemdesiat-
dvaročný Čestmír Harníček so synom Čestmírom, ktorí spo-

ločne pretekali. 
www.sme.sk 30. 05. 2009 

Pomocná evidencia 319/1/09 

 
V nedeľu 31. mája 2009 sa uskutočnil v malebnom pros-

tredí trenčianskej Breziny uţ 5. ročník Behu trenčianskou 

Brezinou za účasti 148 pretekárov z celého Slovenska. Pre 

všetky vekové kategórie pripravili organizátori krosovú trať 

o dĺţke 8,2 km dlhú v okolí hotela Brezina. Tento rok však 
pretekom neprialo počasie svojím chladom a menšími pre-

hánkami. Víťazstvo z Trenčína si odniesli :  
- kategória muţi : Bohdan Dziuba (JM Demolex Bardejov)  

- kategória ţeny : Ľudmila Melicherová (JM Demolex 

Bardejov)  
- kategória muţi 40 - 49 rokov : Róbert Rolko (AŠKP 

Ţilina) 

- kategória muţi 50-59 : Miroslav Kováč (Slovenský orol 
Trenčín) 

- kategória muţi 60-69 : Ján Demeter (Zvolen) 

- kategória muţi nad 70 rokov : Andrej Kusenda (BK Lysá) 
- kategória ţeny 35-49 rokov : Anna Balošáková (ŠKP 

Čadca) 

- kategória ţeny nad 50 rokov : Eva Budinská (OCU 
Poluvcie) 

http://www.sme.sk/
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- kategória juniori : Lukáš Ďurec (Plevník) 

- kategória juniorky : Adriana Janíčková (BK Lysá) 

Ceny najlepším pretekárom odovzdávali Martin Skúpy zo 
Slovenského Orla Trenčín, Klaudius Bílovský z Triexpert 

Trenčín a Ondrej Bičan za Mesto Trenčín. Záverom treba 

podotknúť, ţe v kaţdej kategórii sa na štarte stretla silná 
konkurencia, ktorá zviedla medzi sebou boj o najcennejšie 

umiestnenie. Je potešiteľné, ţe v čele štartovného pola pre-
tekárov mali svoje zastúpenie aj pretekári z Trenčína, čo sa 

napokon prejavilo aj v konečnom umiestnení. V tomto smere 

treba oceniť výkon  Miroslava Kováča, zakladateľa tohto be-
hu, ktorý zvíťazil v kategórii nad 50 rokov a potom ešte ďal-

ších Trenčanov, ktorí vystúpili na stupeň víťazov – 3. miesto 
Jána Kucharíka v kategórii muţov nad 40 rokov, 2. miesto 

Ferdinanda Husára v kategórii muţov nad 60 rokov a 2. 

miesto Jitky Hudákovej v kategórii ţien nad 35 rokov.  
Vlastné poznámky 

 
Aţ do posledného kola tohoročnej prvej futbalovej ligy      

2. júna 2009 nebolo rozhodnuté, kto postúpi do Corgoň ligy. 

V boji o postup mali šancu tri druţstvá Inter Bratislava, AS 
Trenčín a ŢP Šport Podbrezová. Najvýhodnejšiu pozíciu mal 

Inter Bratislava, ktorý pred posledným kolom mal výhodu 
jedného bodu pred AS Trenčín. Na posledný zápas sezóny 

cestovali futbalisti AS Trenčín do Dunajskej Stredy Inter 

Bratislava do Humenného, nad ktorým AS Trenčín vyhral 
v domácom prostredí 5:O. Predchádzajúce dve stretnutia Tren-

čína a Dunajskej Stredy sa niesli jednoznačne v réţii Tren-
čanov, keď doma vyhrali 10:0, na Ţitnom ostrove 5:0. Úlohu 

favorita zvládli aj do tretice. Avšak ani víťazstvo 2:0, im ale 

na celkové prvenstvo v súťaţi nestačilo. 
Trenčania vedeli, ţe jedine víťazstvo im otvára teoretickú 

šancu na postup. Damoklov meč visiaci nad ich hlavami ako-
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by im počas väčšiny zápasu zväzoval nohy i mysle. V 13. 

minúte sa po spolupráci Kubíka s Hlohovským dostal k lopte 

Lukšík, mieril ale nad. V 20. minúte sa ocitol vo vnútri po-
kutového územia vo výhodnom postavení Kubík, vystrelil 

však nedôrazne. V 35. minúte sa vydal Hlohovský indi-
viduálne oproti Minárovi. Po tom, čo obišiel aj dunajsko-

stredského brankára, zastavil jeho pokus jeden z obrancov 

domácich. Krátko po zmene strán prišiel z lavičky AS Trenčín 
ofenzívny signál. Najskôr Báez a Kleščík uvoľnili miesta 

Godálovi s Ererosom a neskôr sa na ihrisko dostal aj Adi 
striedajúci Gergela. Čakanie na trenčiansky gól trvalo aţ do 

72. minúty. František Kubík sa presadil zblízka presnou stre-

lou na 0:1. O štyri minúty neskôr sa zapísal do streleckej 
listiny aj Sebastian Ereros, keď v neprehľadnej situácii v 

šestnástke sa zorientoval najrýchlejšie a z uhla stanovil 
výsledok na konečných 0:2. Keďţe naplno bodoval aj Inter v 

Michalovciach, AS Trenčín skončil v konečnom hodnotení 

druhý, čím sa nenaplnil cieľ trénera Ivana Galáda priviesť AS 
Trenčín do Corgoň ligy. Preto jeho učinkovanie v AS Trenčín 

končí.  
Vlastné poznámky 

 

Od stredy 27. do piatku 29. mája 2009 sa uskutočnili v te-
locvični Základnej školy Trenčín, Východná ulica majstrov-

stvá Slovenska v gymnastickom štvorboji ţiakov základných 
škôl v troch vekových kategóriách, ktorého sa zúčastnilo 240 

pretekárov zo 48 druţstiev, víťazov krajských kôl. Mesto 

Trenčín a jeho základné školy reprezentovali ţiačky základnej 
školy usporiadajúcej školy pod vedením trénerky Kataríny 

Pavlíčkovej. Najvyššie ocenenia si odniesli : 
kategória jednotlivcov chlapci 

kategória A)  :  1) Samuel Šebesta, Základná škola Šenkvice 

    2) Ján Kopčík, Základná škola Šenkvice  
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 3) Kristín Sifka, Základná škola Šenkvice 

kategória B) :    1) Samuel Mederič, Základná škola Šenkvice 

     2) Igor Pohle, Základná škola Banská Bystrica 
     3) Tomáš Botka, Základná škola Prievidza 

kategória C) :   1) Peter Hartman, Základná škola Prievidza 
    2) Jozef Harušťák, Základná škola Šenkvice 

    3) Lukáš Granec, Základná škola Šenkvice 

kategória jednotlivcov dievčatá  
kategória A)  : 1) Iveta Tomečková, Základná škola Košice 

 2) Karolína Klimková, Základná škola Detva 
 3) Karolína Rašková, Základná škola Košice 

kategória B) 1) Ester Sirotňáková, Športové gymnázium  

Košice 
 2) Kristína Leová, Športové gymnázium Ko-

šice 
 3) Adriana Jacková, Základná škola Trenčín 

kategória C)    1) Dajana Kováčová, Športové gymnázium 

Košice 
 2) Michaela Tóthová, Základná škola Most-

ná 
 3) Kristína Reháková, Základná škola Ban-

ská Bystrica 

súťaţ druţstiev chlapcov : 
  kategória A) 1) Základná škola Poprad 

  2) Základná škola Keţmarok  
  3) Základná škola Ţilina 

 kategória B) 1) Základná škola Šenkviee 

  2) Základná škola Prievidza 
  3) Základná škola Michalovce 

 kategória C) 1) Základná škola Šenkvice 

  2) Základná škola Brezová 

  3) Základná škola Prievidza 
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súťaţ druţstiev dievčat :  

 kategória A) 1) Základná škola Košice 

  2) Základná škola Ţilina 
  3) Základná škola Detva 

 kategória B) 1)  Športové gymnázium Košice 
  2) Základná škola Trenčín 

  3) Základná škola Ţilina 

 kategória C) 1) Základná škola Poprad 
  2) Športové gymnázium Košice 

  3) Základná škola Banská Bystrica 
 Vlastné poznámky 

 Pomocná evidencia 324/1/09 
 

 Športovo - spoločenské podujatie Hviezdy deťom sa us-

kutočnilo v sobotu dňa 12. júna 2009 v areáli štadióna na 
Sihoti v Trenčíne. Futbalový stánok prilákal počas víkend-

vého sobotného popoludnia malých i veľkých milovníkov 
športu a netradičnej zábavy. Na deti i dospelých čakali známe 

športové i kultúrne hviezdy. Športovo - spoločenské exhibičné 

podujatie malo predovšetkým charitatívny význam. Hodinu po 
pravom poludní sa na štadióne začali kopať jedenástky, nechý-

balo kopanie do lopty na presnosť, či test futbalovej zruč-
nosti. Magnetom podujatia bol Martin Škrteľ. Deň pred prí-

chodom do Trenčína si oficiálne rodák z Ráztočna, bývalý 

hráč Trenčína, dnes FC Liverpool, obranca Martin Škr-

teľ oficiálne otvoril svoju webovú stránku. Teší, ţe nezabudol 

na mesto, v ktorom hrával futbal a malým futbalovým ná-
dejam, starším ţiakom AS Trenčín odovzdal medaile za účin-

kovanie v dlhodobej súťaţi Západ. Mladí futbalisti sa pred-

stavili v boji medzi najlepšími muţstvami zo Slovenska. Sú-
časťou podujatia bol exhibičný futbalový zápas medzi tímami 

muţstva futbalových zázrakov Mufuza a športovými hviez-
dami z futbalu a hokeja. Zápas známych športových hviezd 

s umelcami, ktorý vrcholil pred osemnástou hodinou, sa skon-
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čil nerozhodným výsledkom 6:6  po rovnako nerozhodnom 

polčasovom výsledku 5:5. Na trávniku nechýbali bývalé i sú-

časné športové hokejové hviezdy Marián Gáborík, Pavol 

Demitra, Branko Radivojevič, Richard Lintner a Richard 

Zedník. Z futbalistov sa podujatia zúčastnili Martin Škrteľ, 
Milan Ivana, Peter Štyvar, Martin Fabuš, Ondrej Šmelko 

a ďalší, ktorí okrem rozdávania autogramov, hrali futbal pod 

taktovkou skúseného trénera Jozefa Jankecha, ţijúceho v 
Trenčíne. 

V tíme Mufuza dresy obliekli Ivan Hlaváček, Ivan Go-

gál, Ivan Vojtek, Peter Kočiš, Ľubomír Paulovič, Karol 

Čálik a iní. Vo futbalovom dueli diváci videli v niektorých 

situáciách zaujímavé športové i humorne ladené kúsky. Mo-
derátorskú úlohu bravúrne zvládol všeumelec Stano Gális. 

Trojica Mário Porubec, Martin Šeďo, Ľuboš Černák na 
trávniku hrať museli bez komentárov. Reţijnú taktovku zvlá-

dol Juraj Ďurovčík. 

Cieľom akcie, ktorú pripravil AS Trenčín, bolo pre deti 
pripraviť pestrý záţitok a finančne podporiť organizácie pra-

cujúce s hendikepovanými osobami. Výťaţok z dobrovoľného 
vstupného a od sponzorov boli rozdelené do Domova so-

ciálnych sluţieb DEMY Trenčín a DSS Nosice. 

www.sme.sk 14. 6. 2009  
Pomocná evidencia 334/1/09 

 
Osemnásty ročník tradičného turisticko-pivného pochodu 

Kukanová desina sa uskutočnil v sobotu 13. júna 2009. Viac 

ako tisícka priaznivcov vyrazila do ulíc, aby nazbierala pe-
čiatky z desiatich krčiem, stretla sa s priateľmi a preţila prí-

jemný deň. Uţ od skorého predpoludnia prúdili na Ostrov rady 
fanúšikov piva, dobrej nálady a turistiky na otvorenie pocho-

du. Na cestu po desiatich krčmách sa chystali muţi, ţeny, deti 

i psy. V registračnom stane dostal kaţdý zelenú nálepku i plán 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4162806&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4162807&ids=6
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trasy, na ktorý postupne zbierali pečiatky z kaţdej zastávky. 

Základným pravidlom bolo, aby človek absolvoval trasu, av-

šak vypitie piva nebola podmienkou. Sedieť niekde a stále piť 
pivo nie je taká zábava, preto bola akcia spojená s turistikou. 

Asi hodinu pred ukončením registrácie uţ bola v uliciach viac 
ako tisícka účastníkov. 

Partie kamarátov svoju súdrţnosť demonštrovali rovnakým 

oblečením. „Pivná Univerzita Trenčín“, „Špeciálne alkoho-

lické komando“ či slogan „Viem sa zabaviť aj bez nealka“ 

sú len výberom z nápisov, ktoré mali ľudia na svojich tričkách 
vytlačené. Niektorí mali na chrbte plán trasy, skúsení „kuka-

novci“ sa vyzbrojili aj vlastným pivným krígľom. Náladu im 

nepokazilo ani dlhšie čakanie pred takmer kaţdou krčmou. 
„Na pivo čakáme asi desať minút. Toto je uţ môj piaty ročník, 

takéto rady sú beţné,“ povedal mladý muţ pred pivárňou na 
Sihoti U Václava. Okrem slovenčiny bolo počuť češtinu, an-

gličtinu, poľštinu či chorvátčinu. „Kukanovu Desinu vnímam 

ako spoločenské stretnutie. Prídu kamaráti z rôznych kútov 
sveta a zabavíme sa,“ povedal Richard. Spolu s kamarátmi sa 

chystal navštíviť aj krčmy, ktoré neboli na oficiálnej trase. 
S kaţdou ďalšou zastávkou sa nálada uvoľňovala, ľudia po-

sedávali na tráve na slnku, usmievali sa a v ruke drţali pollitre 

s čiapočkou peny. Späť na Ostrov sa neskoro popoludní vrátila 
len časť z nich. Za zozbierané pečiatky a vytrvalosť dostali 

diplom so svojim menom a mohli pokračovať v zábave aţ do 
noci. 

Trenčianske noviny 15.06.2009 

Pomocná evidencia 362/1/09 
 

Slovenský hokejista Zdeno Chára sa stal drţiteľom 
Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu zámorskej NHL 

2008/2009. „James Norris Memorial Trophy“ získal v rámci 

dňa 18. júna 2009 pri slávnostnom udeľovaní individuálnych 

http://www.sme.sk/
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ocenení za uplynulý ročník profiligy v Pearl Theater v rámci 

komplexu Palms Casino and Hotel v americkom Las Vegas. 

Kapitán tímu Bostonu Bruins Zdeno Chára nepridal Cenu 
Marka Messiera udeľovanú hráčovi s vodcovskými schop-

nosťami na ľade aj mimo neho. „Je to pre mňa ohromná pocta, 
prijímam túto cenu s pokorou. Chcem poďakovať svojej ro-

dine na Slovensku, ktorá tu dnes nemohla byť, za jej pomoc a 

lásku a všetko, čo pre mňa urobila,“ povedal tridsaťdvaročný 
Zdeno Chára, ktorý prišiel do Bostonu pred dvoma rokmi z 

Ottawy a hneď si obliekol dres s kapitánskym céčkom. Do-
kázal stmeliť mladý tím „medveďov“, ktorých uţ druhý raz v 

rade priviedol do play-off. V oboch sezónach dosiahol v 

kanadskom bodovaní hranicu 50 bodov. V tej poslednej strelil 
v 80 zápasoch 19 gólov a zaznamenal 31 asistencií. Hoci do-

káţe v napätých situáciách efektívne pouţívať aj päste, v uply-
nulom ročníku sa nenechal zbytočne vyprovokovať a pre-

miérovo po siedmich rokoch sa udrţal pod hranicou 100 

trestných minút. V Zápase hviezd tretíkrát za sebou triumfoval 
v súťaţi o najtvrdšiu strelu, keď posunul nový rekord na 

hodnotu 169,62 km/h. Svoj tím dokázal priviesť k triumfu vo 
Východnej konfe-

rencii, ale boj 

o Prezidentskú tro-
fej pre najlepší 

klub NHL v zá-
kladnej časti pre-

hrali „medvede“ so 

„ţralokmi“ zo San 
Jose o jeden bod. 

