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Telesná výchova a šport 
 

Začiatkom mesiaca januára 2010 na zimnom štadióne J & T 

Arena   v Trenčíne absolvovala záverečnú prípravu desaťčlen-

ná rakúska krasokorčuliarska reprezentácia pred európskym 

šampionátom  v estónskom Talline, ktorí pod vedením známe-

ho slovenského krasokorčuliara Jozefa Sabovčíka dolaďovali 

svoju formu.  

Je neuveriteľné, ţe Jozef Sabovčík v 46-rokoch je stále v 

neuveriteľnej krasokorčuliarskej forme. V Trenčíne hravo 

zvládol saltá na korčuliach i trojité skoky. Jeho vysoké skoky 

pôsobia ešte aj dnes fantasticky. „Stá-

le sa snaţím udrţiavať fyzickú kon-

díciu. Aj keď starnem, permanentne 

trénujem, aby som bol v dobrej špor-

tovej dispozícii,“ povedal Jozef Sa-

bovčík, ktorého pred rokmi moderá-

tor Scott Hamilton nazval Jumping 

Joe. Sám o sebe hovorí, ţe „táto prá-

ca ma baví. Ţivot bez krasokorčuľo-

vania si neviem predstaviť. Ak sa nevyskytnú mimoriadne ne-

príjemné zdravotné problémy a pokiaľ ma ľudia budú chcieť 

vidieť, budem sa snaţiť ţiť naplno športom.“ Na otázku či bu-

de na olympijských hrách v kanadskom Vancouveri povedal, 

ţe povinné aj voľné zostavy krasokorčuliarov bude sledovať 

len na televíznej obrazovke. Prišiel len vtedy, ak by mal na 

olympiáde oficiálnu funkciu pri ľadovej ploche. Na druhej 

strane sa uţ teší, ţe budem doma s rodinou. 

www.sme.sk 08.01.2010 
 

 Na Európskom pohári karate dňa 9. januára 2010 sa 

v chorvátskom meste Samobor pri hlavnom meste Zagreb sa 

za účasti pretekárov z viac ako desiatich krajín Európy získala 

pretekárka z karate klubu Európa Trenčín Ingrid Suchánková 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5431134&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5431133&ids=6
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v kategórii kata juniorky v konkurencii 16 pretekárok zlatú 

medailu, kde v piatich kolách vyhrala vţdy suverénne 5 : 0 

nad kaţdou súperkou.  

správa B. Zubričaňáka 

 

Dňa 3. januára 2010 sa uskutočnili v českom meste Tábor 

majstrovstvá sveta muţov do 23 rokov v cyklokrose i za účasti 

66 pretekárov z 22 krajín. Slovenských pretekárov viedol čer-

stvý majster Európy Róbert Gavenda z Trenčína. No tento 

pretek mu nevyšiel podľa jeho predstáv, lebo skončil na sied-

mom mieste, 40 sekúnd za poľskými pretekármi, bratmi Pav-

lom a Kacperom Szczepaniakovcami. Na tretej bronzovej 

priečke skončil Francúz Arnaud Jouffroy. 

Medzi juniormi slovenskí pretekári neoslnili, keď najlepšie 

z kvarteta skončil na 47. mieste Jaroslav Chalás. Zlato si vy-

bojoval na radosť domácich českých fanúšikov Tomáš Pa-

prstka, ktorý na cieľovej rovinke prešpurtoval Francúza Ju-

liana Alaphilippeho. Bronzovú medailu si vybojoval Holan-

ďan Emiel Dolfsma. Tomáš Paprstka vybojoval pre Česko pr-

vé zlato medzi juniormi z majstrovstiev sveta po deviatich ro-

koch, ktoré naposledy práve v Tábore tešil Martin Bína.  

Český cyklokrosár Zdeněk Štybar sa stal novým majstrom 

sveta v nedeľu 31. januára 2010 v kategórie Elite. Za ním do-

razila do cieľa dvojica belgických pretekárov v poradí Klaas 

Vantornout a Sven Nys. 

Pravda 01.10.2010, www.sme.sk  31.10.2010 

pomocná evidencia 61/1/2010 

 

Futbalisti AS Trenčín sa s plným počtom deviatich bodov 

stali víťazmi základnej E-skupiny v rámci 13. ročníka medzi-

národného zimného turnaja Tipsport liga 2010. Pre účastníka 

druhej najvyššej slovenskej súťaţe to znamená istú miestenku 

do štvrťfinále tohto tradičného podujatia. Trenčania v sobot-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5483558&ids=6
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ňajšom dueli 16. januára 2010 na umelej tráve v Bratislave - 

Prievoze zdolali v súboji dovtedy nezdolaných tímov nováčika 

Corgoň ligy FK Senica 2:1 (0:1). Muţstvo zo Záhoria poslal 

do vedenia v 12. minúte Milan Pavlovič z pokutového kopu, 

po zmene strán sa však Peter Mazán (46. minúte) a František 

Kubík (59. minúte) postarali o obrat nepriaznivého stavu. 

Na druhom mieste v skupine skončila FK Senica, na treťom 

mieste MFK Petrţalka a na štvrtom FC Vysočina Jihlava. 

www.sme.sk 17. 1. 2010  

    pomocná evidencia 19/1/09 

 

Zverenci trénera MŠK Ţilina Pavla Hapala neponechali v 

štvrťfinálovom dueli turnaja Tipsport 20. januára 2010 v Brne 

nič na náhodu a v čisto slovenskom súboji zdolali účastníka 

druhej najvyššej súťaţe I. ligy 2009/2010 AS Trenčín jedno-

značne 7:1 (3:1). Po dva góly aktuálneho lídra Corgoň ligy za-

znamenali útočníci Tomáš Oravec a Tomáš Majtán, pričom 

pre druhého menovaného, ktorý je v Ţiline na skúške z MFK 

Petrţalka, to boli premiérové presné zásahy v ţlto-zelenom 

drese. Zvyšné góly MŠK pridali Jozef Piaček, Dominik Fotyik 

a Stanislav Angelovič. V paralelne hranom druhom štvrťfinále 

zdolala v praţskom Edene Viktoria Plzeň nemeckého zástupcu 

Dynamo Dráţďany najtesnejším rozdielom 1:0 (0:0). 

V podvečernom dueli v Brne nováčik slovenskej Corgoň li-

gy FK Senica prehral so Sigmou Olomouc  1:2 (1:0). Strelec-

ky sa presadili len hráči českého zástupcu. Okrem gólov To-

máša Hořavu a Michala Ordoša do bránky Senice, rozvlnil 

sieť za  vlastným brankárom aj stopér Aleš Škerle. Nič to však 

nezmenilo na tom, ţe medzi najlepšiu štvoricu tímov Tipsport 

ligy 2010 postúpil Olomouc.  V záverečnom štvrťfinálovom 

súboji sa stretli dve české prvoligové muţstvá. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5483556&ids=6
http://www.sme.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5510725&ids=6
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V Prahe zvíťazilo Kladno nad Jabloncom 2:0 (1:0) a zabez-

pečilo si účasť v semifinále. Tipsport liga 2010 vyvrcholila 

počas víkendu 23. - 24. januára 2010 v praţskom Edene. 

www.sme.sk 20.01.2010  

 

V sobotu  23. januára 2010 sa v Soblahove uskutočnila vý-

ročná členská schôdza odboru turistiky Klubu slovenských tu-

ristov TTS Trenčín. Aj keď sa členská základňa turistov stabi-

lizovala, trápia sa s problémom, ţe v trenčianskom odbore tu-

ristiky, ktorý si v tom to roku pripomína jubilejné 120. výročie 

svojej činnosti, chýba stredná veková skupina turistov. Podľa 

slov predsedu  klubu TTS J. Matejku  v tomto roku by mali 

svoje rady omladiť. „Určite by nás potešilo, keby sme nadvia-

zali na Turistický oddiel mládeţe Hájik, ktorý náš odbor 

v celoštátnom meradle dobre prezentoval viac ako pätnásť ro-

kov,“ zaspomínal J. Matejka a pokračoval, ţe „cvičitelia 

z nášho odboru v minulom roku 2009 pripravili vyše 110 jed-

nodňových a šesť viacdňových  turistických akcií. Turisti ne-

lenili a spolupracovali s odborom turistiky Dukla Trenčín, 

Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov a Klubom 

vojenských veteránov. S nimi sme uskutočnili Vojenskú päť-

desiatku v rámci oslobodenia Trenčína. V rámci Trenčian-

skych diaľkových pochodov v minulom roku 2009 sme zaţili 

pravdepodobne jeden najhorší ročník, čo spôsobilo mimoriad-

ne nepriaznivé počasie. A tak v  Stráţovských vrchoch sa pre-

zentovalo iba šestnásť účastníkov vzhľadom na prudký lejak 

a silný vietor.“ 

ww.sme.sk 25.01.2010 

pomocná evidencia 99/1/2010 

 

Na poslednom dni Európskeho šampionátu juniorov a ka-

detov v kumite starších junioriek do 60 kg v tureckom Izmire 

v mesiaci február 2010 sa Dagmar Kubinskej po-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5510724&ids=7
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5530918&ids=6
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darilo vybojovať pre Slo-

vensko zlatú medailu. Dag-

mar Kubinská z druţ-stva 

Ekonóm Trenčín  zis-kom 

titulu Majsterky Eu-rópy po 

jej bravúrnom výkone uzav-

rela medailovú bilanciu slo-

venskej  výpra-vy na ko-

nečných päť medailí. 

Trenčianske noviny 15.02.2010 

pomocná evidencia 89/1/2010 
 

     V dňoch 13. a 14. februára 2010 sa uskutočnili v Banskej 

Bystrici majstrovstvá Slovenska v krasokorčuľovaní v kate-

górii juniorov a mladších ţiakov. Slovenskou šampiónkou na 

rok 2010 sa stala v kategórii mladších ţiačok pretekárka Bro-

nislava Dobiášová, pred Katarínou Broskovou a Sabinou 

Drábovou, všetky z Telovýchovnej jednoty Dukla Trenčín. 

Trenčianske noviny 22.02.2010  

pomocná evidencia 108/1/2010 
 

Dňa 13. februára 2010 sa uskutočnili v Bratislave oblastné 

majstrovstvá ţiackych druţstiev v badmintone za účasti druţ-

stiev HK Filozof Bratislava, Spoje Bratislava, BK Šurany, BK 

MI Trenčín a BK M - Šport Trenčín. Zo športových bojov ví-

ťazne vyšiel Badmintonový klub MI Trenčín, ktorý vo finále 

zvíťazil nad svojím mestským rivalom BK M – Šport Trenčín 

7 : 0. 

Trenčianske noviny 22.02.2010 

pomocná evidencia 106/1/2010 
 

 

V nedeľu 7. marca 2010 sa 51. kolom hokejovej Slovnaft 

extraligy skončila tohoročná sezóna, v ktorej sa zo sezónou 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5813629&ids=6
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rozlúčila domáca Dukla Trenčín na domácom ľade prehrou so 

Slovanom Bratislava 3:8 po tretinách  0:2, 2:3, 1:3. Torzo zos-

tavy Dukly Trenčín neveštilo pred stretnutím nič dobré, lebo 

nastúpila len s tromi útokmi proti  štyrom útokom hostí. Do-

máci začali bojazlivo, čo hostia vyuţili v 7. minúte na vedúci 

gól Nedorostom a v 12. na druhý Hujsom. Po tomto góle do-

máci trochu oţili a boli Slovanu rovnocenným súperom. V zá-

vere tretiny prišlo aj prvé vylúčenie na strane Slovana, keď 

hákoval Vaic. Od druhej tretiny sa zlepšila úroveň zápasu aj 

bojovnosť, z ktorej na strane hostí vyplynuli dve vylúčenia a u 

domácich jedno. Po upokojení herného prejavu sa domáci od-

hodlali k nátlakovej hre, z ktorej v 27. minúte Radulay zníţil 

na 1:2 a v 30. minúte ten istý hráč po peknej kombinácii s Du-

becom vyrovnal.  

Od tohto momentu si Slovan 

uvedomil váţnosť situácie, pri-

dal na dôraze a tromi rýchlymi 

gólmi sa opäť ujal vedenia. Po 

piatom góle diváci zahádzali 

ľad drobnými predmetmi, a tak 

sa zvyšok tretiny dohral po 

prestávke. 

V tretej časti v bránke domá-

cich po góle Richarda Hunu po dlhšom čase nastúpil Murín, 

ale dlho tam nepobudol, keďţe sa pri šiestom góle belasých 

zranil a do brány sa musel vrátiť Hiadlovský.  

Po zápase Jozef Daňo, asistent trénera Dukly Trenčín 

povedal „Chceli sme odohrať dôstojné stretnutie, ale druţstvo 

oklieštené zraneniami to nedokázalo. Strácali sme na sile a in-

kasovali sme hlavne v nedôslednej obrane. Mrzí nás neúspeš-

ná sezóna.“  

www.sme.sk 07.03.2010 

 

http://www.sme.sk/
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Dňa 10. apríla 2010 futbalisti Trenčína svoj voľný prvoli-

gový program vy-

plnili priateľským 

medzinárodným 

stretnutím proti 

výberu Malajzie 

do 21 rokov na 

domácej pôde. Zá-

pas sa hral jedno-

značne v réţii Trenčanov, čo potvrdzuje aj vysoká výhra 4:0. 