Okrem Zdena Chá-
ru sa o Cenu Marka 

Messiera uchádzali 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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aj útočníci Jarome Iginla z Calgary Flames a Sidney Crosby z 

Pittsburgh Penguins.  

www.pravda.sk  19. 06.2009    
 

Úradujúci vicemajster Európy rýchlych klzákov v kategórii 
OSY-400 Trenčan Michal Košút v silne obsadených prete-

koch v nemeckom Brodenbachu na rieke Mosel v dňoch 21. a 

22. júna 2009 víťazne absolvoval dôleţité druhé kolo maj-
strovstiev Európy na člne formule OSY-400. Pretekov sa zú-

častnilo štrnásť pretekárov so svojimi loďami. Michal Košút 
ich zvládol bravúr-

ne, keď vyhral nie-

len meraný tréning, 
ale aj všetky tri 

rozjazdy. Preteky 
v Nemecku zhod-

notil víťaz takto : 

„Do Nemecka som 
odchádzal s predsa-

vzatím umiestniť sa 
na medailovom 

stupni. Vedel som, ţe v druhom kole európskeho šampionátu 

sa zúčastní elita s rýchlymi motorovými člnmi. Aj preto ma 
teší, ţe sa mi podarilo poraziť favoritov majstra sveta  An-

gličana Bernarda, Slováka Babinského, Rakušanku Luka-
zstickú, Nemca Graffa a iných. 

Dobrý výsledok znásobuje skutočnosť, ţe Michal Košút sa 

motoristickému športu venuje ako amatér, lebo ako sám 
hovorí „profesionálne by som sa tomuto športu nemohol 

venovať pre finančnú náročnosť. Jediným Slovákom, ktorý sa 
klzákom venuje profesionálne je Marián Jung z Dukly Banská 

Bystrica.“ Po pretekoch Michal Košút poznamenal, ţe od júna 

2009 prechádza z kubatúry OSY-400 do kategórie O-250, keď 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4251758&ids=6
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doteraz jazdil na člne so sériovým motorom. Klzák O-250, na 

ktorom bude jazdiť je pretekársky špeciál so zloţitým moto-

rom, má pätnásťtisíc otáčok, rýchlosť dosahuje 160 km/h a má 
105 koní. Tento typ športového klzáka je oveľa zloţitejší. Je 

o tlakoch, výfukoch a v princípe to funguje rovnako, ţe v pra-
vej ruke drţí pretekár volant a v ľavej ruke drţí plynovú 

páčku. 

www.sme.sk 25. 6. 2009  
Pomocná evidencia 427/1/09 

 
Od soboty 27. júna 2009 sa v Trenčíne začal prvý týţdňový 

turnus hokejovej školy pre mladých hráčov od 7 do 15 rokov 

pod patronátom slovenského útočníka Mariána Gáboríka. Ná-
deje slovenského aj európskeho hokeja absolvovali dovedna 

štyri takéto sledy. Prvá skupina, v ktorej boli chlapci zo 
Slovenska a Poľska, trénovala pod vedením trénerov Ernesta 

Bokroša a Ota Haščáka. V ďalších termínoch sa do hokejovej 

školy zapojili mládeţníci z iných európskych krajín z Ra-
kúska, Francúzska a Ruska. Tréningový proces na ľade a 

taktieţ na suchu bude prebiehať na zimnom štadióne Mariána 
Gáboríka MG RINK J&T v Trenčíne. 

www.plusjedenden.sk. 

Pomocná evidencia 414/1/09 
 

V Trenčíne na Váhu sa uskutočnil v dňoch 27.a 28. júna 
2009 53. ročník známej a tradičnej Trenčianskej regaty 

v rýchlostnej kanoistike. Súťaţ bola zároveň aj Slovenským 

pohárom v rýchlostnej kanoistike. V sobotňajšom finálovom 
programe si diváci napriek vrtochom počasia prišli na svoje. 

Vo vodách Váhu súťaţilo bezmála tristo pretekárov – rý-
chlostných kanoistov z takmer dvadsiatky oddielov, väčšina 

však z Trenčianskeho kraja. Zastúpené boli všetky kategórie 

od detí, ţiakov, juniorov, kadetov, seniorov, aţ po veteránov. 

http://www.sme.sk/
http://www.plusjedenden.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4279097&ids=6
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Slovenskí reprezentanti sa pretekov nezúčastnili, lebo v tomto 

čase bol európsky šampionát v Brandeburgu. 

V sobotu magnetom bola singlová 500 m C1 a deblová C2. 
V oboch prípadoch dominoval favorit, slovenský reprezentant 

Marián Ostrčil, ktorý sa po váţnej operácii ramena na Váhu 
predviedol v dobrej forme a bezpečne zvíťazil. Marián váţne 

pomýšľa návrat medzi elitu rýchlostných kanoistov. O pre-

tekoch povedal, ţe si „v Trenčíne perfektne zatrénoval. Po 
víťazstvách som so svojim výkonom spokojný. Rád by som 

športovú kariéru potiahol aţ na letnú olympiádu do Londýna 
v roku 2012,.“ Marián Ostrčil má k Trenčínu vrúcny vzťah. 

Našiel si tu priateľku, býva a trénuje tu. Za reprezentantom 

Mariánom Ostrčilom nezaostali ani domáci trenčianski ka-
noisti z TTS. Aj vo vytrvalostných kanoistických pretekoch 

C1 na 6000 metrov ukázal Marián Ostrčil súperom chrbát. 
Jeho víťazný čas bol 26:56,14 reprezentanta Rusnáka zanechal 

aţ o dve minúty.  

Oţivením regaty bola prezentácia trenčianskej Dračej lode, 
ktorá je majstrom sveta v  splavnení Baťovho kanála. V tré-

ningovom tempe si dvadsiatka vodákov zapádlovala na Váhu. 
Ako uviedol manaţér posádky Ľubomír Matúš, tím Dračej 

lode sa pripravuje na svetový šampionát v Prahe. 

Výsledky regaty : 
- K1 muţi 500 m - J. Baránek (Nováky)1:42,3,  

- K1 ţeny  500 m - S. Šamková (Piešťany) 1:49,2,  

- C1 muţi 500 m - M. Ostrčil (UK Bratislava) 1:49,6 
- K2 500 m - L. Nebenský, J. Danko (Inter/Vinohrady) 

1:35,6. 3 

- C2 500 m - D,. Biksadsky, M. Ostrčil (ŠKP/UK) 1:46,8,  
- K1 - 6000 M. Lachkovič  23:43,5,   

- C1 6000 M. Ostrčil 26:56,14( obaja UK Bratislava),  

- K1 ţeny 4000 - M. Bandţáková ( Vinohrady Bratislava) 
18:22,8. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4279098&ids=7
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4279096&ids=7
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www.sme.sk 29.06.2009  

Pomocná evidencia 442/1/09 

 
Posádky dvanás-

tich plavidiel nechý-
bali dňa 5. júla 2009 

na tohtoročnej exhi-

bícií Splanekor 

2009, na splave ne-

tradičných korábov s 
posádkami, ktoré sa 

so svojimi podo-

mácky vyrobenými 
plavidlami snaţili manévrovať medzi bójami alebo uspieť v 

rýchlostnej skúške. Uţ od desiatej hodiny dopoludnia sa ľudia 
schádzali na pláţ Ostro-

va, aby si zaujali, čo naj-

lepšie miesto, z ktorého 
by mohli najlepšie sledo-

vať celý priebeh otvore-
nej show.  

Celé podujatie začal 

preplávaním Dračej lode 
pred súťaţnými plavidla-

mi aj s primátorom mesta Trenčín Ing. Branislavom Celle-

rom, ktorý svojím vystúpením otvoril toto podujatie. Po jeho 

otvorení dvanásť súťaţných plavidiel začalo brázdiť vody 

Váhu medzi brehmi Ostrova a obcou Zamarovce, na ktorých 
sa zhromaţdilo veľa zvedavcov, vraj do 15 tisíc. O bezpečnosť 

sa staralo niekoľko záchranných motorových člnov.  
A teraz si priblíţme, kto nám prišiel na podujatie, kto si 

prišiel urobiť radosť sebe a druhým : 

http://www.sme.sk/
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- plavidlo Seko – Baywatch bola paródiou na tento americký 

seriál, v ktorom nechýbala kontrolná veţa, záchranné 

terčíky, červené trenírky, piesok a záchranárka Pamela, 
ktorej pribudlo ochlpenie nôh.  

- plavidlo Pioniersky tábor bolo zasa paródiou na pioniersky 
tábor s jej pioniermi 

s oblečení v typických 

červených šatkách a 
trenírkach a bielych 

ponoţkách. Neodmy-
sliteľným priestorom 

táboriska na palube bo-

lo nefalšované ohnisko 
a dobové stany. Nad 

hlavami im viala sovietska a československá zástava, ne-
chýbal ani budo-

vateľský transpa-

rent. Ich plavidlo 
získalo druhé 

miesto. 
- plavidlo Parná 

lokomotíva Hu-

bert bolo veľmi 
originálne. Všet-

ky kolesá sa to-
čili, z komína sa kadilo, v tendri bolo naloţené pravé uhlie, 

rušňovodič a strojvodcovia boli správne pracovne oblečení s 

tvárou začiernenou od sadzí. Výpravca vlaku bol vybavený 
s červenou čiapkou výpravcu. Ich plavidlo bolo ocenené 

prvým miestom. 
- plavidlo Kufor, bolo určené pre sólovú plavbu a zhotovil 

ho jediný zahraničný súťaţiaci Jaromír Hradil zo Vsetína. 

Na hlave mal nasadenú motocyklovú prilbu, ale veslovať 
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proti prúdu sa mu takmer nedarilo. Splnil aspoň svoje 

predsavzatie, ţe na hladine vydrţal predpísanú hodinu bez 

potopenia. 
- plavidlo Conti 3 s jej tvorcami tento rok zmenilo vesmírnu 

loď za pekné červené autíčko, ktoré v zástupe plavidiel sa 
celkom pekne vynímalo.  

- plavidlo Tučniaci prišla na verejnosť so zaujímavou myš-

lienkou upozorniť občiansku verejnosť na globálne 
oteplovanie. 

- plavidlo Florbalové ihrisko nadviazalo na tohoročný výz-
namný úspechov florbalového klubu FBC 1, získaním maj-

strovského titulu. 

- plavidlo z Praveku 
viezlo tri divo ţienky 

skromne oblečené, 
odeté len v úsporných 

pásikoch koţušín do-

mácich zvierat. Ich 
plavidlo bolo ohodno-

tené tretím miestom. 
- plavidlo Chrobáci 

prišlo do Trenčína zo Ţiliny, v ktorom pred očami divákov 

defilovali známe rozprávkové postavičky - hodinár, lienka a 
kováčik. 

www.sme.sk 04.07.2009 
Pomocná evidencia 473/1/09  

 

Bola to svojím spôso-
bom historická udalosť, 

keď dňa 2. júla 2009 v slo-
venskom meste sa zišiel 

priam celý hokejový svet, 

aby prostredníctvom agenta 

http://www.sme.sk/
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a známych na tlačovej konferencii trojica hokejistov, mega-

hviezd Marián Gáborík a Marián Hossa a Tomáš Kopecký 

informovala o svojich nových zmluvách. Ako prvý sa k slovu 
dostal Marián Hossa a potvrdil, ţe „offer“ Chicaga bol neo-

dolateľný: „Je tam perspektívny tím. Mimoriadne zaujímavá 
bola pre mňa aj dĺţka kontraktu. Chcel som, aby bol dlhý 

a mohol sa usadiť na jednom mieste. Hral som predtým s 

Cheliosom, moţno som od neho čosi odkukal a budem hrať 
tak dlho, ako on...“ Ja som síce chcel dlhý kontrakt, ale 

rozmýšľal som o maximálne desiatich. V klube veľmi dobre 
vedia, prečo to tak robia, je to pre platový strop, aby ten 

priemer padol niţšie.“ 

Hossa si pochvaľoval aj 
gesto Detroitu, ktoré 

umoţnilo jeho agentovi 
rokovať s inými klubmi 

uţ pred 1. júlom : „Preto 

sa to aj zbehlo veľmi 
rýchlo. Chicago dalo 

hneď skvelú ponuku a mne to vyhovovalo. Nebolo treba viac 
čakať.“ V podobnej situácii bol aj Tomáš Kopecký a akosi 

prirodzene putoval virtuálne z Detroitu do 

Chicaga hneď za ním. „Bol som 
prekvapený, ţe to prišlo tak skoro. Keby 

mi niekto v utorok povedal, ţe uţ vo 
štvrtok sa zobudím s novou zmluvou, asi 

by som mu neveril. Celé to bolo veľmi 

milé prekvapenie,“ priznal. 
Marián Gáborík zdôraznil, ţe sa rozho-

doval medzi celkovo piatimi ponukami, 
ale napokon sa vrátil k prvej. Klub New 

York Rangers sa stal jeho vyvoleným, 

lebo ako povedal : „Ponuka mi umoţňuje o päť rokov ako 32-
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ročnému opäť rokovať o inej kvalitnej zmluve. Rangers sú 

vyspelou organizáciou a New York je krásne mesto. Uţ sa 

veľmi teším, najmä na zmenu, myslím, ţe si ani neuvedo-
mujem, ako sa mi po deviatich rokoch mení všetko zásadné v 

NHL.“ Marián Gáborík v 
piatok 3. júla 2009 na svojom 

štadióne (MG Rink J& 

ukončí detský kemp a na 
budúci týţdeň odcestuje do 

New Yorku zariaďovať prvé 
náleţitosti svojho nového ho-

kejového domova. 

www.plusjedenden.sk 02.07.2009 
Pomocná evidencia 448/1/09  

 
Michal Košút, úradujúci 

vicemajster Európy rýchlych 

klzákov v kategórii OSY-
400 na svetovom šampionáte 

v Poľsku v dňoch 4. aţ 5. 
júla 2009 si zaknihoval ďalší 

úspech, keď vo svojej kate-

górii získal tretie miesto. 
I napriek tomu, ţe v rozjazde 

mal kolíziu s pretekárom z Litvy, za čo si vyslúţil ţltú kartu, 
tak v štartovnom poli šestnástich finalistov sa mu darilo, keď 

sa umiestnil za Slovákom Miroslavom Bazinským a Rakú-

šankou E. Lucasticskou. 
Trenčianske noviny 13.07.2009 

Pomocná evidencia 497/1/09 
 

http://www.plusjedenden.sk/
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S príchodom tropického počasia a dovoleniek zaţila 

v utorok 14. júla 2009 mestská plaváreň v Trenčíne nevídaný 

nápor na jej sluţby. Kým sa však kúpania chtiví občania 
dostali do areálu museli si niektorí odstáli aj dve hodiny. 