Pod tento výsledok sa podpísali Baez, Straka po jednom góle 

a dva góly pridal Hlohovský. 

www.astrencin.sk 11.04.2010  

 

Hokejoví juniori Dukly Trenčín triumfovali v rozhodujú-

com piatom finálovom stretnutí dňa 14. apríla 2010 na ľade 

Slovana Bratislava, nad ktorým zvíťazili 7:3 a uţ tretí rok po 

sebe zostávajú na piedestáli slovenského juniorského hokeja. 

Z nedôstojného prostredia tréningovej plochy na zimnom šta-

dióne Vladimíra 

Dzurillu v Ruţi-

nove si hostia 

spod hradu Ma-

túša Čáka ani 

dve stovky ich 

fanúšikov nič ne-

robili. Hokejisti 

ovládli hru na 

ľade a fanúšiko-

via im mohut-

ným povzbudzovaním vytvorili v Bratislave domáce prostre-

die. Napriek tomu, ţe Slovan viedol v sérii po prvých dvoch 

vyrovnaných domácich zápasoch uţ 2:0, ale v Trenčíne im 

http://www.astrencin.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6028438&ids=6
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obhajcovia titulu odplatili rovnakou mincou. Preto sa rozho-

dovalo v piatom zápase v Bratislave. V prvej tretine rozhodu-

júceho súboja boli hostia rýchlejší a kombinačne vyspelejší, 

dvakrát viedli, no hráči Slovana vyuţívali ich zaváhania a 

slabšie chvíle brankára Juraja Gašparoviča na vyrovnanie. 

V druhej tretine však domácim bez opôr Hudáčka a Bakoša, 

ktorých čakalo podvečer seniorské finále, začali dochádzať si-

ly a na góly trenčianskych hráčov Lukáša a Tomáša Klímov-

cov uţ nedokázali odpovedať. V záverečnej tretine uţ hostia 

kontrolovali situáciu, pridali ďalšie tri góly a zaslúţene vybo-

jovali uţ piaty juniorský titul za posledných šesť rokov pre 

Trenčín. 

„Je to nádherný pocit získať titul. Po celoročnej drine sme si 

ho zaslúţili. Boli sme dnes od Slovana o kúsok lepší, keď roz-

hodla väčšia vôľa po víťazstve nášho tímu. Chlapci sa napriek 

nepriaznivému vývoju na začiatku série dali dokopy a dokáza-

li spoločne potiahnuť do záverečného víťazstva. Boli sme jed-

noliata partia. Uţ aj v prvých dvoch zápasoch na Slovane sme 

boli domácim vyrovnaným súperom, v niektorých momentoch 

sme boli dokonca lepší ako Slovan. Pokazili sme si to však 

sami. Nebyť toho, titul sme mohli oslavovať uţ doma.“ zhod-

notil pre agentúru Sita rozhodu-

júci piaty zápas tréner Trenča-

nov Branislav Okuliar.  

Napriek výrazným a dlhodo-

bým úspechom juniorov zaţili 

v Trenčíne historicky najhoršiu 

seniorskú sezónu, keď sa A-tím 

neprebojoval do play-off. Práve 

výraznejšie vyuţitie domácich 

talentov by si priali nielen domáci fanúšikovia. „V Trenčíne sa 

začalo serióznejšie pracovať s touto studnicou talentov. Je tu 

úsilie umoţniť viac týmto mladíkom zapojiť sa do činnosti se-
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niorského kádra. Samozrejme, závisí to aj od trénerov, ktorí sú 

pri kormidle A-tímu, ako si vyskladajú káder,“ konštatoval 

bývalý trenčiansky hokejista a dnes mládeţnícky tréner Bra-

nislav Okuliar, ktorý na rozdiel od seniorských trénerov a 

funkcionárov môţe byť so sezónou spokojný. „S celým roční-

kom môţem vyjadriť veľkú spokojnosť. Splnili sme, čo sme si 

pred sezónou predsavzali. Vypálilo to dokonca lepšie, ako 

som očakával. Ďakujem chalanom.“ 

www.sme.sk streda 14.04.2010  

pomocná evidencia 236/1/2010 
 

Majstrovstvá Slo-

venska starších ţia-

kov v hokeji sa kona-

li v dňoch 14. aţ 16. 

apríla 2010 v Popra-

de. Na turnaji sa zú-

častnili najlepšie dve 

druţstvá zo západné-

ho, stredného a vý-

chodného Slovenska, 

medzi nimi aj mladí hokejisti  Dukly Trenčín.  

Turnaj sa hral systémom, ţe hral kaţdý s kaţdým. Mladí 

Trenčania napokon získali strieborné medaily, keď zlatá me-

daila unikla o jeden gól v boji s druţstvom Ţiliny. Majstrom 

sa pre sezónu 2009/2010 sa teda stala Ţilina. 

Tréner Dukly Trenčín Patrik Zelenka k priebehu turnaja 

povedal, ţe „druhé miesto pre nás predstavuje pekné vyvrcho-

lenie dvojročnej práce s  muţstvom. Na škodu je azda iba to, 

ţe na prvé miesto nám chýbal jeden gól. Chlapcom ďakujem, 

počas posledných dvoch sezón pracovali veľmi dobre. Do-

siahnuté výsledky hovoria za seba“ 

www.sme.sk 23.04.2010  
 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6087387&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6087386&ids=6
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Vo finále Breukelen Cupu v Holandsku kvalitne obsade-

ného turnaja hráčov do 21 rokov nastúpili proti sebe druţstvá 

AS Trenčín a 

Vitesse Arn-

hem. Na oboch 

tímoch bolo 

badať únavu z 

predchádzajú-

cich štyroch 

náročných due-

lov. S úbytkom 

energie sa vyrovnali lepšie Trenčania. Svojho finálového riva-

la zdolali presvedčivo 4:1 gólmi v 12. min. Adiho, 15. min a 

22. min. Štefánika, 41. min. Depetrisa. 

Trenčianski futbalisti zanechali v Holandsku vynikajúci do-

jem. Turnaj prešli bez jedinej prehry. V ťaţkých zápasoch s 

obhajcom prvenstva Spartou Rotterdam a Ajaxom Amsterdam 

vydolovali remízy, hoci ešte pár minút pred koncom prehráva-

li o dva góly. V ostatných dueloch brali iba víťazstvá.  

www.sme.sk 11.05.2010 

pomocná evidencia 309/1/2010 

 

Trenčianske hádzanárky obsadili štvrté miesto v ôsmom 

ročníku WHIL a boli s jedným z najmladších druţstiev v sú-

ťaţi.  V sezóne 2009/2010 ôsmeho ročníka WHIL nastúpil HK 

Štart takmer s novým druţstvom, keďţe v Trenčíne ostalo len 

šesť hráčok. Druţstvo bolo doplnené dorastenkami a do Tren-

čína sa vrátili dve staronové tváre Anna Mária Birkušová 

a Anna Neštická pod vedením trénera Jana Beňadika.  bývalou 

slovenskou reprezentantkou Zuzanou Koníkovou. V priebehu 

jesennej časti súťaţe prišla do druţstva ešte juniorská repre-

zentantka Wollingerová a v zime skúsená Šáteková. V zá-

kladnej časti sa umiestnili trenčianske hádzanárky na ôsmom 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6202151&ids=6
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mieste a celkom po semifinálových zápasoch skončili na štvr-

tom mieste. 

www.sme.sk 30. 4. 2010 
 

V nedeľu 25. apríla 2010 sa uskutočnil v Chocholnej -

Velčiciach Beh oslobodenia ob-

ce, v ktorom úspešne zabodovali 

aj pretekári z Trenčína. Behu sa 

zúčastnilo 113 beţcov, ktorí sú-

ťaţili vo všetkých vekových ka-

tegóriách, Najstarším účastní-

kom bol Andrej Kusenda. Tra-

ťový rekord Jána Kriţáka (Nové 

Mesto nad Váhom) z roku 1995 časom 25:09 min. sa však ani 

tento rok nepodarilo nikomu prekonať. 

Výsledky: 

kategória st. ţiačok:  1) E. Baginová (Trenčín) 5:02,  

          2) M. Hurtoňová (Trenčín) 5:23, 

          3) D. Belavá (Trenčín) 6:41 

kategória dorastencov:   1) P. Matuščin (ŠG Trenčín) 25:15,  

          2) D. Peťovský (Trenčín) 25:16,  

kategória ţien:  1) J. Hudáková (Trenčín) 16:41,  

 3) V. Kováčová (Trenčín) 17:11 

kategória veteránov do 49 rokov:  1) J. Kucharík (Trenčín) 

28:22,  

                                                          2) E. Páleník (Trenčín), 

30:46,  

kategória veteránov do 59 rokov: 1) M. Kováč (Trenčín) 

30:22,  

kategória veteránov nad 60 rokov: 1) F. Husár (Trenčín) 

33:34,  

2) J. Kudla (Trenčín) 

36:31,  

Trenčianske noviny 26.04.2010 
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pomocná evidencia 255/1/2010 

 

Dňa 2. mája 2010 sa uskutočnili v Bratislave 44. majstrov-

stvá Slovenska v bedmintone muţov a ţien. Mimoriadne 

úspešnými boli bedmintonisti z Trenčíne, keď získali celkom 

deväť medailí. V dvojhre získal majstrovský titul Michal Ma-

tejka z M-Šport. Michal Matejka získal s klubovým spoluhrá-

čov Hliničanom v štvorhre striebornú medailu. V kategórii 

ţien získala dve bronzové medaily Fašungová. 

Trenčianske noviny 10.05.2010 

pomocná evidencia 298/1/2010 

 

Dňa 2. mája 2010 vyvrcholili v športovej hale na Sihoti 

v Trenčíne majstrovstvá Slovenskej republiky vo volejbale ju-

nioriek a juniorov. Tento záverečný turnaj úspešne zvládli 

hráči ATC Trenčín COP pod vedením trénera Ivana Hiadlov-

ského, keď všetky zápasy vyhrali 3:0 a tým prvé miesto 

s titulom majstra Slovenska. Na druhom mieste sa umiestnilo 

druţstvo VK Ekonóm PU Nitra a na treťom mieste VK Che-

mec Humenné. Trenčania prevzali aj štyri z piatich individu-

álnych ocenení : 

- najlepší rozohrávač – Filip Palgut 

- najlepší smečiar – Milan Lízala 

- najlepší blokár – Peter Mlynarčík 

- najlepší libero – Michal Hovorka 

V súťaţi junioriek dominovalo druţstvo ŠSK Bilíkova Bra-

tislava, ktoré získalo titul majstra Slovenska pred druţstvom 

COP Nitra a Sláviou UK Bratislava. Individuálne ceny prevza-

li tieto hráčky : 

- najlepšia nahrávačka – Dominika Čierna (Slávia UK 

Bratislava 

- najlepšia smečiarka – Romana Krišková (COP Nitra) 
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- najlepšia blokárka – Michaela Abrhámová (ŠŠK Bilí-

kova, Bratislava) 

- najlepšie libero – Lucia Nikomonová (COP Nitra) 

- najlepšia hráčka – Veronika Hrončeková (Slávia UK 

Bratislava) 

ECHO 07.05.2010 

pomocná evidencia 290/1/2010 

 

V hokejovom tíme Dukla Trenčín začali v pondelok dňa    

3. mája 2010 s letnou prípravou na extraligovú sezónu 

2010/2011 rovnako ako v ďalších piatich prvoligových klu-

boch. Do nového súťaţného ročníka vstúpili Trenčania s ví-

ziou hrať do troch rokov vo finále play-off Slovnaft extraligy. 

Na tlačovej konferencii to vyhlásil prezident klubu Jozef Mi-

tocha, ţe vedenie Dukly sa pritom bude spoliehať na starších 

Trenčanov, ktorí by mali pomôcť talentovaným mladíkom ho-

kejovo dospieť. Títo mladí hokejisti by mali potiahnuť tím 

spod hradu Matúša Čáka na vyššie priečky. V najbliţšej sezó-

ne plánujú v Trenčíne stabilizovať káder. Druţstvo povedie 

tréner Dušan Gregor, ktorý sa vrátil z MHC Martin po šesť-

ročnej pauze. Jeho asistentom bude Juraj Jakubík. Na tlačo-

vej konferencii Dušan Gregor povedal, ţe „nikdy som sa neta-

jil tým, ţe mám srdcový vzťah k Trenčínu. „Do Dukly sa po 

dvoch rokoch v Banskej Bystrici vrátil veterán Ján Pardavý a 

zmluvu predĺţili kapitán Ľubomír Sekeráš, Andrej Kollár a 

Martin Hlavačka. Popri nich bude naďalej hrať aj Branislav 

Jánoš, ktorý sa vrátil do Trenčína v priebehu uplynulej sezó-

ny. Pre druţstvo budú prínosom zo Ţiliny prichádzajúci útoč-

níci Ivan Koloţváry a Petr Vala. Obaja s vedením Dukly 

podpísali viacročné zmluvy. Z majstrovského juniorského tí-

mu sa o miesto v základnej zostave seniorov „pobijú“ bratia 

Klímovci, Andrej Štastný, Tomáš Lipták a obranca Erik 

Bednár. Brankársku trojicu naďalej budú tvoriť Tomáš Hiad-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6154327&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6154329&ids=6
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lovský, Igor Murín a Vladimír Kováč. Ako informoval Edo 

Hartmann, z klubu odišli Roman Šimíček, Jiří Hašek, Peter 

Čintala, Eduard Hartmann ml., Ladislav Gabriš, Branislav Lo-

botka, Michel Miklík, Róbert Balga a Tomáš Troliga. 

Tréner Dušan Gregor 

mal od úvodného tré-

ningu na suchu k dispo-

zícii spolu 29 hráčov. 

Prezident klubu Jozef 

Mitocha doplnil, do 

druţstva by radi získali 

ešte jedného obrancu. 

Tréner Dušan Gregor 

vidí problém Dukly v 

chýbajúcej strednej generácii hráčov. Do Trenčína prišiel s 

cieľom viesť svojich zverencov k poctivému hokeju, od hrá-

čov bude vyţadovať charakter, pokoru a lojalitu ku klubu. 

Čestný prezident klubu a primátor Trenčína Ing. Branislav 

Celler verí, ţe návrat pravých „srdciarov“ vráti ľudí na zimný 

štadión.  

 www.sme.sk 04.05.2010 
 

V dňoch 8. a 9. mája 2010 sa uskutočnili na jazere v No-

vákoch majstrovstvá Slovenska v rýchlostnej kanoistike. Azda 

najzaujímavejšia konkurencia sa zišla v pretekoch muţov v  

C-1 na 5000 metrov, na ktorých v štartovnej listine figurovali 

pretekári ako vicemajster sveta na 1000 metrov z roku 2007 

Marián Ostrčil, trojnásobný majster Európy v kanoistickom 

maratóne Radoslav Rus, 19 – ročný dvojnásobný finalista 

z minuloročných majstrovstiev  Európy na krátke trate Juraj 

Oršula, bývalý skúsený slovenský reprezentant Daniel Biksac-

ký a ďalší. Práve tieto preteky organizátori zaradili na záver 

slovenského šampionátu. V tejto spomínanej disciplíne neuve-

riteľne triumfoval Marián Ostrčil, ktorý mal v ciele vyše je-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6154325&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6154325&ids=2
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den minútový náskok pred Danielom Biksackým a Rado-

slavom Rusom. 

Medailové miesta si z Novák odniesli títo trenčianski prete-

kári : 

- v pretekoch muţov v K-1 na 5000 metrov sa na treťom  

mieste umiestnil Andrej Klučiar z Dukly Trenčín, 

- v pretekoch ţien v K-1 sa na treťom mieste umiestnila 

Zuzana Bieliková zo Športovej školy Trenčín, 

- v pretekoch juniorov v K-2 sa umiestnila dvojica Marcel 

Virga/Tomáš Zigo z Dukly Trenčín/Športová škola 

Trenčín na druhom mieste, 

- v pretekoch kadetov v K-2 zvíťazili Peter Gašpa-

rík/Denis Myšák zo Športovej školy Trenčín/KRK No-

váky, 

- v pretekoch kadetov v C-2 sa umiestnili František Fe-

hér/Adam Gavenda z KCK Šamorín/TTS Trenčín na 

treťom mieste, 

- v pretekoch muţov v K-2 sa umiestnila dvojica Andrej 

Kľúčiar/Miroslav Zaťko z Dukly Trenčín/KRK Nováky 

na druhom  mieste, 

- v pretekoch muţov v C-2 sa umiestnila dvojica Miloš 

Kohout/Pavol Rusnák z TTS Trenčín na treťom mieste, 

- v pretekoch juniorov v K-1 sa umiestnil Marcel Virga 

z Dukly Trenčín na druhom mieste, 

- v pretekoch kadetov v K-1 sa umiestnil Oliver Mikuš zo 

Športovej školy Trenčín na druhom mieste, 

- v pretekoch kadetiek v K-2 sa umiestnila dvojica Frede-

rika Majerová/Kristína Homolová z KKK Komár-

no/TTS Trenčín na treťom mieste. 

Trenčianske noviny 17.05.2010 

pomocná evidencia 320/1/2010 

 



607 

 

Studené a daţdivé počasie poznamenalo tohtoročný 8. roč-

ník moto zrazu na Ostrove počas víkendu 14. a 15. mája 2010. 

Jazda kráľov sa však účastníkom vydarila. Ako povedal orga-

nizátor Miroslava Apelt z Black Kings Trenčín uvaţoval, ţe 

celú akciu zruší pre avizované nepriaznivé počasie. Napokon 

sa rozhodol, ţe tradíciu nebude prerušovať  Počasie i kríza sa 

podpísali aj na poč-

toch účastníkov. 

Kým po iné roky 

prišlo na zraz aj do 

osemsto účastní-

kov, tento rok ich 

bolo asi 300 zo Slo-

venska, Čiech či 

Poľska. Organizá-

tori zredukovali 

sprievodné poduja-

tia, súťaţe aj prog-

ram. Na čo však nesiahli bola a jazda kráľov, na ktorú sa vy-

dali v sobotu poobede na stokilometrovej trase vedenej cez 

Nové Mesto nad Váhom a Čachtice do Piešťan a potom späť 

druhou stranou Váhu cez Hrádok a Beckov do Trenčíne. Mo-

torkári sa nezabudli sa zastaviť kúsok od obce Kostolná pri 

pamätníku dvoch kamarátov motorkárov, ktorí pred štyrmi 

rokmi išli na zraz, ale uţ nedošli. Počas dvoch dní si motorky 

prišla pozrieť aj verejnosť. Návštevníci obdivovali všetky typy 

motoriek okrem trojkoliek. Zaujímavé boli najmä prestavby 

harleyov. 

www.sme.sk 16.05.2010 

pomocná evidencia 319/1/2010 

 

V dňoch 14. - 16. mája 2010 sa uskutočnili v športovom 

areáli Základnej školy Trenčín, Novomeského majstrovstvá 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6236052&ids=6
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Slovenskej republiky v hokejbale juniorov – kategória U-20 

účasti sa 12 druţstiev, ktoré boli rozdelené do 3 skupín. Team 

Slovenského Orla mesta Trenčín bol vylosovaný do skupiny 

A). V tejto   skupine dopadli vzájomné zápasy nasledovne : 

       HbC Zvolen – SO Trenčín          0 : 1 

       SO Trenčín – HbC Bratislava     4 : 1 

       SO Trenčín – HbC Ţilina            6 : 0 

Znamená to, ţe 

Trenčania vyhrali 

skupinu a postúpili 

do štvrťfinále, kde 

sa stretli s druţ-

stvom z Vrútok, nad 

ktorým zvíťazili 4 : 

2. Ďalším súperom 

Trenčanov v semifi-

nále boli hokejba-

listi z Bratislavy, 

ktorí vyhrali 2 : 1. 

Vo finálovej skupine o 3. miesto sa stretli Trenčania s hráčmi 

z Vranova, nad ktorým vyhrali 5 : 1 a tým získali cenný bronz. 

Vo finále sa stretli druţstvá Popradu a Bratislavy. Východniari 

zápas prehrali 2 : 1 a tak skončili na peknom 2. mieste.  

Konečné poradie finálovej skupiny :     

1. HbC Bratislava 

2. HbC Poprad     

3. Slovenský orol Trenčín               

4. HbC Vranov nad Topľou. 

vlastné poznámky 

 

Dňa 29. mája 2010 za príjemného jarného slnečného poča-

sia sa uskutočnil 6. ročník Beh Trenčianskou Brezinou za 

účasti 140 pretekárov z celého Slovenska. Na trati dlhej                
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8,2 km si v jednotlivých 

kategóriách najlepšie 

umiestnenia odniesli títo 

pretekári : 

kategória muţi do 39 

rokov : 

1. miesto : Imrich Ma-

gyar (AMK Nové Zám-

ky) 26:55 min 

2. miesto : Roman Arbet (JM Demolex Bardejov) 27:38 

3. miesto : Michal Čaladík (BK Pyxida Bardejov) 28:24 

kategória muţi do 49 rokov : 

1. miesto : Róbert Rolko (AŠKP Ţilina) 27:56 

2. miesto : Ľuboš Kováčik (Povaţská Bystrica) 28:14 

3. miesto : Milan Celerín (Tatran Martin) 28:53 

kategória muţi do 59 rokov : 

1. miesto : Ondrej Hanzlík (AK Baník Prievidza) 30:35 

2. miesto : Ján Cvičela (AK Bojničky) 30:48 

3. miesto : Miroslav Kováč (Trenčín) 31:05 

kategória muţi do 69 rokov : 

1. miesto : Stanislav Sviták (AK Ţilina) 32:50  

2. miesto : Marián Haluza (AMK Nové Zámky) 34:44 

3. miesto : Pavol Rajec (ZŤS Kábel Dubnica n/V) 35:22 

kategória muţi do 70 rokov a starší : 

1. miesto : Jozef Sedláček (Boleráz) 43:25  

2. miesto : Andrej Kusenda (BK Lysá) 44:41 

3. miesto : František Číţ (Orol Prievidza) 46:21 

kategória ţeny do 34 rokov a mladšie : 

1. miesto : Anna Balošáková ( ŠKP Čadca) 35:24  

2. miesto : Jana Kleskeňová (Nitra) 36:41 

3. miesto : Veronika Kováčová (Trenčín) 39:31 

kategória ţeny do 35 rokov a staršie : 

1. miesto : Jitka Hudáková (Trenčín) 35:30  
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2. miesto : Eva Budinská (OCÚ Polúvsie) 36:50 

3. miesto : Iveta Hulvátová (Jogging klub Dubnica) 37:16 

kategória juniori : 

1. miesto : Daniel Makiš (BBK Bánovce n/B) 29:18  

2. miesto : Marek Litvaj ( BS Tatran Turany) 29:19 

3. miesto : Jerguš Koplík (ŠKP Štrbské pleso) 30:41 

kategória juniorky : 

1. miesto : Adriana Janíčková (BK Lysá) 37:35 

2. miesto : Alexandra Bilovská (Triexpert Trenčín) 45:09 

3. miesto : Lucia Naňová ( HC Topoľčany) 45:13 

vlastné poznámky 

 

Trenčianski florbalisti sa zúčastnili Majstrovstiev Slovenska 

vo florbale v kategóriách mladších a starších ţiakov, dorastu a 

juniorov.  

Mladší ţiaci Športového klubu 1. FBC Trenčín napodobnili 

svojich starších kolegov 

z extraligy, keď na Maj-

strovstvách Slovenska vo 

florbale, ktoré sa uskutoč-

nili koncom mája obsadili 

bronzové miesto. Maj-

strom Slovenska vo flor-

bale v kategórii mladších 

ţiakov sa stali florbalisti 

z Niţnej. Druhé miesto 

obsadilo druţstvo z Trebi-

šova a tretie miesto Športový klub 1. FBC Trenčín. „V kategó-

rii starších ţiakov bola organizácia šampionátu na slabšej 

úrovni ako v minulom roku“ zhodnotil tréner starších ţiakov 

Ľuboš Ţák zo Športového klubu 1. FBC Trenčín. V kádri sme 

mali mladých hráčov, ktorých sme doplnili o štvoricu skúse-

nejších hráčov. Výkony muţstva boli na dobrej úrovni. Nie-

strieborní dorastenci 1. FBC Trenčín 
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ktorí mladší hráči ma príjemne prekvapili ako napríklad Am-

rich a Glonek. Konečné poradie : 1. ATU Košice, 2. Florko 

Košice, 3. ŠK 1. FBC Trenčín, 4. Stupava, 5. GT KE, 6. Ţili-

na,  7. ELFS Bratislava, 8. Ţilina, 9. Hurikán Bratislava.  

Majstrovstvá Slovenska vo florbale v kategórií dorastencov 

sa konali v Ţiline pod záštitou klubu Grasshoppers Ţilina. 

Turnaja sa zúčastnili najlepšie muţstvá z celého Slovenska. 

Trenčianski florbalisti obhajovali majstrovský titul z uplynulej 

sezóny. Trenčania chceli v kvalitnom finále zvíťaziť a obhájiť 

titul z ostatnej sezóny v dorasteneckej kategórii. Mančaft ma-

kal, podal bojovný a kolektívny výkon s dodrţiavaním hernej 

disciplíny, ale iba do 95 % zápasu. Päť minút pred koncom 

viedol o 2 góly. Nezvládli záver zápasu a prehrali ho 3:4. Ne-

sklamali Seriš, Heleš Peter, Ţák, Ondrášik a brankár Klobuč-

ník. Všetci potvrdili svoje získané skúsenosti medzi dospelými 

a pomohli muţstvu k úspechu. Konečné poradie:  1. ATU Ko-

šice, 2. ŠK 1. FBC Trenčín, 3. Nová Dubnica, 5. Stupava, 6. 