Dôvodom bola pokladňa a vydávanie registračných pások na 
ruky. Správca plavárne Mikuláš Moško povedal, ţe to bola 

skúška pre nový personál a podobná situácia sa uţ nebude 

opakovať. Pre zlepšenie zabezpečia zaviesť systém dvoch 
pokladní, obe vo vstupnom trakte,. v prípade návalu otvoria aj 

tretiu pokladňu pri bočnom vstupe do areálu. Voda v troch 
bazénoch má teplotu medzi 24 aţ 25 

°
C. Je zabezpečená 

cirkulácia cez filtračné zariadenia, v detskom bazéne doteká 

stále čistá voda a je 
menená kaţdé dva 

aţ tri dni. Na kú-
pajúcich dohliada 

šesť aţ sedem plav-

číkov vodnej zá-
chrannej sluţby. 

Pokiaľ sa týka úra-
zov, tak boli zazna-

menané len menšie 

úrazy aj to u detí, 
ktoré si poodierali 

nohy, ruky. Dokonca v jednom prípade, kedy chlapec skočil 
šípku do vody, narazil na dno a odniesla to jeho rozbitá hlava. 

Najviac starostí plavčíkom robia chlapci okolo 13 aţ 15 rokov, 

ktorí skáču do vody zboka. Nedajú na upozornenia plavčíkov, 
sú takí drzáni. Správa kúpaliska chce zaviesť, ak nastanú 

horúce tropické noci aj nočné kúpanie. Musí byť však večer 
teplota nad dvadsať stupňov. Pre plavárňou je priestor na 

uzamknutie bicykla, ale toto parkovisko nie je stráţené. Prečo 

tak je vysvetlil Mikuláš Moško, ţe je to problém legislatívy 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4397538&ids=6
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pretoţe keby sme bicykel preberali do úschovy museli by sa 

spisovať pre kaţdý bicykel individuálny protokol o prevzatí.  

Ľudia vedia, ţe si sem bicykel odkladajú na vlastné riziko. 
Z času na čas sa sem tam ich chodíme pozrieť. Zatiaľ tu 

nebola ţiadnu krádeţ. Zatiaľ neboli zo strany návštevníkov 
hlásené krádeţe cennejších vecí. Skôr to boli zabudnuté kľúče 

a uteráky.  

www.sme.sk 15.07.2009 
Pomocná evidencia 599/1/09 

 
V dňoch 18. aţ 24. júla 2009 

prešla Slovenskom Športová 

pochodeň 2009, ktorej koneč-
ným cieľom bude mesto Veľké 

Leváre, dejisko 13. ročníka fes-
tivalu Summerbeach Rudava 

2009. Organizátori charakterizo-

vali športovú pochodeň ako symbol viery, pocta ţivota 
a schopnosť čeliť ťaţkým veciam. Ohňa Športovej pochodne 

na jej ceste sa dotkli stovky rúk ľudí, ktorí chcú naplno ţiť 
a tešiť sa zo ţivota. Na nesení Športovej pochodne sa zú-

častnili mnohé športové kluby, občianske zdruţenia, profe-

sionálni športovci, organizácie kultúrneho 
a spoločenského ţivota. Športovú pocho-

deň z poslednej Olympiády v čínskom 
Pekingu zapoţičal organizátorom podu-

jatia olympionik Jozef Pribilinec. Cesta 

športovej pochodne začala na najvyššom 
mieste slovenských veľhôr – Gerlachu 

dňa 18. júla 2009 a dňa 21. júla 2009 
predpoludním o 10,

00
 h zavítala aj do 

mesta Trenčín. Cez Mierové námestie 

Športovú pochodeň poniesol sám Matúša 

http://www.sme.sk/
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Čák Trenčiansky s členmi skupiny Wagus v historickom 

oblečení a počas pochodu sa zastavili pri Morovom stĺpe so 

zapálením sviece, ktorou si uctili pamiatku zomrelého náv-
števníka na Pohode 2009. Ich cesta sa zastavila pod mestskou 

veţou, kde Športovú pochodeň prevzal predseda Karate klubu 
Európa Branislav Zubričaňák so členmi klubu. Po spoločnej 

fotografii karatisti preniesli Športovú pochodeň do Nového 

Mesta nad Váhom, aby ju ďalší ľudia posunuli k cieľu jej 
cesty. 

Vlastné poznámky 
 

Počas júlového víkendu v dňoch 25. a 26. júla 2009 sa na 

Majstrovstvách Slovenska v rýchlostnej kanoistike na Môťov-
skej priehrade pri Zvolene predstavila silná vodácka zostava 

Kanoistického klubu telovýchovnej jednoty TTS Trenčín. 
Podľa aktuálnej informácie od trénera kanoistov Ladislava 

Váňu, jeho zverenci získali jedenásť zlatých medailí a tým aj 

tituly slovenských šampiónov. Štyri druhé miesta a tucet 
bronzových medailí putovalo spod Pustého hradu do Trenčína. 

Zlaté medaily získali Andrej Klúčar, Marcel Virga, Šimon 

Ţďársky, Ján Kubica a Peter Vasko. „Teší ma, ţe moji 

zverenci A. Klučár, M. Virga sa kvalifikovali na majstrovstvá 

sveta juniorov, ktoré sa uskutočnili od 30. júla do 2. augusta 
v Moskve - Krylatskom. Mimochodom, Šimom Ţdársky zví-

ťazil v K1 500, K2 500 a K2 1000 spolu s Jančom. Okrem 
toho bol členom víťaznej posádky v K4 na 500 metrov a K4 

na 1000metrov.  

www.sme.sk 29.07.2009 10:28 
Pomocná evidencia 579/1/09  

 
Jedinečná replika starogréckej bojovej lode, ktorej domo-

vom sa uţ o niekoľko týţdňov stane rieka Váh v trenčianskom 

prístavisku, absolvovala v piatok 31. júla svoju prvú 250-
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kilometrovú púť. Nie však na vode, ale na korbe kamióna, 



 580 

ktorý ju priamo z dielne v českom Přerove previezol na Orav-
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skú priehradu. Unikátne plavidlo, ktoré nemá obdoby v celom 
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svete, tu čaká nielen prvé oficiálne spustenie na vodu a krst, 
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ale aj preskúšanie inšpektormi zo štátnej plavebnej správy. 

Myšlienka postaviť funkčnú napodobeninu lode, aká brázdila 

rieky a moria pred viac ako 2.500 rokmi, sa zrodila v hlavách 
nadšencov histórie Jaroslava Matejku a  Pavla Vozárika 

a jeho syna Petra z trenčianskeho zdruţenia Bludní rytieri. 
„Naše zdruţenie v spolupráci s ateliérom P2Pottery začalo nad 

projektom, ktorý sme nazvali Cesta riekou Eridanos, uvaţo-

vať pred dvoma rokmi. Hoci sa špecializujem na oţivenie 
histórie 15. storočia, rozhodli sme sa ukázať aj niečo z dáv-

nejšej histórie, z antiky. Keďţe u nás je z tohto obdobia známa 
obchodná tzv. Jantárová cesta, zvolili sme starogrécku veslicu. 

Tá nesie znak nielen námorníctva a obchodovania, ale je aj 

spojnicou pre celú Európu. Je známe, ţe Iáson a Argonauti sa 
pri úteku z Kolchidy, kde ukoristili zlaté rúno, plavili po 

Dunaji a neskôr po rieke zvanej Eridanos. Dodnes sa však 
nevie, kde sa presne nachádzala. Na jej brehoch sa však vraj 

nachádzal jantár, takţe mohlo ísť aj 

o známu Jantárovú cestu, ktorá 
prechádzala cez naše územie,“ 

spomína na zrod projektu Jaroslav 

Matejka. Repliku lode si dalo 

zdruţenie postaviť v moravskom 

Přerove v dielni Radima Zapletala, 
ktorý vyt-voril uţ tri desiatky replík 

lodí pre zahraničných filmárov. 
Diváci ich mohli vidieť vo filmoch 

Tristan a Izidora či letopisy Narnie. 

„Naša loď je dlhá 17 metrov, široká 
3,2 metra a váţi spolu so 40 metrami štvorcovými plachty 

niečo cez       7 ton. Jej výroba trvala tri mesiace 
a spotrebovalo sa na ňu asi desať kubíkov dreva. Rovnako ako 

antický stavitelia, aj my sme pouţili ľahké druhy dreva – 

smrek, borovicu a smreko-vec. Ako predloha nám slúţili 
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prevaţne antické stredomorské rytiny, ale aj rôzne kresby na 

antickej keramike,“ vysvetlil Jaroslav Matejka. Jediné, čo 

tvorcovia tohto jedinečného projektu ešte taja, je pomenovanie 
lode. „Poviem zatiaľ len, ţe je to ţenské meno z gréckej 

mytológie, ktoré súvisí s týmto obdobím. Jej meno prezradíme 
aţ pri krste a prvom spustení na vodu, a to bude 8. augusta 

2009 na Oravskej priehrade,“ prezradil Jaroslav Matejka. Na 

Oravskej priehrade historické plavidlo preskúšajú inšpektori 
zo štátnej plavebnej správy. Po odobrených plaveckých 

skúškach loď bude kotviť v tren-čianskom prístavisku, 
predovšetkým ako múzeum na vode. „Na lodi budú vystavené 

rôzne dobové predmety, napríklad keramika či zbrane. Keďţe 

loď je funkčná, chceme orga-nizovať pre záujemcov aj 
dobrodruţ-né plavby. Na loď sa zmestí 25 – členná posádka. 

Z toho však bude, rovnako ako v období antiky 20 ves-lárov. 
Tí sa však ešte musia riadne zaškoliť,“ zdôrazňuje Matejka, 

ktorý nevylučuje, ţe sa Bludní rytieri so svojím dielom raz 

vydajú na Stre-dozemné more po stopách bájnych 
Argonautov.    

www.trencin.sk 01.08.2009  
Pomocná evidencia 580/1/09  

 

Reprezentačné hokejové druţstvo Francúzska do 25 rokov 
počas svojho letného sústredenia v Čechách zohralo prípravné 

stretnutia na Slovensku, Poľsku a v Čechách. V pondelok 3. 
augusta 2009 prehral francúzsky výber v Liptovskom Mikuláši 

4:9, keď mu nevyšla najmä tretia tretina. V druhom zápase si 

zmerali sily s trenčianskou Duklou, v ktorom tieţ ťahali za 
kratší koniec, keď prehrali 5:4 (1:1, 1:3, 3:0). Pred týmto 

priateľským stretnutím vzdali diváci a hráči minútou ticha pa-
miatku na nedávno zomrelého dlhoročného hokejového funk-

cionára 68 ročného Stanislava Siváka.  

zľava Peter Vozárik, Jaroslav Matejka 

http://www.trencin.sk/
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Tréner francúzskej hokejovej reprezentácie do 25 rokov 

Dave Hederson predpokladal, ţe po druhej tretine, kedy jeho 

zverenci viedli rozdielom dvoch gólov ( 2:4) Dukla zloţí 
zbrane. Naopak, 

„vojaci“ nepone-
chali nič náhode. 

Od úvodných minút 

vyše tisíc priazniv-
cov hokeja videlo 

kvalitný zápas. Do-
máci  tím sa kapitá-

nom Valčákom 

v 11. min dostal do 
vedenia, keď brankár hostí Florián nemal šancu chytiť puk. 

O tri minúty neskôr Stephane da Costa po chybe domácich 
obrancov vyrovnal. V druhej časti boli lepší hokejisti Fran-

cúzska. Hernou disciplínou prevyšovali súpera. Za jedenásť 

minút od 27. do 38. min vsietili za chrbát trenčianskej posily 
Iča Murína tri góly. Po unikajúcom Massonovi vyštartoval 

Kúdelka, po ktorého faule hlavný arbiter Lokšík nariadil 
trestné strieľanie, ktoré Stephane da Costa premenil. V po-

lovici stretnutia sa hostia dostali po Igierovej strele švihom do 

vedenia. Dve minúty pred koncom druhej tretiny Teddy da 
Costa nedal trenčianskemu gólmanovi šancu a bol z toho 

štvrtý gól v sieti domácich (2:4). Po rýchlych kombinačných 
brejkoch v záverečnej tretine trenčiansky hokejový rýchlik 

nabral na obrátkach a súperovi nedal šancu váţnejšie ohroziť 

domáceho brankára. Najskôr Hartmann zníţil. Neuplynula ani 
minúta a Troliga vyrovnal. Keď tri minúty pred koncom 

stretnutia Valčák, Tybor, Rúţička nebezpečne ohrozovali 
bránu Floriána, víťazný gól Dukly zavesil Tybor. Francúzom 

nepomohla ani minútová  power play. V programe sústredenia 

reprezentačného druţstva Francúzska sú naplánované ešte dva 
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zápasy a to s poľským tímom Czarne Jastrembie a českým 

extraligistom z Vítkovíc. Asistent trénera domáceho hoke-

jového druţstva Dukly Trenčín  Jozef Daňo takto zhodnotil 
zápas „Bolo to  pre nás ťaţké. Hrali sme s Francúzskou 

reprezentáciou do 25 rokov. I keď sme  prehrávali, nerobíme 
z toho tragédiu napokon sme vydreli víťazstvo. Kvalita ľado-

vej plochy bola zlá. Máme o čom premýšľať. Pre nás bude 

najdôleţitejší Rona Cup, ktorý začína 13. augusta 2009. Po 
ňom dáme dohromady jednotlivé formácie.“ 

www.sme.sk 05.08.2009 
Pomocná evidencia 605/1/09 

 

V päťčlennej nominácii na najlepšieho hokejistu Slovenskej 
republiky o Zlatý puk 2009 v uplynulej sezóne sa uchádzalo v 

piatok 7. augusta 2009 v košickej Steel Aréne kvarteto hráčov 
z NHL Marián Hossa, Zdeno Chára, Pavol Demitra a Miroslav 

Šatan a jediný zástupca domácej Slovnaft extraligy Ţigmund 

Pálffy. O laureátovi prestíţneho ocenenia v Slovenskej 
republike rozhodli hlasy hokejových odborníkov - trénerov, 

funkcionárov a hokejových novinárov. v tomto ročníku sa 
reprezentačnému útočníkovi Mariánovi Hossovi nepodarilo v 

košickej Steel Aréne obhájiť prvenstvo z posledných troch 

rokov, pretoţe ocenenie hokejoví odborníci prisúdili 
reprezentačnému obrancovi Zdenovi Chárovi z Boston 

Bruins. Okrem toho hlasy odborníkov rozhodli aj o víťazoch 
ďalších siedmich kategórií - Zlatý puk 2009 o najlepšieho 

brankára, obrancu, útočníka, najlepšiu hokejistku, najlepšieho 

hráča do 20 rokov a All Stars Slovnaft extraligy.  
Trenčianske noviny 08.08.2009 

Pomocná evidencia 606/1/09 
 

http://www.sme.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4521928&ids=5
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4521930&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4521932&ids=6
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Počas soboty 8. augusta 2009 za prekrásneho slnečného 

počasia vyvrcholil na Ostrove historicky nultý medzinárodný 

Festival Dračích lodí, na ktorom sa prezentovalo dvanásť 
dvadsaťčlenných posá-

dok. No ako to všetko 
skončilo ? V prvej dis-

ciplíne na 200 metrov 

získali prvenstvo 
Trenčianski draci, 

ktorí trať zvládli za 
40,406 sek., pred dru-

hou posádkou Vopi-

čáci (zmiešaná posád-
ka z Čiech a Slovenska) 40,609 sek. Tretie miesto získala 

domáca Dračia légia, ktorej vypomáhal najlepší obranca na 
svete, nositeľ Norrisovej ceny, drţiteľ Zlatého puku za rok 

2009 a kapitán Boston Bruins Zdeno Chára. V druhej 

disciplíne na jeden tisíc metrov sa najviac darilo Tren-

čianskym drakom  časom 3:42,375 min., pred druhou posád-

kou Vopičáci časom 3:42,547 min. a na treťom mieste 
skončila posádka Dračí dech z Hraníc časom 3:59,734 min. 

www.sme.ak 10.08.2009 

Pomocná evidencia 607/1/09  
 

Bývalý vynikajúci hokejový obranca Róbert Švehla sa stal 
riaditeľom neziskovej organizácie Hokejový klub Dukla 

Trenčín. Extraligové muţstvá seniorov a juniorov sú súčasťou 

akciovej spoločnosti HK Dukla. V rámci neziskovej orga-
nizácie pôsobia tímy od prípraviek po dorast. Cieľom „ne-

ziskovky“ je najmä zabezpečiť prípravu a výchovu mladých 
talentov. 