Florko Košice, 7. Ţilina, 8. Bratislava. 

www.sme.sk štvrtok 17.06.2010  

pomocná evidencia 427/1/2010 
 

Vo štvrtok 10. júna 2010 nadránom stredoeurópskeho času 

sa tešili zo zisku Stanley 

Cupu dvaja trenčianski 

hokejisti Marián Hossa 

a Tomáš Kopecký, obaja 

odchovanci trenčianskeho 

hokeja. Špeciálnu príchuť 

mal minulo týţdňový titul 

najmä pre staršieho z brat-

skej dvojice Hossovcov 

Mariána, ktorý sa uţ tre-

tíkrát v rade sa snaţil 

o zisk trofeje. Pred dvomi 
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sezónami druţstvo Pittsburg Penguins podľahol v sérii hranej 

na štyri víťazné zápasy druţstvu z Detroitu. V nasledujúcej se-

zóne uţ Marián obliekal dres Red Wings a finále sa opakova-

lo, ale Marián Hossa stál opäť na strane porazených. A teda aţ 

štvrtok ráno 10. júna 2010 si mohol z plného hrdla zakričať: 

„Mám ho!“ 

Na strane Chicaga sa rozpútalo hokejové šialenstvo. Pohár 

ako prvý prevzal kapitán Toews. Nepoťaţkal si ho však dlho, 

spoluhráči mu bleskovo napovedali: „Daj ho Hossovi!“. A tak 

sa aj stalo. Marián Hossa bol druhým hráčom z muţstva, ktorý 

mal tú česť poťaţkať si Stanley Cup. „Uff, ten pohár je sku-

točne ťaţký. Musel som si ho oprieť o rameno,“ pousmial sa 

Marián Hossa. „Je to obrovská úľava. Verím, ţe toto víťazstvo 

aj na Slovensku všetci oslavovali. Môj príchod do Chicaga bo-

lo správnym rozhodnutím.“ 

Marián si počas play-off pripísal 15 bodov za 3 góly a 12 

asistencií. Azda sa od neho čakala väčšia produktivita, ale ne-

treba pozabudnúť, aké mnoţstvo kvalitnej práce odviedol 

v smere dozadu. Podriadil sa úspechu tímu pred svojim osob-

ným a vyplatilo sa mu to. V ankete nhl.com bezkonkurenčne 

vedie v kategórii prínos veterána tímu Chicago Black Hawks. 

Tomáš Kopecký pocítil, ako chutí víťazstvo uţ druhý raz 

v kariére. Pred dvoma rokmi však v play off nenastúpil pre 

zranenie kolena. „Pre toto hrám hokej. Je to pre mňa uţ druhé 

víťazstvo. Z roka na rok je to lepšie,“ vyjadril svoje pocity ľa-

vý útočník. V play off si na svoje konto pripísal 6 bodov za 4 

góly a dve asistencie. Vo finálovej sérii rozhodol prvý zápas, 

kedy Jastraby zvíťazili na domácom ľade 6:5. „Za všetkým je 

veľká drina. Toto sú však chvíle, pre ktoré hráte hokej. Keď 

rastiete, snívate o Stanleyho pohári. Sú to neopísateľné chvíle, 

je to niečo neuveriteľné. Spomienky zostanú na celý ţivot,“ 

popísal pre www.nhl.com Tomáš Kopecký. Stanleyho pohár 

čaká v lete cesta po svete. Zastaví sa v deviatich krajinách. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6424789&ids=7
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6424786&ids=1
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Vďaka našim útočníkom sa na neho budeme tešiť aj 

v Trenčíne. 

www.sme.sk 14. 6. 2010 

pomocná evidencia 408/1/2010 

 

    Cez víkend 19. a 20. júna 2010 sa v Donecku na Ukrajine 

konal Európsky juniorsky šampionát v kulturistike, klasickej 

kulturistike, fitness a 

bodyfitness. Po získa-

ní striebornej medaily 

na Majstrovstvách 

Slovenska a nomino-

vaní do reprezentač-

ného druţstva odletela 

s výpravou aj prete-

kárka z Fitnesscentra 

P+D Jarábek Trenčín 

Adela Ondrejovičová, zverenkyňa trénera Pavla Jarábka. 

Za vekom skoro dvadsaťročnej juniorky stoja vlastne dve de-

saťročia trénerskej práce Pavla Jarábka s cvičencami pri čin-

kách a prístrojoch. Za uplynulé roky vychoval mnohých prete-

károv s medailovým umiestnením na republikových súťaţiach.  

Oddieloví kolegovia prijali fantastickú správu o Adelinom 

poslednom úspechu na Majstrovstvách Európy, na ktorých 

získala v kategórii bodyfitness nad 163 cm zlatú medailu. Jej 

kvality potvrdili medzinárodní rozhodcovia aj druhýkrát, keď 

ju ocenili zlatom ako absolútnu majsterku Európy v bodyfit-

ness. Úprimná radosť trénera Pavla Jarábka bola na mieste. 

Úspech jeho zverenkyne je pre neho odmenou. 

www.sme.sk 29.06.2010 

 

Na 11. ročníku medzinárodného stolnotenisového turnaja 

veteránov v dňoch 29. a 30. mája 2010 v Trenčíne sa zúčastni-
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lo 123 hráčov, z toho v kategórii nad 67 rokov 60 hráčov. Vý-

sledky : 

- kategória 40 – 49 roční :  

1. Oliver Škopec, Prievidza 

2. Štefan Sagáčik, Valašské Meziříčí 

3. Juraj Lančarič, Špačince 

- kategória 50 – 59 roční : 

1. Bohuslav Tiso, Bytča 

2. Tibor Lanci, Martin 

3. Ivan Gramantik, Prievidza 

- kategória 60 – 64 roční : 

1. Ivan Hrevuš, Beluša 

2. Jaroslav Kučera, Slavičín 

3. František Melko, Martin 

- kategória 65 – 69 roční : 

1. Anton Mihály, Prievidza 

2. Ján Kubinda, Martin 

3. Július Mišinský, Valkušovce 

- kategória 70 – 74 roční : 

1. Július Holoda, Bratislava 

2. Ondrej Kyseľ, Bratislava 

3. Vincent Kmec, Košice 

- kategória 75 – 79 roční : 

1. Václav Hasák, Trenčín 

2. Illáš Milan, Bratislava 

3. Braňo Kasanický, Ruţomberok 

- kategórii nad 80 rokov : 

1. Timotej Kokeš, Hlohovec 

2. Vincent Gondţúr, Trenčín 

3. František Brabušic, Klátová Nová Ves 

Trenčianske noviny 07.06.2010 

pomocná evidencia 380/3/2010 
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Dňa 29. mája 2010 sa zúčastnili na Majstrovstvách Sloven-

ska v shito-ryu v Nových Zámkoch mladí karatisti z Realu 

Trenčín. V kategórii kata 5 – 7 ročných si vybojovala dve 

strieborné medaily Adela Masárová. V kategórii 8 – 9 roč-

ných chlapcov tretie miesta získali Slavomír Struhár 

a Samuel Vašíček. V tej istej kategórii u dievčat zvíťazila 

Simona Prpičová. V kategórii 10 – 12 ročných vyhrala 

u dievčat Klaudia Mičková a bronz získal Peter Novosad.  

Trenčianske noviny 07.06.2010  

pomocná evidencia 382/1/2010  

 

Dňa 9. júna 2010 uţ po šiesty raz ocenil predseda Trenčian-

skeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH 

najlepších športovcov kraja. V úvodnom príhovore im poďa-

koval za príkladnú reprezentáciu regiónu a zaţelal  im veľa 

ďalších úspechov v športovej  kariére. 

V kategórii dospelých jednotlivcov bola ocenená rýchlostná 

kanoistka reprezentantka Slovenskej republiky a dvojnásobná 

medailistka z Majstrovstiev Európy Ivana Kmeťová, repre-

zentant Slovenskej republiky vo vytrvalostnom behu a v behu 

do vrchu Miroslav Kováč a Najsilnejší Slovák roka 2009 

Branislav Golier. 

Ocenenie Talent roka získala dvojnásobná majsterka Slo-

venskej republiky v stolnom tenise Monika Uríková z Po-

vaţskej Bystrice. 

V kategórii jednotlivcov – juniorov ocenenie získali :  

- rýchlostný kanoista Juraj Oršula z Novák,  

- dráhový cyklista Tomáš Aţaltovič zo Športového gymná-

zia v  Trenčíne,  

- dţudistka Tereza Rýdza zo Spartaka Dubnica,  

- vzpieračka Miriam Skovajsová z Nového Mesta nad Vá-

hom,  
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- raketová modelárka Anna Mária Šilarová – z Dubnice nad 

Váhom  

- a karatistka Lucia Hromadová z Prievidze. 

 Najúspešnejšími kolektívmi v kategórii dospelých sa stali :  

- Raketomodelársky klub z Dubnice nad Váhom,  

- Basketbalový klub z Prievidze,  

- a muţi i ţeny z Atletického klubu TJ Spartak Dubnica 

nad Váhom. 

V kategórii mládeţníckych kolektívov boli  ocenení :  

- juniorskí majstri Slovenska v ľadovom hokeji z Dukly 

Trenčín,  

- starší dorastenci Mestského futbalového klubu  v Dub-

nici nad Váhom,  

- víťazi l. ligy v hádzanej starší  i mladší dorastenci  Mest-

ského športového klubu Povaţská Bystrica, 

- dţudistky – juniorky z TJ Spartak Dubnica nad Váhom, 

- Raketo-modelársky klub v Dubnici nad Váhom    
- a juniorský štvorkajak zloţený z vodákov Športového 

gymnázia Trenčín, TTS Trenčín a KRK Nováky. 

V kategórii športovcov so zdravotným handicapom ocene-

nie získali úspešní reprezentanti Slovenska Rastislav Tureček 

v handbiku, stolný tenista Miroslav Mitaš, a lyţiar Jakub 

Krako s navádzačom Jurajom Mederom. 

 Za trénerskú prácu boli ocenení :  

- dlhoročný tréner hádzanárov v Povaţskej Bystrici Dušan  

Porubský,  

- tréner vzpieračov v Športového klubu Povaţan v Novom 

Meste nad Váhom František Horňák  

- a tréner vodných pólistov NCHZ Nováky Peter Tkáč. 

Za zásluhy o rozvoj športu boli ocenený : 

- 87 - ročný telovýchovný funkcionár Jednoty Sokol Gabor 

z Bánoviec nad Bebravou Ernest Janeček,  
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- dlhoročný funkcionár v ľadovom hokej a tréner mládeţe 

v Trenčíne Karol Ţuffa,  

- a dlhoročný funkcionár vo volejbale v Púchove a v telo-

výchovných orgánoch v Povaţskej Bystrici Ing. Ľubomír 

Mikula. 

Prehľad ocenených uzatvorili telovýchovní funkcionári, 

ktorí dosiahli vlani okrúhle ţivotné jubileá - dlhoročný funk-

cionár basketbalu a hokeja v Trenčíne Jozef Csillagi,  aktívny 

funkcionár rýchlostnej kanoistiky v Novákoch Jozef Páleš, 

dlhoročný funkcionár v hádzanej a ľadovom hokeji Miroslav 

Gröger, dlhoročná hádzanárska funkcionárka v Trenčíne Ce-

cília Holíková, predseda TJ Ţiar Papradno Ing. Stanislav La-

liš, vzpieračský funkcionár, tréner a rozhodca Ing. Ján Kahan 

z Nového Mesta nad Váhom a tréner letecko-modelárskej re-

prezentácie Slovenska Mgr. Vladimír Zvalený.  

www.tsk.sk 09.06.2010 

pomocná evidencia 387/1/2010 

 

 V dňoch 24. - 27. 

júna sa v Trenčíne 

zišli účastníci 3. roč-

níka Sokolských te-

lovýchovných sláv-

ností na celosveto-

vom stretnutí soko-

lov. Podujatie s bo-

hatým trojdňovým 

programom sa kona-

lo aj s podporou 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. Hneď v úvodný deň naj-

vyšších predstaviteľov privítal predseda Trenčianskeho samo-

správneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH. Medzi hos-

ťami nechýbali funkcionári Svetového zväzu sokolstva na čele 

http://www.tsk.sk/
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so starostom Českej obce sokolskej doc. Ing. Jaroslavom 

Bernardom, CSc. a jeho 1. zástupkyňou dr. Gordanou Raj-

novič zo Sokola Srbsko, čelní predstavitelia členských organi-

zácií svetového Sokola, Slovak gymnastik Union Sokol of the 

USA Joseph Bielecki, American Sokol Organization Paul 

Lebloch, Sokolska zveza Slovenije Emil Poljaček, Česká 

obec Sokolská Jarina 

Ţitná, ale aj najvyšší 

predstavitelia Sokola na 

Slovensku starosta Mgr. 

Andrej Krišanda, Po-

vaţskej sokolskej ţupy 

M. R. Štefánika so síd-

lom v Trenčíne starostka 

Oľga Samáková a ďalší 

vzácni zahraniční aj 

domáci hostia.  

„S veľkým potešením som prijal záštitu nad podujatím, kto-

ré sa hlási k programovému odkazu doktora Miroslava Tyrša a 

Dr. Ivana Branislava Zocha“ uviedol MUDr. Pavol Sedláček. 

„Títo zakladatelia sokolského hnutia kládli dôraz na také atri-

búty, akými sú udrţiavanie zdravia, utuţovanie telesnej zdat-

nosti, ale aj zveľaďovanie morálno-vôľových hodnôt, aţ po 

zmysluplné vyuţívanie voľného času, najmä mladými ľuďmi. 