Róbert Švehla bol v minulej sezóne asistentom trénera 

Františka Hossu v extraligovej Dukle Trenčín a teraz sa vracia 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4575282&ids=6
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na funkcionársku dráhu. Uţ v minulosti bol prezidentom 

extraligovej Dukly Trenčín. 

Ako informovala klubová internetová stránka, v štruktúrach 
neziskovej organizácie budú pôsobiť aj Ing. Juraj Knapp, 

primátor mesta Ing. Branislav Celler a doterajší manaţér 
mládeţe v Dukle Trenčín Róbert Kompas. 

www.sme.sk 16.08.2009  

 
V dňoch 13, aţ 15. au-

gusta 2009 bol trenčiansky 
zimný štadión miestom 16. 

ročníka medzinárodného 

hokejového turnaja „Rona 

Cup 2009“ za účasti šies-

tich extra ligových 
druţstiev – štyroch zo 

Slovenska (HC Košice, HK 36 Skalica, HKM Zvolen a Dukla 

Trenčín) a dvoch z Čiech (HC Oceláři Třinec a PSG Zlín). 
Víťazom turnaja sa stali HC Košice, ktoré za toto víťazstvo 

zinkasovalo 3300 eur. Na ďalších miestach sa umiestnili tieto  
druţstvá : 

2. Dukla Trenčín  

3. HC Oceláři Třinec  
4. HK 36 Skalica  

5. HKm Zvolen  
6. PSG Zlín  

Za najlepších hráčov turnaja vyhlásili : brankára – Hia-

dlovského z Trenčína, obrancu Sekeráša z Třinca a útočníka 
Hunu z Košíc.  

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4575211&ids=2
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Po turnaji kormidelník Dukly Trenčín František Hossa 

sumarizoval výkony svojich zverencov slovami : „ Po ná-

ročnej príprave sme do kaţdého zápasu nastupovali s od-
hodlaním zvíťa-

ziť. Aj keď sa ne-
darilo náš tím má 

svoju silu, kryšta-

lizuje sa. Máme 
mladý káder. Do 

hry nenastúpili 
štyria zranení 

útočníci.  Zvládli 

sme hru aj v pre-
silovkách. Určite 

sa vyskytli aj chyby. Treba upozorniť, ţe sme pred začiatkom 
sezóny. Divákom sme ukázali, akým smerom sa uberáme. 

V tejto chvíli náš očakávajú ďalšie prípravné zápasy, ako aj 

medzinárodný hokejový turnaj v Košiciach. Po turnaji  
urobíme definitívne zoskupenie zostavy pre nový ročník 

hokejovej extraligy.“ 
www.sme.sk 16.08.2009, 18.08.2009  

Pomocná evidencia 615/1/09, 617/1/09 

 
Celoštátne podujatie dvadsiaty ročník Čachtického polma-

ratónu vyvrcholilo v sobotu 22. augusta 2009, ktorý zor-
ganizovala ho TJ Sokol Čachtice. Jeho organizátor Jozef 

Fraňa informoval, ţe na Čachtickom polmaratóne štartovalo 

124 pretekárov, z ktorých dvaja preteky nedokončili. 
V štartovnom poli bolo dvanásť ţien. Preteky boli aj majstrov-

stvami Slovenska v kategórii seniorov. Zaujímavé číslo bolo aj 
to, ţe z deviatich okresov Trenčianskeho kraja sa na štarte 

objavilo päťdesiat pretekárov, čo predstavuje 40,32 %. Cenné-

ho úspechu na pretekoch zaznamenala v kategórii do 39 rokov 

Dukla Trenčín skončila na druhom mieste 
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Jitka Hudáková z Trenčína, keď časom 1:37:50 zvíťazila vo 

svojej kategórii. 

www.sme.sk 24.08.2009 
 

Trenčiansky pretekár Miroslav Kováč sa zúčastnil maj-
strovstiev sveta veteránov v atletike, ktoré sa konali na pre-

lome júla a augusta 2009 v známom športovom stredisku Lahti 

vo Fínsku. Štartoval v troch kategóriách cross - country, päť-
tisíc a desaťtisíc metrov. Čo to o pretekoch svetového šam-

pionátu prezradil Mi-
roslav Kováč po ná-

vrate domov povedal, 

ţe pretekov sa zú-
častnilo viac ako päť-

tisíc súťaţiacich z 90 
krajín.  „Mojou obľú-

benou disciplínou je 

cross (beh na osem 
kilometrov) v ktorej 

som sa, v kategórii 
muţov nad 55 rokov, umiestnil zo 46 štartujúcich na pät-

nástom mieste, časom 28:42 minút.“  

Po behu fínskymi lesmi ma čakali dva štarty na tartane. 
„Podľa výsledkov za posledné dva roky, ktoré uviedol na 

prihláške, ma automaticky zaradili do rýchlejších rozbehov. 
Na päťtisícmetrovej trati, na ktorej pretekalo 37 beţcov, som 

skončil deviaty časom 18:03 minút a na najdlhších pretekoch 

šampionátu na trati desaťtisíc metrov dlhej skončil šiesty. 
V týchto najdlhších pretekoch sa hneď vyformovala vedúca 

skupinka piatich beţcov, za ktorými som beţal spoločne 
s Nemcom, Švédom a Írom. Týchto konkurentov som postup-

ne zdolal a v posledných dvoch kilometrov zvýšil svoj odstup 

od nich, a tak som sa dostal na šiestu pozíciu. Tú sa mi 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4618661&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4608313&ids=1
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podarilo kaţdým metrom upevniť. Dosiahnutý čas 38:15 

minút síce nebol podľa mojich predstáv a moţností, ale boli to 

prvé moje majstrovstvá na dráhe a nemohol som ísť na čas, ale 
na umiestnenie. S výsledkami som spokojný,“ povedal Miro-

slav Kováč. Po krátkom oddychu sa uţ začal pripravovať na 
horský terén a stúpania, pretoţe ho čakajú majstrovstvá sveta 

v behu do vrchu. Tie sa konajú 12. septembra 2009 v chor-

vátskom Záhrebe.  „Terén mám radšej ako dráhu. Môţem 
vyuţiť svoju niţšiu váhu, silu a švih potrebný do kopca,“ 

dodal Kováč, ktorý tu vlani skončil štvrtý. 
Trenčianske noviny 24.08.2009 

Pomocná evidencia 650/1/09 

 
Minimálne do konca se-

zóny 2009/2010 môţu hrať 
futbalisti TTS Trenčín svoje 

domáce zápasy na ihrisku 

v Biskupiciach. S takýmto 
výsledkom sa skončilo roko-

vanie medzi zástupcami ma-
jiteľov ihriska - TJ Bratisla-

va, mestom  a klubom TTS Trenčín dňa 2. septembra 2009. 

Toto rokovanie bolo vyvolané Klubom TTS Trenčín, ktorý 
uţíva ihrisko v Biskupiciach, pretoţe dostal od majiteľa po-

zemkov Telovýchovnej jednoty Bratislava návrh na ukon-
čenie nájomného vzťahu. Spomínané rokovanie na mestskom 

úrade malo doriešiť nájomný vzťah medzi TJ Bratislava a TTS 

Trenčín, aby sa ihrisko vyuţívalo na doterajšie športové 
aktivity. 

Majiteľ pozemkov súhlasil s pokračovaním športových ak-
tivít na ihrisku v Biskupiciach s podmienkou, ţe nájomcom 

nebude TTS Trenčín, ale Mesto Trenčín. Prítomní sa dohodli 

na tom, ţe TJ Bratislava uzatvorí nájomnú zmluvu s Mestom 
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Trenčín na prenájom ihriska v Biskupiciach, ktoré má právo 

prenajať ho ľubovoľnému podnájomcovi na dobu určitú do 

ukončenia športovej sezóny 2009/2010, t. j. do júna 2010. 
Mesto Trenčín následne uzatvorilo podnájomnú zmluvu s TTS 

Trenčín na prevádzkovanie ihriska. 
www.trencin.sk 07.09.2009 

Pomocná evidencia 671/1/09 

 
Na umelom kanáli v českých Račiciach sa uskutočnil  30. 

augusta 2009 9. ročník svetového šampionátu dračích lodí. 
Počas piatich dní štartovalo na ňom tritisíc pretekárov z 28 

krajín štyroch kontinentov sveta. Usporiadateľskú krajinu 

reprezentovalo takmer 250 vodákov a slo-
venskú trikolóru hájilo viac ako sto účast-

níkov. Medzi pretekármi sa nestratili aj štyri 
posádky trenčianskych dračích lodí – ju-

niori, muţi, ţeny a seniori. Dračie lode súťa-

ţili v jazdách na dvesto, päťsto, tisíc a dve-
tisíc metrov.  

Trenčianske druţstvá dračích lodí si ús-
pešne počínali, keď v mixe a u muţov získali zlatú a strie-

bornú medailu. Najväčším prekvapením v pretekoch Open 

muţi na tisíc metrov bolo druţstvo Slovenska, v posádke 
ktorého pádlovali aj známe tváre kanoistiky – šesťnásobný 

majster sveta Juraj Bača a trenčiansky odchovanec Marián 

Odstrčil. Jazda druţstva mala trocha hororový záver, lebo 

tesne pred cieľom mali v lodi toľko vody, ţe sa skoro potopili. 

Silou vole však zvíťazili pred Američanmi a Nemcami. 
Seniori nad štyridsať rokov sa umiestnili v pretekoch na jeden 

tisíc metrov na šiestom mieste. 
Trenčianske noviny 07.09.2009 

Pomocná evidencia 680/2/09 

 

http://www.trencin.sk/
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V sobotu 5. septembra 2009 sa konal v Trenčíne 27. ročník 

medzinárodného vzpieračského podujatia Povaţský pohár 

a Veľká cena Laugaricia v hale Vojenského športového klu-
bu Dukla Trenčín. Svoju silu preukázali nielen muţi, ale aj 

ţeny v zmiešaných druţstvách. Víťazom vzpieračského tur-
naja sa stalo zmiešané druţstvo Českej republiky, keď získalo 

1155,8 bodu pred slovenskou vzpieračskou reprezentáciou. Tú 

tvorili Michal Pokusa, Richard Tkáč, Magda Horná a Eleo-

nóra Gogorová (1090 b.). V súťaţi jednotlivcov dominoval 

domáci borec R. Tkáč z Vojenského športového klubu Dukla 
Trenčín, keď dosiahol 385,4 Sincliarových bodov. 

Výsledky mix : 

1. Česko 1155,8 b.,  
2. Slovenská republika 1090,  

3. Srbsko 1018 b.  
Výsledky muţi :  1. R. Tkáč 385,4 b. Slovenská republika 

2. M. Pokusa 364 b. Slovenská republika   

3. O. Kruţek 357,9 b. Slovenská republika 
Výsledky ţeny :  1. L. Orságová 242,7 b., Česká republika 

2. P. Kladivová  215,6 Česká republika  
3. S. Vukasová 214 b. Srbsko  

5. E. Gogorová 174,2 Slovenská republika  

www.sme.sk 06.09.2009 
Pomocná evidencia 667/1/09  

 
Za účasti prezidenta Slovenskej republiky 

Ivana 

Gašparoviča 
v slávnostne 

vyhodnotili v 
stredu 16. septembra 2009 v 

City hoteli Bratislava 2. ročník 

Olympijských festivalov detí a 

http://www.sme.sk/
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mládeţe Slovenska. Druhý ročník fes-tivalov z iniciatívy 

Slovenského olympijského výboru spo-ločne vyhlásili 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Zdruţenie miest a 
obcí Slovenska, Slovenská asociácia športu na školách a 

samosprávne kraje Slovenskej republiky. Pre-zident 
Slovenského olympijského výboru František Chmelár sa v 

úvodnom slove poďakoval všetkým partnerom Slo-venského 

olympijského výboru pri realizácii tohto projektu, osobne aj 
podpredsedovi vlády a ministrovi školstva Jánovi Mikolajovi. 

Prezident Sloven-skej republiky Ivan Gašpa-rovič vo svojom 
príhovore podčiarkol, ţe nám musí zá-leţať nielen na dobrej 

špor-tovej reprezentácii štátu, ale aj na tom, aby sme mali 

zdravú mládeţ. „Toto je len prvý krô-čik, ale predsa úspešný, 
pre-toţe roztočil kolotoč zapojenia mladých ľudí do športu.“ 

Veľmi dobre si viedol pri plnení podmienok projektu Tren-
čiansky samosprávny kraj, pretoţe bol vyhodnotený medzi 

najlepšími a tak Pohár prezidenta Slovenskej republiky za 

najlepšie organizované Olympijské festivaly detí a mládeţe 
Slovenska v roku 2009 odovzdal Ivan Gašparovič zástupcovi 

Trenčianskeho samosprávneho kraja Františkovi Koron-

czimu. Trenčiansky kraj získal celkove najlepšie hodnotenie 

po sčítania poradia krajov v jednotlivých hodnotených kate-

góriách (materské, základné a stredné školy) a bol prvý aj 
samostatne v kategórii materských a základných škôl. V kate-

górii stredných škôl bol najlepší Trnavský kraj. Festivaly 
prebiehali na celom území Slovenska od mája. V porovnaní s 

vlaňajším premiérovým ročníkom došlo na Slovensku celkove 

k výraznému pozitívnemu posunu, ktorý sa prejavil vo vyššom 
počte zapojených škôl, ale predovšetkým v náraste kvality prí-

pravy a samotného priebehu v školách a obciach. Organizátori 
vo väčšine prípadov správne pochopili myšlienku spojenia 

športu s výchovou, vzdelávaním, kultúrou a s formovaním 

osobnosti mladého športovca v duchu fair play.  



 595 

Celkové hodnotenie krajov o Pohár prezidenta SR :  

1. Trenčiansky kraj 6 (súčet umiestení),  

2. Trnavský kraj 9,  
3. Košický kraj 10,  

4. Nitriansky kraj 11,  
5. Banskobystrický kraj 12,  

6. Bratislavský kraj 13 

Výsledky v jednotlivých kategóriách :  
 kategória materských škôl :  

1. Trenčiansky kraj 29,18 %,  
2. Košický kraj 24,71,  

3. Banskobystrický kraj 19,08,  

4. Nitriansky kraj 14,14,  
5. Trnavský kraj 13,01,  

6. Bratislavský kraj 6,37  
 kategória základných škôl :  

1. Trenčiansky kraj 47,00 %,  

2. Košický kraj 31,34,  
3. Trnavský kraj 30,19,  

4. Nitriansky kraj 14,96,  
5. Banskobystrický kraj 14,18,  

6. Bratislavský kraj 7,69.  

 
 kategória stredných škôl :  

1. Trnavský kraj 52,79 %,  
2. Banskobystrický kraj 49,07,  

3. Nitriansky kraj 25,77,  

4. Trenčiansky kraj 11,94,  
5. Bratislavský kraj 13,11, 6. Košický kraj 9,91  

Medzi ocenenými školami bola Obchodná akadémia M. 

Hodţu v Trenčíne. 

www.tsk.sk 17. septembra 2009 

Pomocná evidencia 691/1/09  

http://www.tsk.sk/
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V Uhrovci sa konal 2. ročník behu do vrchu o Pohár Teo-

dora Polu, veliteľa partizánskej jednotky na Jankovom vŕšku. 
Na štart náročnej horskej trate dlhej  2 740 metrov s pre-

výšením 275 metrov sa pos-
tavilo dvadsaťdva beţcov 

v dvoch kategóriách, muţi a 

ţeny. V kategórii muţov zví-
ťazil veterán Miroslav Kováč 

z Trenčína, časom 15,34 min. 
V kategórii ţien palmu ví-

ťazstva získala Kováčova 

dcéra Veronika Kováčová, 
časom 20:35 min.  

Víťaz pretekov behu do vrchu na Jankov vŕšok  Miroslav 
Kováč po získaní Pohára Teodora Polu v cieli povedal: „Beţa-

lo sa mi veľmi dobre, je tu pekný terén a som spokojný.“ 

www.sme.sk 09.09.2009 
Pomocná evidencia 684/1/09  

 
Šestnásť posádok, z toho jedna nemecká, tri rakúske a osta-

tok slovenské posádky bolo zloţenie 1. ročníka majstrovstiev 

Slovenska v presnom pristátí profesionálnych a amatérskych 
pilotov jednomotorových lietadiel v Trenčíne v predposlednú 

augustovú nedeľu dňa 23. augusta 2009. Priebeh pretekov cha-
rakterizoval riaditeľ pretekov a hlavný rozhodca Boris Kauka 

ako veľmi vydarené, ktorému prialo aj počasie a aţ po pre-

tekoch sa rozpršalo. Počet súťaţiacich posádok ovplyvnilo 
nepriaznivé počasie v okolitých krajinách, preto neprileteli. 

Piloti mali štyri pokusy a komisia hodnotila tri najlepšie po-
kusy. Lietadlá mali vzlietnuť do výšky asi 200 metrov. Pre-

tekári potom svoje stroje „poloţili“ na pristávaciu dráhu medzi 

dve plachty.  Maximálny počet bodov za pristátie od jedného 

http://www.sme.sk/
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rozhodcu bolo desať, 

polovicu dostali za 

presnosť a polovicu 
za ume-lecký dojem. 

Víťazom sa stal 
Marián Szabó, 

ktorý lieta od roku 

1964 a má na svojom konte tisícky úspešných štartov 
a pristátí. Ako povedal po odovzdaní hlavnej ceny, „testovací 

ročník som si vychutnal. Mali sme výborné počasie, takţe 
nebolo zloţité pristáť. Treba dodrţať smernice, aby bolo 

pristávanie, čo najpresnejšie.“ Druhým v poradí bol nemecký 

pilot Ralf Singmann, ktorý sa venuje pilotovaniu jedno-
motorových lietadiel len vo voľnom čase. Tretím v poradí bol 

Milan Frišo zo Šale, ktorý si svoj stroj poskladal sám z vo-
pred zakúpených dielcov. Medzi pretekajúcimi muţmi si ús-

pešne viedla aj jediná ţena pilotka Mária Bednárová, ktorá 

sa umiestnila na šiestom mieste. 
Trenčan 19.09.2009 

Pomocná evidencia 703/1/09 
 

Od piatka 4. septembra do nedele 6. septembra 2009 odo-
hrala slovenská ţenská hokejová reprezentácia tri prípravné 

medzištátne zápasy v Trenčíne.  

V prvom piatkovom zápase zverenkyne trénera Karafiáta 
prehrali hokejovou reprezentáciou Ruska 0:4. V zaujímavom 

a rýchlom ţenskom hokejovom duely bol v tridsiatej minúte 
stav 0:0. Aţ v 32. min Ruska Burinová prekonala Tomčíkovú, 

najlepšiu hokejistku a drţiteľku Zlatého puku. Pred 120 

divákmi rozhodovali : Zemiaková, Čerthyová, Besedíková.  
V druhom sobotňajšom zápase, ktorý bol poznačený fut-

balovým zápasom Slovenska proti Česku, hokejistky Sloven-
ska od začiatku stretnutia boli rovnocenným súperom ţenskej 

hokejovej „zbornej“, keď zlepšili rýchle brejkové prechody 
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v ofenzíve. Domácim hráčkam však chýbala dôsledná a presná 

streľba. V zápase sa zaskvela brankárka Budajová. Jediný gól 

Slovenska vsietila uţ v 6. minúte Karafiátová. Zápas sa skon-
čil víťazstvom Ruska 3:1.  

V nedeľu 6. septembra 2009 odohrala slovenská hokejová 
reprezentácia proti Rusku tretie stretnutie, v ktorom prehrali 

2:8. Herný prejav Rusiek sa odzkadlil aj v počte strelených 

gólov.  
www.sme.sk 06.09.2009 

Pomocná evidencia 671/1/09 
 

Prípravka deväťročných chlapcov AS Trenčín zaznamenala 

počas víkendu v dňoch 19. a 20. septembra 2009 ďalší 
úspech. Na turnaji v Banskej Bystrici postupne zdolala MŠK 

Ţilina (2:0), Lokomotívu Trnava (1:0), FC Petrţalka (3:1) 
a MFK Košice (2:0). Nádeje AS utrpeli jedinú bodovú stratu 

v stretnutí s domácou Banskou Bystricou, keď s ňou remi-

zovali 1:1. 
V konečnom súčte to, ale mladých Trenčanov nemuselo 

mrzieť, pretoţe si z metropoly stredného Slovenska zaslúţene 
odviezli zlaté ko-

vy. O víťazstvo 

na turnaji sa za-
slúţili hráči – Da-

niel Šebák, Ši-
mon Masár, Ma-

rián Martinus, 

Lukáš Henčel, 
Timotej Staníček, Erik Švec, Michal Matúš, Filip Tatranský, 

René Svorada, Jakub Fero, Kristián Sámel, Róbert Ambroţ 
a Roman Krupa. 

Vlastné poznámky 
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Veľký úspech dosiahol počas tohtoročných štyroch prete-

kov seriálu majstrovstiev Európy vo vodnom motorizme Tren-

čan  Michal Košút, keď získal titul majstra Európy v kategórii 
OSY-400. Počas celého tohto roka na sebe tvrdo praco-

val. Snaţil sa fyzicky i odborne so strojom perfektne pri-
praviť.  Po pretekoch nový majster Európy povedal, ţe „ús-

pech v seriáli majstrovstiev Európy ma teší.“ Mišo, ako ho 

familiárne volajú kamaráti, kolegovia i rodina sa „potatil“, 
pretoţe jeho nebohý otec Dušan bol niekoľkonásobným 

majstrom Československa a Slovenska vo vodnom motorizme. 
Na jeho po-

česť sa koná 

aj Memoriál 
Dušana Ko-

šúta, ktorý sa 
tento rok sa 

uskutočnil uţ 

piaty ročník. 
Za titulom európskeho šampióna kráčal Michal vytrvalo uţ 

od prvého kola seriálu Majstrovstiev Európy, ktoré sa konalo 
Česku v Jedovniciach, kde obsadil druhé miesto. Za všetkým 

ho to stálo veľa fyzickej, psychickej i ekonomickej náročnosti. 

V druhom kole v nemeckom Brodenbachu na veľmi náročnej 
trati zvíťazil. S rýchlym motorovým klzákom v treťom kole 

európskeho seriálu motorových člnov v talianskej Sacca di 
Colorno, získal veľmi pekné druhé miesto. V posledných se-

riálových pretekoch v Anglicku na jazere pri Birminghame 

skončil na treťom mieste. 
„Po prvý raz v ţivote v kategórii OSY-400 sa mi podarilo 

naplniť detský sen, túţbu a získať titul majstra Európy,“ tešil 
sa Michal Košút, jazdiaci vo farbách Dukly Banská Bystrica. 

Klub od Michala vyţaduje medaily. Špičkový vodný mo-

torizmus je veľmi náročný na fyzickú prípravu, ale aj na 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4819374&ids=6
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financie, veď kvalitný špičkový klzák stojí okolo desať aţ 

pätnásťtisíc eur. No Michal nezabudol pri tejto príleţitosti 

spomenúť aj svojich mechanikov, ktorí mu pripravujú klzák. 
Veď dokázali mu pripraviť stroj na vynikajúcej technickej 

úrovni, ktorý ho ani raz počas seriálových pretekov nesklamal.  
Zisk titulu európskeho majstra ho oprávňuje pokračovať 

v tejto kategórii aj na budúci rok. V roku 2010 sa však 

neuskutoční európsky šampionát formou seriálových pretekov, 
ale v kategórii OSY-400 bude len jednodňový. Majstrovstvá 

sveta motorových člnov kategórie OSY-400 sa uskutočnia na 
severe Európy vo Švédsku. „Som presvedčený, ţe aj na sve-

tovom šampionáte uspejem,“ potvrdil Michal Košút. V tejto 

kategórii má však doma veľmi silného konkurenta Miroslava 
Bazovského z Komárna, ktorý na klzákoch jazdí sedemnásť 

rokov a tento rok získal titul majster sveta. 
Na záver treba dopovedať, ţe Michalova sestra je man-

ţelkou hokejistu Martina Opatovského. Jeho bratranec Dušan 

Predanocy je popredný slovenský šampión – motocyklový 
pretekár. Podporu a pochopenie vodný motorista nachádza aj 

u svojej priateľky Ruţeny. 
www.sme.sk 29.09.2009 

Pomocná evidencia 740/1/09  

 
V chorvátskom Záhrebe sa konali majstrovstvá sveta vete-

ránov v behu do vrchu. Slovensko reprezentovalo vyše tridsať 
športovcov, medzi nimi Trenčan, veterán Miroslav Kováč. Po 

pretekoch konštatoval, ţe trať bola pre všetkých účastníkov 

rovnaká, upravená, po-
merne behavá. „Viedla  

národným parkom Med-
vednica, ktorej najvyšší 

vrch Sljeme je vo výške 

1035 metrov nad mo-

http://www.sme.sk/
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rom. Trať merala 8,3 km a prevýšenie bolo 740 metrov,“ 

štartujúci v ka-tegórii muţov nad 55 rokov. Tento rok bola 

táto kategória tretia najpočetnejšia a beţalo spolu s ním 
bezmála sedemdesiat beţcov. „Spočiatku som si udrţiaval 

čelné postavenie v sku-pine, mojim súperom však viac 
vyhovovali zbehy. Sedem z nich sa dostalo predo mňa. 

Napokon som dobehol na ôsmom mieste časom 46:38 

minúty,“ opísal priebeh pretekov. So svojim výkonom bol 
však spokojný, hoci ako dodal, mohlo to byť aj lepšie. „Trať 

som si predstavoval náročnejšiu. Mám radšej súvislejšie 
stúpania, ale tu sa vyskytovali aj behy z kopca, ktoré ulahodili 

skôr súperom.“ 

www.sme.sk 7.09.2009 
Pomocná evidencia 731/1/09  
 

V sobotu 3. októbra 2009 sa uskutočnil 6. ročník pretekov 

v behu do vrchu „Inovecký výbeh“ za účasti rekordných 35 
účastníkov, z toho piatich ţien. Dokonca jeden manţelský pár 

prišiel z Českej republiky, čím podujatie získalo medziná-

rodný charakter. Krásne jesenné slnečné počasie vytvorilo 
priaznivé podmienky všetkých prete-

károm na prekonanie 1400 m dlhej 
trate s prevýšením 257 m z Chaty pod 

Inovcom na vrchol Inovca vo výške 

1042 m n. m.  
Pretekalo sa v troch kategóriách. 

V muţskej kategórii zvíťazil Vladi-

slav Vrana zo 

Skalitého časom 

9:49 min. Na 
druhom mieste 

sa umiestnil domáci borec Braňo 

Kacina z Tren-čína 9:56 min., tesne pred 

Kamilom Vyhničkom z Beluše 9:57 a 

najlepší muţi 

http://www.sme.sk/
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Borisom Göndöčom z Bánoviec nad Bebravou 9:58. 

V kategórii veteránov (nad 50 rokov) bol najrýchlejším 

Miroslav Kováč z Trenčína 10:35 min. Ako druhý sa 
umiestnil Miroslav Sobek z Púchova 10:52 min. a na treťom 

mieste sa umiestnil Ján Brídzik z Mníchovej Lehoty 12:38 
min. V ţenskej kategórii zvíťazila Lenka Hiklová 

z Kamennej chaty, ktorej čas 12:22 min. je novým ţenským 

traťovým rekordom. Na dru-hom mieste sa umiestnila 
Veronika Ko-váčová z Trenčína 13:45 min. pred Eri-kou 

Šulekovovu z Trenčína 15:37 min. 
Záverom treba poďakovať Ivanovi Bulíkovi z Chaty pod 

Inovcom za pripravený čaj a sponzorom za vecné ceny pre 

účastníkov.  
Rasťo Cabala 

 

  Keď poviem tisíc, znamená to celkom slušné číslo. Tisíc 

eur je nadpriemerný mesačný zárobok na Slovensku. Tisíc 
rokov v letopočte je uţ úctyhodný časový úsek. Tisíckrát byť 

na jednom mieste, stojí tieţ na zamyslenie.  

A prečo takýto úvod ? No preto, lebo v nedeľu 4. októbra 
2009 usporiadal turista, predseda Klubu Polar Alpin Trenčín 

a inštruktor vysokohorskej turistiky Ján Cabala na vrchole 
Povaţského Inovca 1042 m na oslavu svojho tisíceho výstupu 

na tento vrchol. 

   Tejto i v turistických kruhoch nevšednej oslavy sa zúčastnilo 
120 turistov z 19 obcí a miest 

trenčianskeho regiónu. Mnohí sa 
pýtali oslávenca či si robil za 

kaţdým výstupom čiarku, keď 

vie, ţe ich bolo 1000. Odpoveď 
veľmi jednoduchá „o kaţdom 

svojom výstupe v horách si 
vediem podrobnú evidenciu. 

Dátum, východisko na túru, časy 
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jednotlivých postupových miest, ich názvy a nadmorskú 

výšku, cieľové miesto a v sumári si značím počet prejdených 

kilo-metrov a prevýšenie celého výs-tupu. Takţe teraz viem, 
ţe do         4. októbra 2009 som prešiel po našich 

a zahraničných horách spolu 47.117km (je to viac ako je 
obvod zemegule na rovníku!) Nastúpal som pritom 1.165.432 

metrov prevýšenia. (čo je 131 krát výška Everestu od hladiny 

mora).“ 
   Zaujímavé je, ţe počas svojej 36 ročnej aktívnej turistiky, 

hlavne vysokohorskej, prešiel mnohé horstvá a vystúpil na 
mnohé štíty a to i tie najvyššie, nielen v domácich, ale 

i v horstvách celej Európy. Napríklad Gerlachovský štít 

2655m – 8 krát, Mont Blanc 4810m – 3 krát. Z toho jeden 
výstup na Mont Blanc bol vysoko hodnotený Spolkom 

vysokohorských turistov Slovenska ako výstup roka. Bol to 
prechod z talianskeho Courmayeru cez vrchol Mont Blancu do 

francúzskeho Les Houches. Na výstupe spolu so svojim 

synom a tromi priateľmi za 29 hodín v kuse, prekonali 3 140 
metrov prevýšenia a 5 ľadovcov s nebezpečnými trhlinami. V 

Alpách má Ján Cabala ešte úspešné výstupy na ďalších 6 
vrcholov nad 4 000 metrov. 

   Iné výstupy, ktoré je ešte hodno spomenúť boli vo vysokých 

Tatrách, napr.: horolezecké klasické výstupy na Voliu veţu 
a Ţabieho koňa, alebo výstupy na 15 hlavných štítov nad 

2 500 m, tzv. Korunu Tatier. V zahraničí to boli, medzi inými, 
výstupy na najvyššie vrcholy jednotlivých pohorí, ktoré sú 

mnohé zároveň i najvyššími vrchmi jednotlivých štátov. 