Všetky tieto hodnoty sú aktuálne aj dnes, v 21. storočí. Teší 

ma, ţe práve v našom krajskom meste vznikla pred viac ako 

90. rokmi jedna z prvých ţúp sokolských na čele z doktorom 

Karolom Štúrom, ţe jeho manţelka Kornélia Štúrová stála pri 

tvorbe najstaršej sokolskej zástavy na Slovensku. Váţim si, ţe 

Povaţská ţupa sokolská nesie meno Milana Rastislava Štefá-

nika a ţe urobila veľa pre propagáciu ţivota a diela tohto výz-

namného Slováka, rodáka z nášho kraja. Sokolské hnutie v na-

šom kraji preţilo obdobia priazne i roky nemilosti. Dôleţité je, 
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ţe preţilo aţ do súčasnosti. Dôkazom jeho ţivotaschopnosti sú 

aj tieto 3. sokolské telovýchovné slávnosti.“ 

Samotný program sokolských telovýchovných slávností sa 

začal uţ v sobotu 26. júna 2010 v Mestskej športovej hale na 

Sihoti slávnostnou 

akadémiou, v rám-

ci ktorej sa okrem 

jednotlivých TJ 

Sokol z Povaţskej 

sokolskej ţupy M. 

R. Štefánika pred-

stavili aj deti 

z materských škôl 

s rodičmi, ţiaci, 

folklórne súbory či 

gymnasti zo Srb-

ska.  

V nedeľu 27. júna 2010 sa uskutočnil sprievod cvičencov z 

Mierového námestia na Mestský futbalový štadión, kde sa k 

všetkým prítomným prihovorili starostka Povaţskej sokolskej 

ţupy M. R. Štefánika v Trenčíne Oľga Samáková, predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 

MPH, primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler a staros-

ta Sokola na Slovensku Mgr. Andrej Krišanda. Vyvrchole-

ním podujatia bolo hromadné vystúpenia 16 nacvičených 

skladieb v podaní viac ako 2000 účastníkov sokolských sláv-

ností s veľmi silným zastúpením z Českej republiky. V Povaţ-

skej sokolskej ţupe M. R. Štefánika so sídlom v Trenčíne je 

zdruţených 13 aktívnych telovýchovných jednôt s cca 1600 

členmi.  

vlastné poznámky 
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Výkvet muţskej a ţenskej slovenskej kanoistiky sa stretol 

v dňoch 26. a 27. júna 2010 na trenčianskom Ostrove. Vodáci 

súťaţili o body do hodnotenia Slovenského pohára na prete-

koch 54. ročníka Trenčianskej regaty. Podujatie bolo aj Maj-

strovstvami Slovenska veteránov. Po rozjazdách v sobotu do-

poludnia nasledovali finálové disciplíny kajakárov a kanoistov 

aj v deblovom zloţení. Medzi kajakármi dominoval Peter 

Gelle z Dukly Trenčín, ktorý vyhral K-1 a neskôr aj debl dis-

ciplínu K-2 s oddielovým kolegom Tomášom Martinkom. 

Podobne aj Karin Matejková zo Športovej školy zvíťazila 

v disciplína K-1 a zvíťazila aj debl disciplíne K-2 so Zuzanou 

Bielikovou. Spomedzi singl kanoistov zaţiaril víťazstvom 

Rastislav Kohút z Dukly Trenčín a v debli zvíťazila dvojica 

Daniel Biksadský s Matejom Rusnákom z ŠKP Bratislava. 

Najdlhší 6 kilometrový okruh v K-1 najrýchlejšie prešiel Filip 

Petrla zo Slávie UK Bratislava a v C-1 Matej Rusnák z ŠKP 

Bratislava. V kategórii ţien sa bojovalo na 4 - kilometrovej 

trati, ktorú najrýchlejšie prešla Simona Šamková z TJ Sĺňava 

Piešťany. Víťazom veteránov sa stal Miroslav Haviar zo Slá-

vie UK Bratislava.  

Trenčan č. 10/2010 

pomocná evidencia 764/1/2010  

 

Po roku opäť vo-

dy Váhu zaplavili 

netradičné plavidlá 

Slanekoru 2010 
dňa 3. júla 2010 za 

krásneho slnečného 

letného. Na pláţi 

zakotvilo osemnásť 

lodí, čo bolo oproti 

predchádzajúcemu 
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roku šesť viac ako pred rokom. Treba, ale potvrdiť, ţe kvalita-

tívna úroveň jednotlivých plavidiel výrazne stúpla.  

Po výstrele z dela o 13,00 h sa jednotlivé plavidlá vydali na 

cestu dole Váhom. Lode po promenáde absolvovali rýchlostnú 

prémiu, ktorú hodnotila porota. Porota rozhodovala aj o celko-

vom víťazovi a prvé miesto udelila pirátskej lodi „Čierna 

perla“. Na druhom mieste sa umiestnilo plavidlo „Ţltá po-

norka“. Na treťom mieste sa umiestnil „Vodník“ zo Vsetína. 

Trenčianske noviny 06.07.2010 

pomocná evidencia 475/1/2010 

 

V dňoch 2. – 4. júla 2010 sa uskutočnili na krytej plavárni 

v Ţiline letné majstrovstvá Slovenska v plávaní kategórie dos-

pelí a juniori. Medzi plavcami z 36 oddielov a klubov úspešne 

súťaţili aj plavci z Osemročného športového gymnázia 

v Trenčíne, štartujúci za TJ Slávia Športová škola Trenčín. 

Najlepších výsledkov dosiahol Daniel Vácval, ktorý sa stal 

juniorským majstrom Slovenska v disciplínach – 50 metrov 

prsia, 100 metrov prsia, 200 metrov prsia a v kategórii dospe-

lých obsadil tretie miesto v disciplíne 100 metrov a 200 met-

rov prsia. Juniorskou majsterkou Slovenska sa stala aj Karin 

Šebíková v disciplíne 50 metrov prsia, druhé miesta obsadila 

v disciplínách 100 metrov a 200 metrov prsia. V kategórii 

dospelých obsadila tretie mesta v disciplínach 50 metrov a 100 

metrov prsia. Patrícia Hlavnová obsadil druhé miesta 

v kategórii junioriek v disciplínach 50 metrov prsia a 200 met-

rov polohové preteky. Štafeta ţien v disciplíne 4x100 metrov 

polohové preteky v zloţení Hlavnová, Šebíková, Poboţná, 

Gojakovičová obsadila štvrté  miesto. 

Trenčianske noviny 12.07.2010 

pomocná evidencia 493/1/2010 
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V dňoch 2.-4. júla sa v Bratislave uskutočnili prvé Maj-

strovstvá sveta vo fitness detí, ktorých sa zúčastnili mladé 

fitnessky z Poľska, Maďarska, Česka, Turecka, Mexika 

a ďalších krajín, súťaţiace v troch vekových kategóriách.  

Na svetový šampionát sa nominovali aj dievčatá z Fit-

ness klub Gabrhel v Trenčíne, pod vedením tréneriek Holbo-

vej a Masárovej. Ako povedali, dievčatá sa na šampionát špe-

ciálne pripravovali uţ niekoľko mesiacov. Okrem tvrdých tré-

ningov vo fitness centre absolvovali aj tréningy gymnastiky, 

kde pracovali na svojich zostavách, ktoré zahŕňajú prvky fle-

xibility, tanečné kreácie a akrobaciu. Museli zapracovať aj na 

svojej postave, upraviť stravu a obmedziť sladkostí. 

Je potešujúce, ţe mladé Trenčianky sa v tvrdej konkurencii 

nestratili a podarilo sa im prebojovať do semifinále. Súťaţili 

Andrea Ďuračková, ktorá sa fitnesu venuje uţ od troch rokov 

a najskúsenejšia detská fitnesska z nášho kraja Adriána Jac-

ková. Kristína Juricová bol tieţ nominovaná, ale pre zdra-

votné problémy sa pretekov nemohla zúčastniť. 

Trenčianske noviny 12.07.2010  

pomocná evidencia 492/1/2010 

 

Hokejový útočník New Yorku Rangers a trenčiansky rodák 

Marián Gáborík otvoril 3. júla 2010 druhý ročník hokejovej 

školy. Po úspešnom prvom ročníku hokejovej školy Mariána 

Gáboríka sa organizátori rozhodli pokračovať a pripraviť aj 

druhý ročník. Tento rok sa kemp rozšíril o jeden turnus, 

z pôvodných štyroch na päť. „Hokejová škola je rozdelená do 

piatich týţdňových turnusov. Na ľade sa vystrieda 520 aţ 540 

detí. Táto akcia je pre mladých hokejistov od päť do osemnásť 

rokov. Zameriavame sa na korčuľovanie, techniku hry s pu-

kom, koordináciu pohybov,“ povedal Marián Gáborík, ktorý 

osobne dohliadal na samotný tréningový proces. Pre všetkých 

účastníkov bol pripravený program na ľade, na suchu aj mimo 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6567883&ids=6
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tréningov. O nádejných hokejistov sa staral tím kvalifikova-

ných trénerov s bohatými skúsenosťami, ktorých pozná špor-

tová verejnosť ako Ernest Bokroš, Oto Haščák a Vojtech 

Laco. 

Kempy sa kona-

li v týţdenných 

turnusoch od sobo-

ty 3. júna 2010 a 

posledný sa začína 

31. júla 2010. Ako 

dodáva Marián 

Gáborík, „tréningy 

boli zostavené 

podľa moderných 

tréningových metód, ktoré vychádzajú hlavne z tradícii európ-

skeho hokeja obohatené o poznatky z najnovších trendov zo 

zámoria“. Na záver hokejovej školy dostal kaţdý účastník pa-

mätnú fotografiu s Mariánom Gáboríkom a jeho vlastno-

ručným podpisom. Chlapci trénovali v areáli MG Ring. Pre 

účely tréningu mali k dispozícii ľad, posilňovňu, telocvičňu, 

ako aj susediace športoviská s umelým trávnikom a atletickou 

dráhou v priestoroch základnej školy. Počas týţdenného sú-

stredenia sa mohli mladí hokejisti regenerovať na mestskej 

plavárni. „Nemôţme sľúbiť, ţe chlapcov za týţdeň vytrénuje-

me. Môţeme im akurát dať zopár rád do hokejového ţivota 

a ukázať im cestu, akou sa majú uberať. Okrem tréningu je to 

pre mladých chalanov predovšetkým zábava a moţnosť spo-

znať sa a porovnať sa s hráčmi z iných končín Slovenska,“ 

uzavrel Gáborík. 

www.sme.sk 09.07.2010 

pomocná evidencia 493/1/2010 
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Počas predĺţeného víkendu od 3. do 5. júla 2010 akoby sa 

celá Opatová presunula do rekreačného areálu. „Také mnoţ-

stvo ľudí sme tu ešte nemali,“ povedal Milan Tiburák, kona-

teľ spoločnosti Fonicia International, ktorá rekreačný areál v 

opatovskej časti Trenčína od februára tohto roku vlastní. 

Najprv zrekonštruovali chatu, po nej prišlo na rad jazero, 

ktoré vypustili, aby ho mohli vyčistiť. „Nebolo tri roky čiste-

né,“ povedal konateľ. „Našli sme v ňom stoličky, popolníky a 

čo si len viete predstaviť, to všetko v mnoţstve bahna. Museli 

sme to vystriekať pod tlakom, lebo inak to nešlo. Pomáhali 

nám hasiči s čerpadlom.“ Samotné čistenie trvalo dva dni. 

Vodu napustili na začiatku júla 2010. Vyviera priamo v ja-

zere. „Keďţe je tam zabezpečený sústavný prítok aj odtok, ja-

zero sa čistí dnes aj 

samé,“ povedal Mi-

lan Tiburák. 

„Podľa vývoja 

počasia ho, ale aj 

tak budeme pravi-

delne vypúšťať.“ 

Kúpať sa v jazere 

moţno len na vlast-

né riziko. Opatová 

je podľa hygienika 

Petra Pruţinca 
z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne za-

radená k piatim vodným plochám v kraji, ktoré nie sú oficiál-

nymi prírodnými kúpaliskami. Keďţe ich, ale v letných me-

siacoch navštevuje väčšie mnoţstvo ľudí, hygienici ich sledujú 

a robia dvakrát za sezónu informačný monitoring týchto vôd. 

„Najbliţšie to bude v auguste,“ povedal Peter Pruţinec. 

V areáli Opatová od návštevníkov nevyberajú ţiadne po-

platky a ako povedal Milan Tiburák, ani s tým neuvaţujú. Ok-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6592345&ids=6
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rem vody sú ľuďom k dispozícii ohniská na opekanie, parko-

vanie zdarma a pre deti obora s vysokou zverou. Máme tam uţ 

osem danielov a danielok.. Oboru ideme rozšíriť, aby sme tam 

mohli umiestniť aj muflónov.“ Areál je celý týţdeň pre verej-

nosť otvorený. Jedinou výnimkou je čas po 22,00 hodine, keď 

sa kvôli zabezpečeniu nočného pokoja pre ubytovaných klien-

tov snaţia, aby bol prázdny. 

www.sme.sk 14.07.2010  

pomocná evidencia 490/2/2010, 502/1/2010 
 
 

 Futbalový klub AS 

Trenčín pripravil dňa 

13. júla 2010 na svo-

jom štadióne druhé 

pokračovanie športo-

vocharitatívne po-

dujatie pod názvom 

„Hviezdy deťom“. 