A teraz trocha rekapitulácie : 
najvyšší vrchol                                pohorie   štát 

Sněţka 1 603m        Krkonoše    Česko  
Moldoveanu 2 443m       Fagaraš     Rumunsko 

Galdhopiggen 2 469m       Jotunheimen  Nórsko 

Triglav 2 864m        Julské Alpy     Slovinsko 

Ján Cabala 
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Mytikas 2 918m        Olymp   Grécko 

Musala 2 925m        Rila      Bulharsko 

Zugspitze 2 963m   Wettersteingebirge     Nemecko 
Grossglockner 2 798m       Hohe Tauren       Rakúsko 

Marmolada 3342m               Dolomity            Španielsko 
Pico de Aneto 3 404m       Pyreneje     Španielsko 

Mulhacén 3 479m               Sierra Nevada    Španielsko 

Pico de Teide 3 918m       Tenerife            Španielsko 
Mont Blanc 4 810m                    Alpy                  Francúzsko-  

Taliansko 
Ešte sa vrátim k tomu tisícemu výstupu. Na otázku či to 

neboli len samoúčelné výstupy pre počet, Ján Cabala odpove-

dal, ţe určite nie, pretoţe kaţdý výstup je v inom čase a inom 
počasí. Z okolitých obcí Selec, Radar, Patrovec je to spolu 

okolo 13km hore na vrchol a dolu a 700m prevýšenia. Takto je 
Inovec dobrým  kopcom na tréning i udrţiavanie si kondície. 

zhováral Jozef Čery 

 
Členovia Streleckého klubu Javorina v Trenčíne budujú 

v nevyuţitom podchode pre chodcov pri bývalom závode 
Merina strelnicu. Trenčín tak bude mať nielen novú športovú 

strelnicu, ale aj menej o jeden chátrajúci podchod. 

Na myšlienku vytvoriť strelnicu v podchode prišli členovia 
Streleckého klubu Javorina. „V okolí Trenčína nie je ţiadna 

strelnica. Hľadali sme vhodné priestory, ktoré by sme mohli 
na tento účel 

vyuţiť. Na 

základe 
hodnotenia 

balistika, ktorý 
potvrdil, ţe 

priestory sú 

vhodné, sme 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4907860&ids=6
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mesto poţiadali o pre-nájom,“ povedal Jaroslav Vidan zo 

Streleckého klubu Javo-rina. Nevyuţívaný podchod pre 

chodcov na Štefánikovej ulici dalo mesto Trenčín streleckému 
klubu do prenájmu, aby tu prevádzkovali športovú strelnicu, 

potvrdila Martina Dušová z mestského úradu. Ako dodala, 
stavebný úrad v Trenčíne po-volil iba stavebné úpravy 

podchodu, pretoţe na prevádzko-vanie strelnice je potrebné 

povolenie podľa zákona o strelných zbraniach a strelive, ktoré 
vydáva policajný útvar.  Prevádz-kovateľ strelnice musí tieţ 

zabez-pečiť, aby neboli prekročené limit-né hodnoty hluku 
a ďalšie povin-nosti  stanovené zákonom. 

Podľa Jarosla-va Vidana tento priestor dlhé roky nikto 

nevyuţí-val, bol uzavretý. S prestavbou sa začalo v januári 
2009. Priestor bolo treba najskôr vyčistiť od odpadkov, ale aj 

ľud-ských exkrementov. Chátrajúci podchod totiţ často 
vyuţívali bezdomovci. Zamuroval sa vchod, osadili sa po 

oboch stranách dvere, aby sa zabránilo vstupu cudzím 

osobám. Následne sa bude pokračovať v rekonštrukcii 
vnútorných priestorov. Podľa pôvodných plánov chceli 

strelnicu otvoriť na Vianoce, pre náročnosť prác sa však 
termín pravdepodobne posunie na jar budúceho roku. 

Prestavba sa financuje prevaţne z vlastných zdrojov. Členovia 

streleckého klubu sa inšpirovali zo susedného Česka. 
Podstatné je, ţe odborník z oblasti balistiky potvrdil, ţe 

neexistuje ţiadna hrozba ani nebez-pečenstvo pre okolie. 
Strelnica sa bude vyuţívať najmä v noč-ných hodinách. 

Priestor nevyţaduje špeciálne odhlučnenie, stačia dvoje dvere. 

Jedinou podmienkou je vybudovanie klimatizácie. 
Nová strelnica bude po otvorení slúţiť najmä členom 

Streleckého klubu Javorina a ďalších streleckých klubov. Do 
budúcna uvaţujú aj o vyuţití pre širšiu verejnosť. 

www.sme.sk 12.10.2009  

Pomocná evidencia 765/1/09  

http://www.sme.sk/
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Po  viac ako štvrťstoročí sa vrátila do Trenčína volejbalová 

extraliga. Kedysi v tomto odvetví kraľovala trenčianska Du-
kla, ktorá v bývalom Československu pod vysokou sieťou 

slávila úspech. Dnes je tu situácia trocha iná, keď v Trenčíne 
v najvyššej volejbalovej extralige v sezóne 2009/2010 hrá 

novozriadený omladený klub ATC Trenčín COP.  

V mladom volejbalovom muţstve má tréner Ivan Hia-

dlovský na dvoch diagonálnych hráčov Jakuba Kuchárika 

a Pavla Petroviča, všetko študentov trenčianskeho Športového 
gymnázia, ktoré je Centrom olympijskej prípravy. O príprave 

hovorí tréner „volejbalová extraliga v Trenčíne je pre mňa aj 

chlapcov, študentov tunajšieho športového gymnázia veľmi 
zaväzujúca. S touto  myšlienkou ţijeme všetci od začiatku 

súťaţe. Takto to vnímame spoločne s mojim kolegom asis-
tentom Jozefom Sochom. Hráčov motivujeme, aby sme 

prinášali divákom, našim priaznivcom v hľadisku radosť 

z predvedených výkonov nielen doma, ale aj na súperových 
palubovkách. Súčasný káder ATC Trenčín COP tvorili hráči: 

Šimon Kováčik, Marek Mrázik, Peter Mlynarčík, Róbert 
Demčák (blokári), Filip Palgut, Samuel Podstupka (nahrá-

vači), Milan Lízala, Peter Turlík, Filip Zapala (smečiari), 

Jakub Kucharík, Pavol Petrovič, Tomáš Halanda (diagonálni 
hráči), Tibor Tokár a Michal Hovorka (liberovia). Predpokladá 

sa, ţe vo volejbalovej celoštátnej súťaţi zotrváme aj v sezóne 
2010/2011. Hráčom veríme, tvoria perspektívny, mladý 

ambiciózny volejbalový káder. Urobíme všetko preto, aby sme 

sa zachránili. Ťaţké je hodnotiť dlhodobú výkonnosť jed-
notlivých zápasov. Ak by som mal analyzovať uplynulé tri 

kolá, ani raz sme nehrali v kompletnej zostave. V dvoch 
prípadoch sme prehrali. Vzhľadom na to, ţe máme pomerne 

úzky a mladý  káder, som presvedčený, ţe sa skonsolidujeme 
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a zohráme také zápasy, ţe pri záverečnom  účtovaní nás 

oprávnia zotrvať v najvyššej volejbalovej súťaţi. 

My máme volejbalové talenty „posťahované“ z celého Slo-
venska. Sú to sedemnásť aţ osemnásťroční hráči, prevaţne 

študenti, ktorí konkurujú 26 aţ 30 ročným volejbalovým 
profesionálom. práve týmto to majú na palubovke náročnejšie.  

www.sme.sk 02.11.2009 

Pomocná evidencia 825/1/09  
 

Pod záštitou trenčianskeho primátora Branislava Cellera sa 
počas uplynulého víkendu  v dňoch 31. októbra aţ 1. novem-

bra 2009 uskutočnili plavecké preteky Maritim cup a  Pohár 

primátora, ktoré zorganizoval Trenčiansky plavecký oddiel. 
Za medzinárodnej účasti plavcov z Čiech a domácej špičky si 

plavci zmerali sily v ţiackych, juniorských aj seniorských 
kategóriách. Viac ako 260 športovcov z 29 oddielov súperilo 

v dvadsiatich siedmich disciplínach. Plavcom sa podarilo na 

pretekoch prekonať aj štyri slovenské juniorské rekordy  Mi-

lan Medo z Topolčian v disciplíne 100 metrov voľný spôsob, 

Martin Fakla /VIB/ 200 metrov znak, Karin Tomečková z 
Čadce v disciplíne na 200 metrov znak, Dominika Gloz-

meková zo Štuttgartu v disciplíne na 200 metrov prsia a jeden 

seniorský rekord Dominiky Glozmekovej zo Štuttgartu v dis-
ciplíne na 200 metrov prsia. 

Medzi zúčastnenými sa nestratili ani plavci Trenčianskeho 
plaveckého oddielu, keď Jakub Kubala získal 3. miesto 

v disciplíne 100 metrov znak a Andrej Baniar  3. miesto 

v disciplíne 200 metrov znak. 
Pohár primátora si vybojovala Mária Košíková z 

Topoľčian a Cenu Maritim cup získal Roman Kučík z 
Dukly Banská Bystrica. 

Vlastné poznámky 
 

http://www.sme.sk/
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Karatisti z Karate klubu Európa Trenčín sa zúčastnili v 

dňoch 7. a 8. novembra 2009 na dvoch medzinárodných tur-

najoch. Dňa 7. novembra 2009 sa uskutočnil turnaj v Chorvát-
skom meste Poreč, na 

Istrii za účasti viac 
ako 600 pretekárov 

z 12 krajín Európy. 

V kategórii kata si na-
še pretekárky odniesli 

hneď štyri medaile 
a to v kategórii kata 

juniorky sa na prvom 

mieste umiestnila In-

grid Suchánková a na 

treťom mieste Romana Havierová. V kategórii kata seniorky 
sa zopakoval úspech a to na prvom mieste sa umiestnila 

Ingrid Suchánková a na treťom mieste Romana Havierová. 

Na druhý deň na medzinárodnom turnaji 31. ročníka Balaton 
karate Cup v meste Siofók, na ktorom prvé miesto získala 

Ingrid Suchánková v kategórii kata juniorky a na druhom 
mieste Romana Havierová v kata juniorky.  

Vlastné poznámky 

 
Trojdňový „jesenný“ maratón filmov a bohatých sprievod-

ných podujatí  4. ročníka s názvom HoryZonty, ktorý sa us-
kutočnil v  dňoch 12. - 14. novembra  2009. V úvodný deň 

festivalu prítomných hostí a návštevníkov pozdravil člen 

organizačného štábu Jaroslav Dutka a predseda Trenčian-
skeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH. 

Ten vo svojom príhovore povedal, ţe „na festivale neide 
o premietanie filmov, ale moţnosť podeliť sa so záţitkami 

a postrehmi tých, ktorí nafilmované dobrodruţstvo preţili. 

Oceňujem mimoriadne priateľské prostredie, ktoré umoţňuje 
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kaţdému rozptýliť zlé myšlienky a správne ho naladiť do 

budúcna.“ 

Prvý festivalovým hosťom bol vo štvrtok 12. novembra 
2009 Peter Hámor, ktorý ako jediný Slovák vystúpil na se-

dem najvyšších vrcholov 
všetkých kontinentov 

a jeho ďalším prvenstvom 

bolo zdolanie siedmych 
osemtisícových vrcholov. 

O tom či má v pláne 
zdolať všetkých štrnásť, 

ale aj o ostatných svojich 

aktivitách porozprával po-
čas piatkového festivalového dňa.  

Medzi ďalších hostí patril Čech Robin Kaleta, ktorý sa 
pravidelne umiestňuje na popredných priečkach svetových 

súťaţiach freeridingu a base jumpingu, ako aj jaskyniar 

a fotograf Marek Audy. 
Jeho rozprávanie a autor-

ská výstava budú zame-
rané na osemročné pôso-

benie a objavovanie pod-

zemia stolových hôr ve-
nezuelskej guyánskej vy-

sočiny. 
Poslednými zaujíma-

vými ľuďmi festivalu boli alpinisti manţelia Andrej a Tanja 

Grmovšekovci zo Slovinska, ktorí patria medzi špičku sve-
tového horolezectva. Andrej počas dvadsaťročnej kariéry ma 

za sebou nalezených stovky metrov takmer všade vo svete. Je 
drţiteľom ceny pre najlepšieho slovinského alpinistu za rok 

2005 a 2008. Grmovšekovci preferujú najmä lezenie vo 

vysokých stenách a horách. Absolvovali uţ mnoho horo-

zľava – Peter Hamor, MUDr. Pavol Sedláček, Jaroslav Dutka 
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lezeckých expedícii a výprav v Pakistane, Himalájach, Indi, 

Číne, Argentíne, Peru, Mexiku, Amerike. Slovinská dvojica 

okrem lezenia holduje aj bicyklovaniu, turistike a vodným 
športom. F 

Fotovýstavu s názvom Mountain Long Drink predstavil 
horolezec Martin Heuger, ktorou mapoval svoje najdôle-

ţitejšie lezecké miľníky.  

Hlavným programom festivalu bolo 26 filmov z vodáckeho 
sveta, horolezectva, cyklistiky, lyţovania a ostatných outdoo-

rových športov večer a dopoludnia v troch samostatných blo-
koch pre školskú mládeţ. Neboli to však filmy iba od 

profesionálnych tvorcov, ale i od amatérskych filmárov. Desať 

súťaţných filmov hodnotila odborná porota Igor Koller, 
Ľuboslava Sedláková a Pavol Barabáš, ktorá určila toto 

poradie : 
1. miesto získal film „Adrenalín bez bariér“ od Martina 

Kučmína, ktorý zaujal spracovaním témy handicapovaných 

občanov so záujmom o športovanie; 
2. miesto získal film „Všade dobre, doma najlepšie“  od Pavla 

Chrenčíka; 
3. miesto získal film „Poznám také miesta“ od Rastislava Do-

brovodského, ktorý osobným vyznaním autora k prírode 

ukáţkou prírody Tichej doliny vo Vysokých Tatrách.  
V diváckej ankete o najlepší neprofesionálny film najviac 

zabodoval snímok „Uganda – Biely Níl“ v réţii Petra Jeţa 
z Trenčína. 

Okrem toho súčasťou festivalu bola súťaţ fotografistov, na 

ktorej sa autori prezentovali so 124 fotografiami z miest, ktoré 
počas svojich ciest navštívili. Všetky zaslané súťaţné foto-

grafie boli vystavené v priestoroch konania festivalu v dome 
armády. O najlepších rozhodla odborná porota, ktorej 

predsedal Ing. Čestmír Harníček takto : 
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- Hlavnú cenu Grand Prix získala fotografia Slávky Jan-

kovskej pod názvom „Zametanie pred vlastným tieňom“; 

- Čestnú cenu získala fotografia Eda Homolu fotografia pod 
názvom „Dvaja“; 

- v kategórii „Športy v prírode“ určila porota toto poradie : 
1. Edo Homola – „Hrana“, 

2. Michaela Dutková – Trenčianska vlna, 

3. Pavol Chrenčík – Rozširovanie trialu pravidelným jazde-
ním. 

- v kategórii „“Ľudia a svet okolo nás“ 
1. Lucia Sekerková – „Punk´s not deat 2“ 

2. Michal Licvár – „Záblesky mladosti“ 

3. Boris Záhumenský – „Uvoľnenie“ 
 

- v kategórii „Krajina a príroda“ 
1. Milan Makiš – „Tam kde končia Alpy“ 

2. Juraj Navrátil – „V hmle“ 

3. Matej Holba – „Stanové mesto“ 
Ceny odovzdávala 

riaditeľky organizač-
ného štábu Mgr. Má-

ria Dutková. 