Úvodný program ve-

novali organizátori 

deťom, ktoré sa mohli zabaviť na trávniku, kde boli roz-

miestnené rôzne stanovištia – skákací hrad, futbalová brána 

s vymedzený-

mi otvormi či 

ponuka video 

hier. Jeho zla-

tým klincom 

bol futbalový 

turnaj štyroch 

druţstiev, kto-

ré tvorili fut-

balisti, hoke-

jisti, herci 
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a moderátori. V druţstve hokejistov sa predstavili Tomáš Ta-

tár, Marián Gáborík, Zdeno Chára, Pavol Demitra, Branko 

Radejovič, Róbert Petrovický, súrodenci Pavlíkovskí či Ri-

chard Litner. Najväčší aplauz patril aktuálnym drţiteľom Stan-

leyho cupu Mariánovi Hossovi a Tomášovi Kopeckému. 

Druţstvo futbalových zázrakov tvorili najmä herci – Ivan Voj-

tek, Pavol Topoľský, Marián Labuda ml., Marek Majeský, Pe-

ter Kočiš či Ľudovít Jakubovie, alias Mravec. Z ostatných 

druţstiev im výborne sekundovali najmä brankár výberu fut-

balistov Roman Hodál, ale i známy tanečník Martin Chren. 

Stretnutia rozhodoval známy arbiter Vojtech Christov, ktorý 

mal na sebe oblečený dres z roku 1984, v ktorom rozhodoval 

finále európskeho šampionátu medzi Francúzskom a Španiel-

skom. „Kto vlastne vyhral, bola tá najnepodstatnejšia informá-

cia“ povedal predseda organizačného výboru Igor Schlesin-

ger z AS Trenčín a pokračoval „Sme radi, ţe sa nám podarilo 

na túto akciu prilákať veľa divákov a ţe sa nám podarilo vy-

zbierať finančné prostriedky na podporu detí s onkologickými 

ťaţkosťami. V programe podujatia okrem športových 

a úsmevných situácií sa predstavila speváčka Zdenka Predná 

a skupina Gladiátor. 

Trenčianske noviny 12.07.2010 

pomocná evidencia 489/1/2010 

 

Viac ako hodinu trvala v sobotu dňa 17. 

júla 2010 podvečer na trenčianskom námestí 

svadobná omša, ktorej hlavným aktérom bo-

la dvojica Marián Hossa so svojou nastáva-

júcou Jankou Ferovou. A ako to uţ u sláv-

nych osobností chodí, pre obrovský nával 

hostí i zvedavcov sa v kostole začalo i skon-

čilo neskôr. Podľa hokejového šampióna 

však obrad prebehol bez problémov. „Všet-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6611389&ids=6
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ko sme tam zvládli, nevyskytli sa ţiadne rušivé momenty. Sme 

veľmi radi, ţe sme mali taký krásny sobáš.“ 

Marián Hossa na tretí finálový pokus v play off NHL získal 

v júni 2010 uctievaný Stanleyho pohár. Útočník Chicaga sa 

diplomaticky vyhol špekuláciám, čo je v jeho ţivote „Deň D“, 

keď povedal, ţe „v kariére to bol večer, keď som zdvihol nad 

hlavu trofej a v súkromnom ţivote je to dnešok.“ Potom sa 

spolu so svojou čerstvou manţelkou Jankou Ferovou sa vybra-

li do dubnického kaštieľa na svadobnú hostinu, kde pozvali 

150 ľudí.  

Na Mierovom námestí v Trenčíne však bolo zvedavcov mi-

nimálne dvojnásobne. Medzi nimi i početné druţičky, ktorým 

vraj šaty šila mama Mariána Hossu. Pavol Demitra prišiel za-

gratulovať i zabaviť sa s manţelkou a spolu s ďalšími hokejis-

tami dal kamarátovi dar uţ v stredu - chladničku na víno... „Je 

to krásna udalosť a Maroš si vybral veľmi dobre. Po takejto 

udalosti forma stúpa,“ povedal Pavol Demitra a jeho ţena 

vtipne dodala: „Keď sa narodia deti, potom trochu klesá. Lebo 

energia ide aj na iné strany. Marián je v pohodičke, nič sa mu 

teraz nemení, akurát bude v ešte väčšej pohodičke.“  

Marián Hossa sa 

ţenil v úmorne tep-

lom dni, ale nikto sa 

nesťaţoval. Jeho 

brat Marcel, tieţ ho-

kejový reprezentant, 

sa vyznal, ţe „Ma-

riána je to pre veľký 

deň, ale aj pre obe 

rodiny. Bolo to tam 

veľmi pekné, priro-

dzene, ţe príliš teplo tam nebolo, ale dalo sa to zvládnuť. 

Máme to za sebou a teraz uţ ideme oslavovať. Ako kaţdá 
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svadba - zatancujeme si, čosi pojeme a popijeme. Je tam aj 

veľká hokejová partia, my sme v Trenčíne hokejové mesto.“ 

Okrem Marcela Hossu a Pavla Demitru na svadbe nechýbal 

samozrejme ani Tomáš Kopecký, ktorý s Mariánom získal v 

jednom tíme tento rok Stanleyho pohár. Z ďalších hviezdnych 

mien NHL prišli na svadbu Miroslav Šatan, Marián Gáborík a 

Zdeno Chára. 

www.sme.sk 17.07.2010  

 

V dňoch 17. a 18. júla 2010 sa zúčastnili florbalisti 1. FBC 

Trenčíne 1. ročníka medzinárodného florbalového turnaja 

„Sout Bohemia Regent Cup 2010“, ktorý sa uskutočnil 

v českom Jindřichovom Hradci.  

Turnaj zhodnotil tréner ŠK 1. FBC Trenčín, ţe „bol rád, 

keď sa mohli zúčastniť kvalitného turnaja. Hlavne mladí hráči 

načerpali nové skúsenosti od českých elitných hráčov, veď 

s nimi nemáme príleţitosť hrať kaţdý deň. V našom prvom 

zápase sme nestačili na florbalistov z SSK Future Praha, keď 

sme im nechávali príleţitosť na streľbu. Mrzí zranenie nášho 

hráča Michala Magdolena. No v ďalších zápasoch sme sa 

zlepšovali. Tempo hry, dynamika a kombinácie sa hrali vo vy-

sokom nasadení a nebol na nič čas. Trenčianske druţstvo malo 

najmladší výber zo zúčastnených druţstiev.  

Víťazstvo si odnieslo druţstvo Tatran Strešovice, pre druţ-

stvom Vítkovíc a Ostravou. Trenčianski florbalisti sa umies-

tnili na desiatom mieste. 

Trenčianske noviny 26.07.2010 

pomocná evidencia 517/1/2010 

 

Cesta Stanleyho pohára a oslavy hráčov majstrovského 

Chicago Blackhawks Mariána Hossu a Tomáša Kopeckého 

na Slovensku vyvrcholili v sobotu 7. augusta 2010 podvečer 

na zaplnenom trenčianskom námestí. Na Mierove námestie v 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6611390&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6721381&ids=6
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centre mesta pod hradom Matúša Čáka sa sústredilo na stovky 

fanúšikov.  

Záverečný deň pobytu slávnej trofeje na Slovensku sa za-

čal na detskom oddelení trenčianskej fakultnej nemocnice, 

kam ju obaja hokejisti priviezli o 13. h. Po návšteve malých 

pacientov potom prišiel vrchol celých osláv v centre Trenčína. 

O 17. h trofej priviezli na športovom kabriolete Marián Hossa 

s Tomášom Ko-

peckým na Miero-

ve námestie. 

Za zvukov 

hudby, ktorú po-

znajú z arény 

Blackhawks, ju 

vyniesli na pripra-

vené pódium, na 

ktorom pred nimi 

koncertovala a dav 

rozohrievala Zuzana Smatanová. Mariána Hossu s Tomášom 

Kopeckým oficiálne pozdravil trenčiansky primátor Ing. Bra-

nislav Celler. 

„Ďakujem všetkým, ktorí dnes na námestie prišli. Je to 

niečo krásne. Musím sa poďakovať celej svojej rodine i priate-

ľom, ktorí boli so mnou v dobrom a aj v zlom. Ďakujem tren-

čianskym fanúšikom a aj 

všetkým na Slovensku 

za to, ţe nám drţali pal-

ce. Za všetkým je veľmi 

tvrdá drina, veľa hodín v 

posilňovni pred i počas 

sezóny,“ povedal Tomáš 

Kopecký. 

Počet ľudí na Mie-
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rovom námestí potešil aj Mariána Hossu. V Chicagu zaţil 

oslavy s dvoma miliónmi ľudí, teraz sa s ním radovali stovky 

Trenčanov. Dnešnú udalosť Komentoval slovami, ţe „veľmi 

sa teším, ţe som mohol priniesť trofej do Trenčína. Je to pre 

mňa veľká česť. Tieto chvíle si veľmi uţívam. Po finále s Phi-

ladelphiou ma stále bolí koleno, ale rameno drţí a trofej mô-

ţem bez problémov dvihnúť na hlavu,“ uviedol Marián Hossa. 

Obaja víťazi Stanleyho pohára dostali na záver osláv špe-

ciálny dar symbolizujúci ich klub - dvoch jastrabov. Po skon-

čení programu sa Hossa s Kopeckým aj s trofejou vybrali na 

Trenčiansky hrad, kde oslavám dala definitívnu bodku záve-

rečná recepcia. 

V nedeľu ráno trofej odišla z Trenčína cez Viedeň do Parí-

ţa, kde ju dostane 

Cristobal Huet.  

Stanleyho pohár bol 

na Slovensku od 

štvrtka 5. augusta 

2010. V ten deň na 

záhradnej slávnosti v 

rodičovskom dome z 

neho jedol obľúbené 

bryndzové pirohy 

Marián Hossa. 

V piatok predpoludním aj napriek daţďu sa odohral hokej-

balový súboj o trofej na trenčianskom sídlisku, v ktorom si 

priatelia Hossu splnili svoj dávny sen. Potom Stanleyho pohár 

dostal Tomáš Kopecký a po prijatí u primátora Novej Dubnice 

z neho jedol uţ druhýkrát v ţivote drţkovú polievku. 

www.sme.sk 08.08.2010 

pomocná evidencia 544/1/2010 

 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6721383&ids=7
http://www.sme.sk/
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Zimný štadión v Trenčíne bol od 12. do 15. augusta 2010 

dejiskom 17. ročníka tradičného letného hokejového turnaja - 

Rona Cup. Na podujatí štartovalo ako kaţdý rok šesť druţ-

stiev, z toho štyri zo Slovenska HK Dukla Trenčín, Skalica, 

Ţilina a Nitra a 

dva moravské 

kluby Zlín a HC 

Oceláři Třinec. 

Z celkového 

prvenstva sa za-

slúţene tešili 

hokejisti z Nitry, 

ktorí v troch 

stretnutiach ne-

našli premoţiteľa. Zverenci trénera Róberta Pukaloviča, zná-

meho aj z pôsobenia v Dukle Trenčín, sa prezentovali najlep-

ším útokom aj najlepšou obranou. Postupne zdolali Skalicu 

2:1, HC Ocelářov Třinec 7:2 a v záverečnom súboji aj Ţilinu 

4:1. Nitrianski útočník Tomáš Chrenko bol direktoriátom 

turnaja vyhlásený za najlepšieho útočníka.  

Domáca Dukla obsadila v konfrontácii s jedným sloven-

ským a dvoma moravskými tímami konečnú tretiu priečku. V 

úvodných dvoch stretnutiach porazila Třinec 5:3 a Ţilinu 3:2, 

čo im dávalo nádej na celkový triumf v turnaji. Ten získali 

Trenčania naposledy pred siedmimi rokmi v roku 2003. Z cel-

kového víťazstva však nakoniec nič nebolo a po prehre so Zlí-

nom 1:4 sa museli uspokojiť s bronzovým stupienkom, čo bol 

pokles o jedno miesto oproti minulému roku. Ocenenie sa ušlo 

brankárovi Dukly Igorovi Murínovi, ktorý sa stal najlepším 

brankárom turnaja. 

Sklamaním boli vystúpenia HC Oceláři Třinec, ktorí do 

Trenčína pricestovali so značne oslabeným kádrom. Zrejme 

svoje muţstvo šetrili na zápasy národného pohára. Turnaj sa 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6766239&ids=6
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skončil v sobotu 15. augusta 2010 odovzdaním víťazom pohá-

re a ocenenia generálnym manaţérom Dukly Trenčín Eduar-

dom Hartmannom a viceprimátorom Trenčína Tomášom 

Vaňom.  

www.sme.sk 17.08.2010 

pomocná evidencia 528/1/2010  

 

V dňoch 27. aţ 29. augusta 2010 sa na trenčianskom zim-

nom štadióne uskutočnil turnaj deviatakov za účasti štyroch 

druţstiev, medzi nimi aj druţstvo Dukly Trenčín.  