Novinkou počas 
festivalového progra-

mu bol slack-line, kto-
rý sa uskutočnil na 

Mierovom námestí pri 

Artkine Metro. V pre-
klade to znamenalo chôdzu po lane, ktoré je natiahnuté v bez-

pečnej výške a zaistené prípadným mäkkým dopadom na zem. 
Podujatie určené pre všetky vekové kategórie, pre slac-

klinových začiatočníkov i pokročilých, pre veľkých a malých 

vyskúšalo šesťdesiat ľudí.  

Edo Homola preberá ocenenie od riaditeľky festivalu Mgr. Márie Dutkovej 
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Po vlaňajších do-

brých skúsenostiach or-

ganizátori zaradili sú-
ťaţ Nosičov sen, spo-

číva vo vynesení suda 
piva, na pravých nosič-

ských krosnách po 

Farských schodoch na 
Mierovom námestí. Pre 

muţov bola výhra obsah suda, koľko má súťaţný náklad a ten 
váţil 30 kilogramov. Ţeny vynášali menší sudok s hmot-

nosťou 25 kilogramov a deti vynášali krabicové dţúsy. 

Víťazmi sa stali :  
1. v kategórii muţov Pavol Svrček, ktorý zvíťazil časom 50 

sekúnd, 
2. v kategórii ţien Tereza Jánska, ktorá zvíťazila časom 1:02 

min. 

3. v kategórii detí Miloš Jambor, časom 32 sekúnd. 
Raritou tohoročnej súťaţe bol 76 ročný ujo, ktorý hravo 

krošnu vyniesol.  
Organizátori po prvý 

raz zaradili pre špor-

tom naladených ľudí 
sprievodné podujatie 

Beh trenčianskou 
Brezinou, ktorej trať 

4,4 km dlhá viedla 

z priestoru bývalého 
letného kina cez lesné 

cestičky na Brezine okolo farského kostola cez Matúšovú 
ulicu do centra mesta. Pretekov sa zúčastnilo 43 pretekárov. 

kategória muţov do 39 rokov : 

1. Peter Sobek, Lysá pod Makytou 

Tento vyše 70 ročný ujo vyniesol sud po hradných schodoch ako malinu 

Beh najmladšej beţeckej generácie 



 613 

2. Vladimír Kudla, Trenčín 

3. Kristian Vavruš, Trenčín 

kategória muţov do 49 rokov : 
1. Ervín Páleník, Trenčín 

2. Ján Kucharík, Trenčín 
kategória muţov do 60 rokov : 

1. Miroslav Kováč, Trenčín 

2. Juraj Haninec, Dubnice 
3. Štefan Kráľ, Dubnica 

kategória muţov nad 60 rokov : 
1. Ferdinand Husár, Trenčín 

2. Dušan Kašička, Trenčín 

 
kategória ţien : 

1. Jitka Hudáková, Trenčín 
2. Veronika Kováčová, Trenčín 

Trenčianske noviny 23.11.2009 

Pomocná evidencia 887/2/09 
Vlastné poznámky  

 
Dňa 13. novembra 2009 sa Ingrid Suchánková pod vede-

ním trénera Branislava Zubričaňáka z Karate klubu Európa 

Trenčín zúčastnila ako reprezentantka Slovenska Majstrov-
stiev sveta kadetov a juniorov v meste Rabat v Marocu. Ingrid 

nastúpila v kategórii kata juniorky v konkurencii 72 prete-
károk zo 72 krajín sveta. Ingrid sa dostala aţ do 4 kola, kde 

tesne pred bránami finále prehrala tesne o jednu zástavku s 

reprezentantkou z USA S. Kakumai. Ingrid sa svojím výko-
nom zaradila medzi najlepšiu osmičku sveta v kategórii kata 

junioriek. 
Vlastné poznámky  
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Skvelým úspechom pre slovenskú 

výpravu sa skončili ne-dávne 

majstrovstvá sveta pre Dagmar 

Kubínsku, keď vo finálovom duely 

porazila francúzsku karatistku 
Luicile Bre-tónovú 7:4. Okrem toho, 

ţe sa táto sympatická mladá dáma 

s veselými očami a širokým 
úsmevom venuje karate, druhým 

rokom študuje na právnickej fakulte 
praţskej Karlovej uni-verzity. Voči 

tým, čo nerešpektujú zákon, tak bude 

vedieť pouţiť okrem pästí aj 
paragrafy. Do Trenčína, ktorý je jej 

domovom, sa pravidelne a rada 
vracia. Bojovému umeniu sa Dada, ako ju volajú priatelia, 

venuje od svojich šiestich rokov. Vtedy sa od susedov 

dozvedela, ţe neďaleko trénuje klub Ekonóm Trenčín. 
„Chcela som tento šport len vyskúšať, no nakoniec sa mi stal 

srdcovým. Začiatky však neboli jedno-duché a neraz som 
rozmýšľala, ţe s tým skončím,“  priznala mladá športovkyňa. 

Dnes je jednou z tých, čo sa môţu pýšiť titulom svetovej 

šampiónky. „V konkurencii, aká sa v Maroku zišla, som na 
začiatku len ťaţko pomýšľala na nejaký cenný kov. Stáť na 

stupni víťazov -  to bola naozaj neopísa-teľná radosť, ktorá sa 
mi vryla nav-ţdy do pamäti. A keďţe karate ne-patrí k 

olympijským športom, vzác-nejšiu medailu si uţ asi domov 

ne-prinesiem,“ vyznala sa zo svojich pocitov Dada. 
Z majstrovstiev sa vrátila v pon-delok 16. novembra 2009 

navečer a doma ju uţ netrpezlivo očakávala celá rodina. 
K oslavujúcim sa neskôr pripojil aj tréner Miroslav Ďuďák 

z klubu Ekonóm Trenčín. Jeho farbám ostala Dagmar verná aţ 

doposiaľ. „Veľmi by som sa chcela poďakovať najmä mojej 



 615 

rodine a trénerovi, ktorý sa mi venoval v príprave nielen na 

maj-strovstvá sveta, ale počas celej doby, čo sa tomuto športu 

venujem. Bez nich by som sa k úspechom len ťaţko 
dopracovala,“  nešetrila slovami vďaky na adresu svojich 

najbliţších Dada. Po príchode domov si dopriala jednodňový 
relax a hneď sa s chuťou pustila do ďalšieho tréningu. 

Nemenej intenzívne sa bude musieť ponoriť aj do učenia, 

ktoré, ako priznáva, v poslednej dobe trošku zanedbala. Uţ 
teraz sa teší na leto. „Budem tráviť čas so svojimi najbliţšími, 

oprášim kolieskové korčule a vychutnám si sladké chvíle 
ničnerobenia v spoločnosti maminy a sestry na terase mojej 

obľúbenej kaviarne s pohárom ľadovej kávy a neopakova-

teľným výhľadom na Trenčiansky rad,“  tak si plánuje naj-
bliţšie prázdniny. 

Martin Mistrík 
 

Športová hala na Sihoti v Trenčíne dňa 29. novembra 2009 

bola miestom 3. ročníka Festivalu pódiových skladieb s celo-
slovenskou a medzinárodnou účasťou, ktorý organizovala Po-

vaţská sokolská ţupa M. R. Stefánika so sídlom v Trenčíne v 
spolupráci so Slovenskou gymnastickou federáciou. Na festi-

vale sa predstavilo 415 súťaţiacich z 24 klubov, z toho 5 klu-

bov z Českej republiky v 11 kategóriách.  
Po slávnostnom nástupe súťaţiacich, ktorých pozdravila ria-

diteľka súťaţe a starostka Sokola v Trenčianskych Stankov-
ciach Mgr. Ľubica Naďovičová pred očami divákov v sviţ-

nom tempe podľa známych melódií takmer šesť hodín pred-

vádzali súťaţiace klu-

veľmi pekné cvičenie dievčat z Havířova skladbou Fantóm opery 
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by radosť a krásu po-hybu. Rôznorodosť choreografie predvá-

dzaných skladieb udr-ţovala diváka v napä-tí, ktorý oceňoval 

vý-kony súťaţiacich po-tleskom. Je potešiteľ-né, ţe medzi 
súťaţia-cimi klubmi sa nestratili domáce kluby a úspešne 

prezento-vali  Trenčiansky kraj a naše mesto Trenčín cvičenci 
z Jednoty Sokol Trenčín a Gymnastické-ho klubu Pavlo 

Trenčín. Na záver mala slovo odborná porota, ktorá zhodnotila 

všetky vys-túpenia a stanovila pora-die.  
Kluby s najlepšie zvládnutou pohybovou choreografiou 

postúpili do finále, kde ešte raz vystúpili so súťaţnou 
skladbou a z nich bol vyhlásený absolútny víťaz. V tomto roku 

sa stala absolútnym víťazom a drţiteľom pohára tanečná 

skupina Taxis pri Základnej umeleckej škole Sokol Skalica so 
skladbou „Slovenské mamičky“ od autorky Dominiky Mi-

chálkovej. 
Čo povedať na záver. Predovšetkým veľký záujem klubov 

o súťaţ, stúpajúca technická úroveň tanečníkov a zaraďovanie 

do vystúpení čoraz viac náročné choreografie. 
Vlastné poznámky 

 
Trenčianski volejbalisti pripravili pre svojich priaznivcov 

nezabudnuteľné mikulášske prekvapenie. Vo štvrtok 3. de-

cembra 2009 predviedli v mestskej 
športové hale exhibičné vystúpenie, pri 

ktorom im asistovali dve ţivé tigrie 
mláďatá. V extraligovom  muţstve 

ATC Trenčín COP sa uţ dávnejšie 

pohrávali s myšlienkou priblíţiť vo-
lejbal  trenčianskej mládeţi. A tak 

niekoľko dní pred sviatkom svätého 
Mikuláša pripravili volejbalisti pre 

zvedavých divákov zaujímavé pred-

stavenie. Zaplnenému hľadisku  pred-
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viedli mladí trenčianski hráči svoje umenie v modelovanom 

tréningu aj s vyuţitím  špeciálnych tréningových pomôcok. 

Najmenších potešil najmä nový maskot volejbalistov - tiger, 
ktorý zatiaľ nemá meno.  

Na príprave podujatia sa spolu s Centrom olympijskej 
prípravy (COP) podieľal aj hlavný sponzor volejbalu v Tren-

číne. „Chceme dostať do povedomia ľudí, ţe juniori v Tren-

číne hrajú extraligu. Naším prvoradým cieľom je pritiahnuť 
deti k športu, priviesť ich k pohybovej aktivite. Dnešná mlá-

deţ sedí pri počítači a nenaháňa sa za loptou,“  vysvetlil dô-
vody konania mikuláškeho podujatia Jaroslav Útly zo spo-

ločnosti ATC, sponzorujúcej trenčianskych volejbalistov. Za-

pojiť do projektov Slovenskej volejbalovej federácie, čo naj-
viac detí je jedným z cieľov viceprezidenta Slovenskej 

volejbalovej federácie Tomáša Singera, ktorý povedal, „v 
Trenčíne sa začína pracovať s mládeţou od 10 do 14 rokov. 

Veríme, ţe sa nám tu podarí podchytiť volejbal tak, aby sme 

vybudovali nielen fanúšikovskú základňu, ale získali aj adep-
tov do centra olympijskej prípravy, ktoré v meste úspešne 

funguje.  Očakávame,  ţe dnešná vydarená akcia sa prejaví aj 
na záujme o zápasy trenčianskych mladíkov, kde atmosféra 

môţe byť ešte lepšia“.  

Vlastné poznámky 
 

Internetový portál a florbalový veľkoobchod Florbalki SK 
v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a flor-

balovým klubom ŠK 1. FBC Trenčín organizovali 4. ročník 

florbalového turnaja stredoškolákov Trenčianskeho kraja 

Florbalki SK Cup 2009. Turnaj sa uskutočnil v stredu 9. de-

cembra 2009 v Mestskej športovej hale na Sihoti v Trenčíne. 
 Prvý ročník odštartoval uţ v roku 2006. Víťazmi florbalového 

turnaja na území Trenčianskeho kraja sa postupne stali štu-

denti stredných škôl : 
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- rok 2006 Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom 

- rok 2007 Obchodná akadémia Dr. M. Hodţu v Trenčíne  

- rok 2008 Dopravná akadémia Trenčín.  
Do finálového turnaja Florbalki SK Cup 2009 sa v tomto 

roku klasifikovali druţstvá - Obchodná akadémia Dr. M. Ho-
dţu Trenčín, SPŠ Dubnica nad Váhom, Gymnázium Ľ. Štúra, 

Dopravná akadémia z Trenčína, ZSPŠ Nové mesto nad Vá-

hom a SOŠ Dubnica nad Váhom. Účastníci turnaja boli roz-
delení do dvoch základných skupina a prvé dve druţstvá 

z oboch skupín postupovali do semifinále. Po semifinálových 
stretnutiach sa stretli v boji o tretie miesto druţstvo Strednej 

obchodnej školy Dubnica nad Váhom s druţstvom Gymnázia 

Ľ. Štúra Trenčín. Vo finálovom stretnutí si sily zmeral minu-
loročný víťaz druţstvo Dopravnej akadémie Trenčín s Ob-

chodnou akadémiou Dr. M. Hodţu Trenčín. Prvé miesto 
napokon získali študenti Dopravnej akadémie Trenčín, keď 

nad svojím súperom zvíťazili vysoko 9:1, a preto právom 

získali víťazný a putovný pohár Florbalki SK Cup, ktorý 
budú mať počas 12 mesiacov vo svojej vitríne na škole. Naj-

lepším strelcom turnaja bol Branislav Mitucha z Dopravnej 
akadémie Trenčín s 11 gólmi.  

Trenčianske noviny 21.12.2009 

Pomocná evidencia 976/1/09 
 

Na Majstrovstvách Slovenska juniorov dňa 12. decembra 
2009 v karate bodovali pod Tatrami v Poprade aj trenčianski 

športovci. A boli aj úspešní, lebo si priniesli osem medailí, 

z toho tri zlaté zlato vo svojich kategóriách získali Dagmara 

Kubinská, Ingrid Suchánková a Miroslava Kopúňová. Naj-

úspešnejším klubom na majstrovstvách Slovenska kadetov, 
juniorov a starších juniorov v karate za účasti 259 pretekárov z 

54 oddielov v Poprade, sa stal CMK Banská Bystrica s piatimi 

prvenstvami. Štyri tituly si vybojovali mladí karatisti Unionu 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5303247&ids=6
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Košice, trikrát vystúpili na najvyšší stupienok členovia Kachi 

Nitra a Farmexu Nitra. Na národnom šampionáte v Poprade 

triumfovali aj dve medailistky z novembrových majstrovstiev 
sveta juniorov v marockom Rabate - staršia juniorka Dag-

mara Kubinská (Ekonóm Trenčín) v športovom zápase kumi-
te v kategórii do 60 kg (v Maroku bola zlatá) ako aj talen-

tovaná Dorota Balciarová z Nových Zámkov v súbornom 

cvičení kata kadetiek (v Rabate skončila tretia). 
Výsledky trenčianskych karatistov : 

Kategória kadetov a kadetiek : 
kata : 

dievčatá : 2. Monika Chochlíková (Real Trenčín),  

kumite : 
chlapci : 

- kategória do 57 kg : 3. Róbert Lexmann (Real Trenčín)  
 dievčatá :  

-  kategória nad 54 kg : 1. Miroslava Kopúňová (Ekonóm 

Trenčín), 3. Kristína Kosecová (Real Trenčín)  
Kategória juniorov a junioriek 

kata : 
dievčatá : 1. Ingrid Suchánková (Európa Trenčín),  

kumite : 

chlapci :  
- kategória do 61 kg : 3. Daniel Kopúň (Ekonóm Trenčín)  

dievčatá : 
- kategória do 53 kg : 2. Ingrid Suchánková (Európa 

Trenčín), 

Kategória starších juniorov a junioriek 
kumite : 

dievčatá : 
- kategória do 60 kg : 1. Dagmara Kubinská (Ekonóm 

Trenčín). 

www.sme.sk 13. 12. 2009  

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5303246&ids=6
http://www.sme.sk/


 620 

Pomocná evidencia 950/1/09  

 

Medzi prvé extraligové hokejové kluby s medicínskym prís-
trojom defibrilátorom patrí trenčianska Dukla. Stalo sa tak          

16. decembra 2009, keď si ho ako darček pod stromček kúpil 
hokejový klub Dukla Trenčín. Tento dôleţitý, moderný prís-

troj defibrilátor vie analyzovať a priebeţne kontrolovať čin-

nosť srdca. Podľa vyjadrenia predsedu predstavenstva a ge-
nerálneho manaţéra Dukly Trenčín Eduarda Hartmanna 

prístroj kúpil klub na základe dohovoru s Pro Hokejom Slo-
venska. „Počas extraligových hokejových zápasov je vţdy 

dôleţité mať k okamţitému pouţitiu defibrilátor pri ţivote 

ohrozujúcej poruche srdcového rytmu, fibrácii srdcových 
komôr hokejistu,“ povedal Eduard Hartmann. Okrem iné-

ho vyhlásil, ţe defibrilátor bol zakúpený z rozpočtu klubu. 
Jeho cena bola 2.324 eur. S defibrilátorom môţe okrem lekára 

pracovať aj vyškolená osoba ako tréner, masér a pod. 

www.sme.sk 21.12.2009 
 

Trenčianski skejbordisti a bajkeri dostali od Mesta Trenčín 
nový priestor v lokalite Trenčianskych Biskupíc vo výpoţičke 

na dobu neurčitú. O podmienkach výpoţičky rozhodli poslanci 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na mimoriadnom zasad-
nutí dňa 24. novembra 2009 uznesením č. 526 s platnosťou od 

1. decembra 2009. 
O pôvodný priestor 

na nefunkčných betó-

nových kurtoch v lo-
kalite Ostrova prišli 

skatbordisti koncom 
roka 2008, keď ich 

vlastník nepristúpil na 
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predĺţenie zmluvy s mestom Trenčín.  

Ako povedal Dušan Kováč z občianskeho zdruţenie Bike 

Trial team Trenčín, „do skatparku na Ostrove chodilo veľa 
detí. Mali tam U-rampu, zostavu funboxov, jeden veľký blok 

prekáţok s nábehmi, kde sa mohli dostatočne realizovať. Bola 
by veľká škoda, keby sa tieto prenosné za riadenia ďalej 

nevyuţívali. Nejde o to, kde tento park bude, ale aby bol 

deťom prístupný.“ 
Nepredĺţením nájmu pôvodných priestorov mesto Trenčín 

začalo hľadať náhradné riešenie, teda kam skejtpark pres-
ťahovať. Jednou z moţností bolo vybudovanie novej spev-

nenej plochy na pozemku vedľa tenisových kurtov. Napokon 

však mesto uprednostnilo presun skejtparku na asfaltové 
plochy do zrekonštruovaného športového areálu pri Základnej 

škole Trenčín, Novomeského ulica. Tento priestor aj vyuţívali 
v sezóne roku 2009.  

Od 1. decembra 2009 bude občianske zdruţenie Bike Triel 

team Trenčín vyuţívať pre športové vyţitie skejtbordistov 
areál nachádzajúci sa na kriţovatke Biskupickej a Karpatskej 

ulice, ktoré má rozlohu takmer 1000 m
2
.  

Vlastné poznámky 

 

Zimné plavecké majstrovstvá Slovenska v krátkom bazéne 
v Trenčíne, ktoré vyvrcholili v nedeľu 20. decembra 2009, 

priniesol štyri nové národné seniorské rekordy v individuál-
nych disciplínach :  

- prvý z nich sa postaral troj-

násobný bronzový medai-
lista z majstrovstiev Európy 

Ľuboš Kriţko, ktorý vyplá-

val v disciplíne na 50 m 
voľný spôsob v rozplavbe 

22,09 s., čím o 19 stotín s-
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ekundy  poslal do histórie vlastné maximum 22,28 s. zo 16. 

novembra 2008.  

- V disciplíne na 400 m voľný spôsob ďalší rekord vyplával 
Richard Varga z klubu J&T Bratislava časom 3:52,62 min 

a po 19 rokoch prekonal čas 3:53,05 Andreja Fabišíka o 43 

stotín.  
- Zuzana Mimovičová (ŠKP Košice) si na prsiarskej stovke 

odniesla titul za 1:10,50, čím presne o 4 desatiny zlepšila 
výkon 1:10,90 Natálie Kodajovej ešte zo sezóny 2000. 

- V rozplavbe čas okrúhlych 28,00 sekúnd Kataríny Milly 

(J&T Bratislava) na 50 m znak znamenalo prekonanie re-
kordného času 28,08 Martiny Moravcovej z roku 2003 o 

osem stotiniek. 

- V štafetách sa postarali o rekordné zápisy muţi ŠK Topvar 

Topoľčany na 4 x 50 m polohové preteky a ţeny J&T 

Bratislava na 4 x 50 m voľný spôsob i polohové preteky a 
„účelovo“ proti stopkám aj na 4 x 100 m polohové preteky. 

Vlastné poznámky 

 
Druţstvo siedmej hokejovej triedy Dukly Trenčín sa zú-

častnilo v dňoch 27. aţ 29. decembra 2009 3. ročníka Via-
nočného turnaja 2009 v Krnove za účasti desiatich klubových 

druţstiev, ktoré boli zaradené do dvoch vyraďovacích skupín. 

V skupine A hrali ţiaci hokejových klubov z českého Krnova, 
poľských Sosnowieca a Jastrzebie, Hoby Bratislava a Dukly 

Trenčín. V skupine B štartovali hokejové kluby z Vítkovíc, 
Liberca, Ţiliny, 

Prešova a Janowa. 

Do Krnova tren-
čianski hokejisti 

cestovali síce s od-
hodlaním vyhrávať, 

ale spočiatku mali 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5416497&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5416496&ids=6
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určitú obavu zo súperov. Po dvoch dňoch hokejového turnaja 

sa vízia hrať finálový zápas na-plnila. Vo vyraďo-vacej 

skupine im najviac postup sťaţilo druţstvo Hoby Bratislava, 
nad ktorým zvíťazili 2:0 a druţstvo poľského Jastrzebie, nad 

ktorým zví-ťazili 4:3. Muţstvo počas celého turnaja hralo 
takticky a sú-drţne. Z predpokladaného slovenského finále 

medzi Duklou Trenčín a HK Prešov sa nakoniec konalo 

československé derby medzi Duklou Trenčín a HK Liberec.  
Mimoriadne „nabudenie“ celého muţstva mladým trénerom 

Marekom Fraňom pred rozhodujúcim zápasom, jedinečná 
atmosféra, ktorú vytvorili rodičia mladých hráčov Dukly Tren-

čín skandovaním spevom a povzbudzovaním boli hybným mo-

mentom chlapcov z Trenčína. V tomto zápase vyhrali vysoko 
8:2. Základom úspechu a vyhraného zápasu boli premyslené 

útoky, logické prihrávky, tvrdé strely našej obrany či dôsledné 
doráţky. Všetci hráči odviedli dobrý výkon, ocenenie si 

zaslúţia Adam Haščič za osem strelených gólov, Richard 

Lukoťka, ktorý vo finálovom zápase s Libercom dosiahol 
„hetrik“ a kapitán Andrej Hatala, ktorého vyhlásili na via-

nočnom turnaji za najlepšieho obrancu. 
www.sme.sk 06.01.2010 

 

Atletický oddiel patrí počtom ţiakov Športového gymnázia 
v Trenčíne medzi najväčšie. Mladí atléti štartovali v roku 2009 

na viacerých domácich šampionátoch i zahraničných prete-
koch. S akými výsledkami ?  

Ťaţiskom aktivity 

atlétov v minulom roku 
bola účasť na pretekoch 

organizovaných Slo-
venským atletickým 

zväzom. Okrem toho sa 

zúčastňovali aj prete-

vľavo Monika Weigertová 

http://www.sme.sk/
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koch organizovaných Školskou asociáciou športu na školách 

a rôznych druţobných akcií. V roku 2009 mal atletický oddiel 

Športového gymnázia registrovaných 123 pretekárov a svojou  
výkonnosťou sa zaradil medzi desať najlepších slovenských 

atletických oddielov. 
Vrcholom zimnej časti sezóny boli halové Majstrovstvá 

Slovenskej republiky všetkých vekových kategórii 8. februára 

2009, na ktorých  získali pretekári Športového gymnázia päť 
medailí. Dva tituly získala Monika Weigertová a to v dis-

ciplíne beh na 60 metrov a beh 60 metrov prekáţky. Súčasne 
bola členkou štafety na 4x200 metrov, kde získala striebornú 

medailu. Ďalšími členkami striebornej štafety boli Alchusová, 

Rafajová a Mišíková, ktorá k striebru za štafetu pridala aj 
striebro v behu na 200 metrov. Bronzovú medailu vybojoval 

vo vrhu guľou Martin Guzlej. 
Z celoštátneho šampionátu dospelých a juniorov, ktoré sa 

konali v polovici februára 2009 priniesli desať medailí. Jediný 

titul vybojovala Viktória Kotoučková v behu na 800 metrov 
v kategórii junioriek. K zlatej medaile táto juniorka pridala 

ešte striebornú medailu v behu na 1500 metrov. Dve druhé 
miesta v juniorskej kategórii  vybojovala aj Veronika Šteflí-

ková a to v disciplínach 60 metrov cez prekáţky a v skoku do 

výšky. Ďalšie striebro v juniorskej kategórii pridali Monika 

Mišíková v behu na 200 metrov, Filip Chrenko na 60 metrov 

cez prekáţky, Matúš Olej vo vrhu guľou a Monika Weiger-

tová v skoku do diaľky, ktorá získala a j bronz v behu na 60 

metrov. Viliam Papšo si zabezpečil tretie miesto v behu na 60 

metrov prekáţky muţov. 
Posledný februárový víkend sa konali Majstrovstvá Sloven-

skej republiky ţiakov a šampionát vo viacboji všetkých veko-
vých kategórii. Ţiacky titul získal Ernest Filip vo vrhu guľou 

a Monika Weigertová získala titul v päťboji dorasteniek 

a Veronika Šteflíková bronz v päťboji junioriek. 
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Na letnú sezónu sa časť atlétov pripravovala uţ tradične tri 

týţdne v Španielsku. Sezóna začala počas posledného aprí-

lového víkendu súťaţami druţstiev všetkých vekových kate-
górii. Športovci sa zúčastnili všetkých súťaţí druţstiev so 

striedavými úspechmi. V súťaţi druţstiev mladších ţiakov sa 
v 5. kolách stretávajú druţstvá iba na úrovni bývalého zápa-

doslovenského kraja, kde mladší ţiaci obsadili siedme a mlad-

šie ţiačky šieste miesto. 
Druţstvá staršieho ţiactva a dorastu súťaţili štyri kolá 

v rámci kraja a snaţili sa o postup na majstrovstvá Slovenska 
druţstiev, čo sa im nepodarilo. Na slovenský šampionát sa 

prebojovali ale druţstvá dorastu. Chlapci i dievčatá skončili 

medzi ôsmimi najlepšími druţstvami na posledných miestach. 
Na Majstrovstvách Slovenska dorastencov v druhej polovici 

júna v Nových Zámkoch, tituly pre oddiel vybojovali  Jakub 

Duras v hode oštepom, Patrik Matuščin v behu na 300 me-

trov prekáţky, Monika Mišíková v behu na 400 metrov a 

Monika Weigertová v sedemboji. Jedinú striebornú medailu 
získal  Matúš Gašpar v behu na 300 metrov cez prekáţky. 

Bronzové medaily získali Naďa Alchusová v behu na 400 
metrov, Matuš Gašpar v behu na 110 metrov prekáţky, 

Martin Guzlej  vo vrhu guľou, Patrik Matuščin v behu na 

400 metrov a Nikola Kriţanová  v hode diskom. 
Celková bilancia dorastencov bola štyri zlaté, jedna strie-

borná a päť bronzových medailí. Na šampionáte dospelých 
v Dubnici nad Váhom štartovala štafeta 4x400 metrov, ktorá 

v zloţení Alchusová, Mišíková, Ragalyová, Kotoučková 

získala striebro. Bronz získala Viktória Kotoučková  v behu 
na 800 metrov. 

Na Majstrovstvách Slovenska juniorov cez prvý júlový 
víkend v Nitre získali tituly Monika Mišíková  v behu na 400 

metrov a Matúš Olej vo vrhu guľou. Striebro pridala Ve-

ronika Šteflíková v behu na 100 metrov prekáţky a k tomu aj 
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bronz v skoku do výšky. Tretie miesta vybojovali Martin 

Guzlej vo vrhu guľou, Róbert Jordán  v hode diskom a Ma-

túš Olej v hode oštepom. Na tradičnom medzištátnom stret-
nutí dorastu do 17 rokov Slovensko – Česko – Maďarsko 

reprezentovali školu i Slovensko Monika Mišíková, Monika 
Weigertová, Jakub Duras, Matúš Gašpar, Martin Guzlej  a Pa-

trik Matuščin. 

Monika Mišíková a Monika Weigertová sa zúčastnili dvoch 
najvýznamnejších akcii vlaňajšieho roka a to  svetového 

šampionátu do 17 rokov, ktoré sa konali v talianskom meste 
Bressannone a festivalu olympijských nádejí EYOF vo fín-

skom Turku.  

Na majstrovstvách Európy do 22 rokov v litovskom Kau-
nase štartoval junior Viliam Papšo a v behu na 110 metrov 

prekáţky obsadil pätnáste miesto. 
www.sme.sk 04.01.2010 

 

     Na tradičnom vianočnom stolnotenisovom turnaji, ktorý 
usporiadal TJ Keraming Kubran Trenčín v Základnej škole 

Trenčín, Kubranská ul. dňa 26. decembra 2009 pretekali všet-
ky vekové kategórie amatérskych športovcov. Tento ročník 

turnaja bol výnimočný nielen rekordným počtom takmer šty-

ridsať účastníkov, ale 
aj čo do výkonov 

jednotlivých hráčov. 
Tí sa snaţili veľkou 

bojovnosťou získať 

najlepšie umiestne-
nie. Turnaj za zele-

nými stolmi bol 
neoficiálnymi maj-

strovstvami trenčian-

skeho stolnoteniso-

http://www.sme.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5408583&ids=6
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vého klubu TJ Keraming Kubran. 

Súťaţiaci boli zadelení do ôsmich skupín, z ktorých z kaţ-

dej do elitnej šesťnásťčlennej skupiny postupovali prví dvaja. 
V tejto skupine si najlepšie počínal predviedol Róbert Ko-

morovský, ktorý sa stal víťazom uţ tretíkrát po sebe a pu-
tovný pohár si tak odniesol natrvalo. Na druhom mieste sa 

umiestnil Marek Dobiáš tretiu priečku obsadil Branislav 

Bohuš. 
Organizátori turnaji mysleli aj na porazených zo základných 

skupín, keď boli vyţrebovaní do pavúka a hrali systémom na 
dve prehry. Z nich na prvom mieste sa umiestnil Vladimír 

Starosta. Na druhom mieste sa skončil 77 ročný Alojz Novák 

a na treťom mieste skončil Zdeněk Vyhnalík. Z najmladších 
účastníkov si najlepšie počínal Anton Paluš a z najstarších 

Tibor Dobiaš. Najmladšou účastníčkou bola deväťročná Mo-

nika Marouseková  a najstarším 87 ročný Vincent „Dodo“ 

Gondţúr. 

ww.sme.sk 06.01.2010 
 

 
  

 

 