Po vzájomných zápasoch sa určilo nasledovné poradie: 

1. miesto – Kométa Brno - 8 bodov 

2. miesto – Dukla Trenčín – 6 bodov 

3. miesto – Juhočeský výber – 4 body 

4. miesto – HC Košice – 0 bodov 

Za najlepších hráčov boli vyhlásení: 

najlepší brankár – Ján Pechek z Juhočeského výberu, 

najlepší obranca – Peter Kuzma z Dukla Trenčín, 

najlepší útočník – Adam Zbořil z Komety Brno, 

najlepší strelec – Jakub Volf z Juhočeského výber. 

vlastné poznámky 

  

Slovenská výprava na 38. majstrovstvách sveta v rýchlost-

nej kanoistike v Poľsku získala tri medaily. O jedna z z nich sa 

nečakane postaral kajakár Peter Gelle, člen Dukly Trenčín. 

Kajakár Peter Gelle v disciplíne K1 muţov na 500 metrov 

skončil druhý a získal striebornú meda-

ilu. Je to len druhá slovenská medaila v 

kajakárskom singli v ére štátnej samo-

statnosti. Tú prvú získal ešte v roku 

1993 na šampionáte v Kodani Attila 

Szabó v K1 na 10 000 m, kde skončil 

tretí. 

http://www.sme.sk/
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Dvadsaťšesťročný kajakár Dukly Trenčín výborne odštarto-

val a od začiatku sa drţal medzi najlepšími. Na medzičase v 

polovici trate bol na tretej pozícii, v závere dokázal o 44 tisí-

cin sekundy (0,044) zdolať Kanaďana Adama van Köverdena. 

Za víťazným Švédom Andersom Gustafssonom zaostal o 

0,504 s. Dvadsaťdvanásobný majster Slovenska uţ postupom 

medzi deviatku najlepších dosiahol svoj ţivotný úspech. Me-

daila je obrovským, ale pre Slovensko veľmi príjemným pre-

kvapením. „Je to senzácia,“ neskrýval radosť a prekvapenie aj 

ústredný tréner slovenskej reprezentácie Pavel Blaho a pokra-

čoval: „Podal veľmi dobrý, odváţny a sebavedomý výkon. 

Tak sa má jazdiť na majstrovstvách sveta. Priznám sa, Peter 

bol takým naším tajným ţeliezkom. A pritom ešte pred mesia-

com sme neboli vôbec rozhodnutí, či bude štartovať v tejto 

disciplíne. Do poslednej chvíle nevedel, ţe skončil druhý. 

Dozvedel sa to aţ tesne pred odovzdávaním medailí. Veľké 

poďakovanie patrí najmä jeho osobnému trénerovi Radovi 

Šimočkovi, odviedli spolu výbornú robotu,“ dodal hlavný re-

prezentačný tréner. Slovensko získalo na svojom konte okrem 

Gelleho striebra aj bronz, ktorý vybojoval Marián Ostrčil v 

C1 na 5000 m.  

vlastné poznámky 

 

V Poľsku, v centre hor-

ského strediska Korbielow 

v poľských Beskydách sa 

dňa 28. augusta 2010 sa v 

uskutočnili 13. majstrov-

stvá sveta veteránov v be-

hu do vrchu. Štartovalo 

461 muţov a ţien od 35 

rokov. Z Trenčína sa zú-

častnili dvaja pretekári Miroslav Kováč a Ervín Páleník.  

Miro Kováč bojoval so sebou, ale i s počasím 
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Pretekári absolvovali osem kilometrovú trať s celkovým 

prevýšením 960 metrov, ktorá viedla po lesných cestičkách. 

Išlo o klasický beh do vrchu s postupným, miestami aj ostrej-

ším stúpaním. Záverečné stúpanie viedlo od chaty cez úzky 

priechod v kosodrevine s cieľom priamo na poľsko-slovenskej 

hranici vrchu Pilsko, ktorý je vo výške 1557 metrov nad mo-

rom.  

Miroslav Kováč obsadil ôsme miesto, časom 54:48 min vo 

svojej kategórii muţov nad 55 rokov z celkového počtu 54 

pretekárov a Ervín Páleník v kategórii muţov nad 45 rokov 

skončil na 25. mieste časom 54:00 min spomedzi 76 preteká-

rov. Ako povedal Kováč, 

„v Korbielowe bolo veľ-

mi veterné a pršalo počas 

celých pretekov. Trať bo-

la rozmočená a v záve-

rečnom kilometrovom 

stúpaní sa voda priam va-

lila po celej trati. Z tohto-

ročných majstrovstiev 

sme si odniesli nielen krásne pamätné medaile, ale istotne aj 

záţitky, pre ktoré sa oplatilo vytrápiť sa aţ na vrchol Pilska.“ 

Najstaršou štartujúcou pretekárkou bola 83 - ročná Xénia 

Nikolaevová z Moldavy. Celkovo sa podujatia zúčastnili pre-

tekári z 26 krajín, pričom 16 krajín sa tešilo z medailových 

pozícií svojich reprezentantov. Slovensko v silnej konkurencii 

získalo dve zlaté (Matanin, Marcibálová), dve strieborné (Svi-

ták, Staroňová) a dve bronzové medaile (Koleda, Balošáková). 

www.sme.sk 05.09.2010 

pomocná evidencia 581/1/2010  

 

V sobotu 4. septembra 2010 sa v priestoroch Športovej haly 

Dukly Trenčín konal Povaţský pohár vo vzpieraní a zároveň 

Mirovi Kováčovi zabezpečovala servis celá rodina 

http://www.sme.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6882007&ids=6
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aj 2. kolo Univerzitnej činky. V poradí uţ 28. ročník vzpie-

račského podujatia v Trenčíne sa zdá byť posledným, pretoţe 

sa vzpierači sťahujú do Banskej Bystrice.  

Na medzinárodných pretekoch sa okrem domácich vzpiera-

čov z KOFI Trenčín „A“ a „B“ predstavili aj zástupcovia z 

Košíc a Veľkého Mederu. Zo zahraničia sa predstavili prete-

kári z Česka, Poľska a Ukrajiny. Na poslednú chvíľu odriekli 

účasť reprezentanti Rakúska a Nemecka. 

Účasť pretekárov 

bola podľa jedného 

z organizátorov 

pretekov Milana 

Kováča pozna-

čená prípravou na 

majstrovstvá sveta, 

ktoré sa onedlho 

konajú v Antalyi. 

Pre český repre-

zentačný tím bolo trenčianske podujatie jednou z posledných 

previerok pred spomínaným svetovým šampionátom, čo sa aj 

odzrkadlilo na celkových pozíciách pretekárov spoza rieky 

Moravy. 

V ţenskej kategórii sa predstavilo 12 súťaţiacich. Víťazný 

pohár si odniesla Lenka Orságová z druţstva Českej republi-

ky „A“. V dvojboji dosiahla súčet 205 kg ,  v prepočte na Sin-

clairové body dosiahla hodnotu 254,85. Na druhej priečke sa 

umiestnila jej kolegyňa Kladivová Pavla so súčtom 232, 227 

Sinclairových bodov. Na bronzovej pozícii sa umiestnila do-

máca pretekárka Gogorová Eleonóra z druţstva KOFI Tren-

čín „A“ a súčtom 184,31 bodov. V muţskej kategórii si prven-

stvo a pohár odniesol český reprezentant Jiří Orság počtom 

Sincairových bodov 407,098. Na druhej priečke skončil Ar-

tem Skvorodniev z Ukrajiny súčtom 361,387 Sinclairových 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6882006&ids=6
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bodov a tretiu priečku obsadil Radoslav Tatarčík z Košíc so 

súčtom 337,957 bodov. Najlepším domácim muţským prete-

károm bol Tomáš Chovanec. V trhu zdvihol nad hlavu 115 kg 

a v nadhode 145 kg. Čo mu prinieslo súčet 321,52 bodov a 

celkovú šiestu priečku. 

V hodnotení druţstiev sa na prvé miesto prepracovala re-

prezentácia Českej republiky, druhí skončilo druţstvo KOFI 

Trenčín „A“ a tretie skončilo druţstvo z Poľska. V 2. kole 

univerzitnej činky si prvenstvo v kategórii ţien odniesla štu-

dentka Trenčianskej univerzity A. Dubčeka Eleonóra Gogo-

rová so súčtom 184,321 Sinclairových bodov. Za ňou skončila 

študentka Ţilinskej univerzity Lenka Horná 164,662 bodov. 

Z tretej priečky sa radovala Dominika Srnáková z Univerzity 

Komenského Bratislava s výkonom 99,157 Sinclairových bo-

dov. Medzi muţmi si prvenstvo Radoslav Tatarčík výkonom 

337,957 bodov. Tomáš Chovanec, študent Trenčianskej uni-

verzity A . Dubčeka sa umiestnil ako druhý so súčtom 321,520 

bodov a tretí bol Peter Janák so súčtom 316,889 bodov. 

Trenčianske noviny 06.9.2010  

pomocná evidencia 576/1/2010 

 

Na nedávnych Majstrovstvách Európy juniorov a seniorov 

do 23 rokov v rýchlostnej kanoisti-

ke v Moskve reprezentovalo Slo-

vensko aj 5 športovcov, ktorí sú za-

radení do Centra olympijskej prí-

pravy v Športovom gymnáziu v 

Trenčíne. Najúspešnejších z nich 

prijal dňa 8. septembra 2010 pred-

seda Trenčianskeho samosprávneho 

kraja MUDr. Pavol Sedláček, 

MPH. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6882004&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6882001&ids=5
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6882001&ids=5
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Ďakovné listy za príkladnú reprezentáciu odovzdal tren-

čiansky ţupan Tomášovi Zigovi a Marcelovi Virgovi, ktorí v 

disciplíne K2 na 200 metrov v kategórii juniorov získali bron-

zové medaily. Tento výrazný úspech slovenskej juniorskej re-

prezentácie rozšírila o ďalšiu bronzovú medailu aj štvorica ju-

niorov v disciplíne K-4 na 1000 metrov, keď členom tejto po-

sádky bol aj Mário Janča z Centra olympijskej prípravy v 

Trenčíne (ten sa kvôli iným povinnostiam na prijatí nezúčas-

tnil). 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja osobitne po-

ďakoval aj tým, ktorí úspešných juniorských reprezentantov v 

Trenčíne pripravovali, predovšetkým hlavnému trénerovi Cen-

tra olympijskej prípravy pre rýchlostnú kanoistiku Mgr. Ras-

tislavovi Kuţelovi. Ten vidí základ tohto úspechu v spájaní 

športovcov do vhodných tréningových skupín a tým k zvyšo-

vaniu konkurenčného prostredia v skupine. Podľa neho veľmi 

pozitívne  k príprave pristupovali všetci členovia Centra olym-

pijskej prípravy, ktorým sa nepodarilo kvalifikovať na Maj-

strovstvá Európy, napriek tomu vytvorili kvalitných sparing-

partnerov pre ocenených športovcov. 

V závere stretnutia, na ktorom sa zúčastnil aj zástupca riadi-

teľa Športového gymnázia v Trenčíne PaedDr. Peter Kravec 

a organizačný pracovník školy Štefan Chmel, trenčiansky ţu-

pan zaţelal oceneným juniorom veľa ďalších športových ús-

pechov, aby sa im aj po prechode do kategórie dospelých na-

ďalej darilo na významných medzinárodných súťaţiach. 

vlastné poznámky 

 

Na vodnom kanáli v holandskom Amsterdame, kde sa kona-

li majstrovstvá Európy dračích lodí, štartovalo vyše 1600 pre-

tekárov zo 14 krajín Európy, medzi nimi aj juniori z Trenčína. 

Slovensko tento rok reprezentovala len posádka juniorov do 

23 rokov, zloţená takmer výlučne z členov juniorov Dračej 

Légie Trenčín. Doma pretekajú pod názvom Vopičáci. 
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Ako povedal 

kapitán posádky 

Michal Dušička, 

oproti výpravám 

Nemecka či Čes-

ka bola slovenská 

naozaj minimál-

na. „Čo nám však 

chýbalo na počet-

nosti, sme vyna-

hradili úsilím a drinou na pretekárskej trati,“ skonštatoval Du-

šička, ktorý pri neúčasti starších a skúsenejších pretekárov pô-

sobil aj v roli taktika a trénera a pádlujúceho kapitána. 

Na pleciach mladých reprezentantov leţala nielen nervozita 

zo samotného štartu, ale aj zodpovednosť obhájiť šesť zlatých 

medailí z svetového šampionátu 2009 v Prahe. „Na štart sme 

sa teda spolu s Ruskom či Maďarskom postavili ako ašpiranti 

na niektoré z medailí. Nik však nečakal to, čo sa im napokon 

podarilo. Zvíťazili sme suverénne na všetkých tratiach 2000 

m, 200 m a 500 m v oboch kategóriách „open“ i „mix“ mini-

málne 8 pádlujúcich ţien.“ Celkovo z vôd kanálu de Bosbaan 

„vylovili“ šesť titulov majstrov Európy zo šiestich moţných. 

Okrem zlatej medailovej zbierky dosiahli finálové časy, ktoré 

ich radili medzi absolútne najlepšie na šampionáte. 

vlastné poznámky 

 

Slovenská asociácia silových muţov pod vedením Milana 

Gabrhela a Jána Kremáčka v spolupráci so svetovou asociá-

ciou Strengman Champions League, ktorú zastupoval prezi-

dent Marcell Mosner z Holandska usporiadal v priestoroch 

penziónu Formula na Soblahovskej ulici dňa 12. septembra 

2010 súťaţ „Meč Matúša Čáka“, ktorý bol súčasťou Európ-

skeho pohára v súťaţi dvojčlenných druţstiev. Celkovými ví-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6806184&ids=7
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ťazmi sa stalo druţstvo Slovenska v zloţení Branislav Golier 

s Michalom Petríkom. 

Trenčianske noviny 13.09.2010 

pomocná evidencia 549/2/2010 

 

Bývalý brankár Dukly Trenčín, Liptovského Mikuláša a Ţi-

liny Miroslav Hála odchádza na Britské ostrovy, keď v novej 

sezóne oblečie dres anglického majstra Guildford Flames. Mi-

roslav Hála strávil v drese Dukly Trenčín desať rokov. Aţ v 

roku 2009 sa sťahoval do Liptovského Mikuláša a v nasledu-

júcom ročníku do Ţiliny. V ţiadnom zo svojich pôsobísk však 

nechytal v takej forme, ako v rodnom Trenčíne. Ponuky pred 

sezónou 2010/2011 mal z viacerých klubov z Nemecka, Bielo-

ruska a Anglicka. Napokon sa rozhodol pre Guildford Flames. 

Kontrakt podpísal na celú sezónu a podľa vlastných slov bola 

finančná ponuka z Britských ostrovov finančne najlákavejšia 

zo všetkých. 

Letný tréning absolvuje Miroslav Hála spoločne s hráčmi z 

NHL, ktorí sa na novú sezónu pripravujú v Trenčíne, poprípa-

de si zatrénuje aj s muţstvom Bulldogs Trenčín. Súťaţ za ka-

nálom La Manche štartuje dňa 11. septembra 2010.  

www.sme.sk 31.08.2010  

 

Volejbalisti ATC Trenčín COP, na ktorých čaká druhá ex-

traligová sezóna, obsadili na premiérovom ročníku neoficiál-

nych majstrovstiev Európy klubov do 18 rokov v talianskom 

meste Castellana Grotte (provincia Bari) tretie miesto. V zápa-

se o bronz zdolal úradujúci juniorský majster Slovenska do-

máci Materdomini 3:2, zlato si vybojovali mladí Poliaci z 

Čenstochovej po finálovom víťazstve 3:1 nad tureckým Arka-

som Izmir. Na turnaji štartovalo deväť tímov. Sedmičku maj-

strov svojich krajín doplnili ďalší dvaja talianski medailisti. 

Patrónom turnaja bol legendárny bývalý nahrávač talianskej 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6836029&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6836028&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6836028&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6836027&ids=6
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reprezentácie, trojnásobný majster sveta Ferdinando de Giorgi, 

naposledy tréner Maceraty.  

Tréner Trenčanov Ivan Hiadlovský zhodnotil vystúpenie 

takto: „Naše vystúpenie hodnotím pozitívne. Trochu nás mrzí, 

ţe sme si nakoniec nezahrali vo finále a skončili sme tretí, pre-

toţe na celom turnaji sme prehrali 

iba jediný zápas. V semifinále sme 

si s tureckým Izmirom vybrali slabší 

deň, hoci sme tohto súpera v skupine 

hladko zdolali. V súboji o bronz sme 

vo výbornej atmosfére proti domá-

cemu tímu Materdomini otočili prie-

beh z 0:2 na 3:2, vo štvrtom sete 

sme navyše prehrávali 20:23. Chytili 

sme sa však na bloku. Teší ma, ţe 

sme zdolali prvé tri tímy talianskej 

juniorskej ligy.“ Teší aj to, ţe na 

Slovensko si naši hráči priniesli dve individuálne ceny, keď za 

najlepšieho mladého hráča vyhlásili 14 – ročného 202 cm vy-

sokého blokára Šimona Krajčoviča a za najlepšieho prihráva-

ča Milana Lízalu.  

Konečné poradie : 

1. Čenstochová (Poľ.) 

2. Arkas Izmir (Tur.) 

3. ATC Trenčín COP 

4. Castellana Grotte 

5. Trentino 

6. Macerata (všetky Tal.) 

7. Tirana (Alb.) 

8. Newcastle (Angl.) 

9. Benfica Lisabon (Portug.). 

Šport – denník 21.09.2010  

pomocná evidencia 619/1/2010  

Milan Lízala prebral cenu od Ferdinanda  de Giorgiho 
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Lokalita  Ostrova v Trenčíne a Zamarovciach bola dňa     

16. septembra 2010 dejiskom jubilejného 10. ročníka „Behu 

vzájomnosti“, na ktorom sa zúčastnilo 79 pretekárov z rôz-

nych vekových kategórií.  

V absolútnom poradí muţov zvíťazil Pavol Michalčík 

z Myjavy pred Petrom Sobekom z Lysej a Jánom Kucharí-

kom z Trenčína.  

V hlavnej kategórii muţov do 39 rokov zvíťazil Pavol Mi-

chalčík pred Petrom Sobekom a Jergušom Koplíkom zo 

Štrbského Plesa. 

V kategórii muţov nad 40 rokov zvíťazil po skvelom výko-

ne Ján Kucharík pred Vladimírom Vlasatým z Lednických 

Rovní a Ervínom Páleníkom z Trenčína. 

V kategórii muţov nad 50 rokov suverénne zvíťazil Miro-

slav Kováč z Trenčína pred Jozefom Hlávkom z Ilavy a Du-

šanom Porubským z Dubnice. 

V najstaršej kategórii muţov nad 60 rokov zvíťazil Dušan 

Kašička z Trenčína pred Jánom Klimekom z Čachtíc 

a Františkom Pagáčom z Lednických Rovní. 

V kategórii ţien do 34 rokov zvíťazila Ľubomíra Maníko-

vá z Dubnice pred Adrianou Janíčkovou a Monikou Kadle-

covou z Lysej pod Makytou.  

V kategórii nad 35 rokov zvíťazila Alena Kadlecová 

z Lysej pod Makytou pred Ivetou Halvátovou a Alenou Buč-

kovou z Dubnice. 

V kategórii dorastencov zvíťazil Dominik Černý pred Mi-

lanom Bigazom a Adamom Krchňavým, všetci z Nového 

Mesta nad Váhom. 

V kategórii dorasteniek zvíťazila Gabriela Kováčová pred 

Lenkou Černou, obe z Nového Mesta nad Váhom.  

V kategórii ţiakov zvíťazili Tereza Kurnická, Milan Bi-

gaz, obaja z Nového Mesta nad Váhom, Jakub Gurín 

a Denisa Malková z Dubnice a Erika Baginová z Trenčína. 
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Trenčianske noviny 02.11.2010 

pomocná evidencia 735/1/2010 

 

Slovenská hádzanárska reprezentácia ţien sa zišla dňa 11. 

októbra 2010 v Trenčíne na krátkom dvojdňovom sústredení. 

Tréner slovenského reprezentačného druţstva Štefan Katušák 

mal k dispozícii 14 - členný káder,  zloţený výlučne z hádza-

nárok z domácich klubov účinkujúcich v interlige. 

V porovnaní s predchádzajúcim sústredením na Zemplíne 

som povolal sedem nových hráčok – M. Rychtárechovú, 

Trochtovú, Blaţekovú, Birkušovú, Ţidekovú, Puškášovú a S. 

Szarkovú. Všetko sú to mladé hráčky, čiţe pokračujeme v na-

stúpenom trende a príleţitosť dostávajú perspektívne hádza-

nárky. Keďţe reprezentačných akcií je málo, chceme ich otes-

tovať a utvrdiť sa, či majú predpoklady na pôsobenie v národ-

nom tíme,“ poznamenal Katušák k zloţeniu druţstva. Pôvodne 

mali v priebehu dvoch dní uskutočniť tri tréningy a jeden mo-

delovaný zápas medzi sebou, dokonca zohrať prípravný zápas 

s Češkami, ale to nevyšlo. 

Najbliţšie sa reprezentačné druţstvo stretne 22. novembra 

2010 opäť v Trenčíne a potrvá do 26. novembra 2010. V rámci 

neho budú dva prípravné zápasy s Češkami a to jedno v Otro-

koviciach a druhé v Trenčíne. Oba zápasy budú súčasťou prí-

pravy na turnaj prvej fázy kvalifikácie o postup na majstrov-

stvá sveta 2011, ktorý v čase od 1. do 5. decembra 2010 odo-

hrajú v Lubline  za prítomnosti domáceho Poľska, Rakúska, 

Veľkej Británie a Cypru. 

www.sme.sk 12. 10. 2010  

pomocná evidencia 709/1/2010  
 

Mestská  športová hala v Trenčíne privítala dňa 14. októbra 

2010 deti z materských škôl. Pre cca 140 detí pripravilo ob-

čianske zdruţenie Jednota Sokol Trenčín športové predpolud-
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nie pod názvom „Sokolský vietor do materských škôl“. Ako 

nám povedala starostka zdruţenia Ing. Ľubica Drţková, „na 

tento druhý ročník podujatia sme pozvali deti z materských 

škôl, ktoré cvičili hro-

madnú skladbu pre rodi-

čov a deti – Zlatá brána 

dňa 27. júna 2010 na 

futbalovom štadióne 

v rámci 3. ročníka So-

kolských telovýchov-

ných slávností v Tren-

číne.  

Po nástupe a krátkej rozcvičke sa deti po skupinkách roz-

pŕchli na športové stanovištia, zostavené kombináciou rôzneho 

náradia a náčinia primeraného veku detí, aby sa tak precvičila 

u detí ich šikovnosť, obratnosť, telesnú zdatnosť a kondícia. 

Cvičenie usmerňo-

vali cviči-teľky zo 

Sokola a ich pomoc-

níčky, študentky 

Strednej zdravotníc-

kej školy v Trenčíne. 

Na záver športového 

predpo-ludnia ma-

terské školy dostali 

od or-ganizátora dip-

lom a drobné reklamné predmety od sponzorov. Podujatie bo-

lo finančne podporené mestom Trenčín.  

vlastné poznámky 

 

AS Trenčín počas polčasu pohárového futbalového zápasu 

so Slovanom Bratislava dňa 26. októbra 2010 sa uskutočnilo 
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odovzdanie finančného výnosu 6.500 euro získané z druhého 

ročníka charitatívnej akcie „Hviezdy deťom“.  

Z rúk generálneho manaţéra AS Trenčín Mgr. Róberta 

Rybníčka, zástupkyne Slovenských elektrární, čle-

na skupiny Enel Veroniky Číčovej a zástupcu fut-

balového zoskupenia Mufuza Miroslava Gasida 

prevzali symbolické šeky marketingová riaditeľka 

nadácie „Dobrý anjel“ Ľudmila Kolesárová,  riadi-

teľ neziskovej organizácie Hoss Heroes Peter Ne-

veriš a rodičia dotknutých detí, ktoré potrebujú pomoc.  

Charitatívne podujatie „Hviezdy deťom“ má za úlohu vy-

zbierať finančné pro-

striedky na podporu dob-

ročinných projektov. 

V neposlednom rade slú-

ţi k zblíţeniu hviezdy 

slovenského hokejového, 

futbalového a umelec-

kého neba so svojimi 

najmenšími fanúšikmi.  

Tento rok podporili túto akciu svojou účasťou Marián Gá-

borík, Zdeno Chára, Pavol Demitra, Marián Hossa, Tomáš 

Kopecký, Martin Fabuš, Mário Breška, zoskupenie umel-

cov – Mufuza, Zdenka Predná a skupina Gladiátor. 

Trenčianske noviny 02.11.2010 

pomocná evidencia 735/3/2010 

 

Popradské podujatie Grand Prix Tatranského pohára dňa 

31. októbra 2010 bolo nomináciou na svetový šampionát mu-

ţov a zároveň zastrešovalo aj súťaţ fitness a bodyfitness v ka-

tegórii ţien. Na Grand Prix mali zastúpenie aj trenčianske pre-

tekárky, ktorého sa zúčastnila aj Adela Ondrejovičová z fit-

nesscentra P+D Jarábek v Trenčíne. Absolútna majsterka bo-
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dyfitness junioriek sa v konkurencii desiatich pretekárok 

umiestnila na výbornej piatej priečke, keď vekom ešte junior-

ke boli konkurentkami ţeny. Veľmi dobrého umiestnenia do-

siahla v súťaţi fitness open aj Natália Straková z toho istého 

fitneska, ktorá sa umiestnila na treťom mieste 

„O tri týţdne čakajú Adelu nominačné preteky na Majstrov-

stvá sveta v bodyfitness, takţe účasť na Tatranskom pohári 

bola pre ňu prospešná. Skonfrontovala sa so staršími súperka-

mi. Našim cieľom bolo odskúšať formu,“ povedal tréner Pa-

vol Jarábek. 

Trenčianske noviny 08.11.2010 

pomocná evidencia 746/1/2010  

 

Dňa 19. októbra 2010 sa hral štvrťfinálový zápas Sloven-

ského pohára medzi domácim AS Trenčín a Slovanom Brati-

slava. Domáci Trenčania začali nebojácne a uţ v prvých 

dvoch minútach musel Slovan zachraňovať. Po góle volala 

najmä akcia Hlohovského. Ofenzívny hráč AS našiel v poku-

tovom území Depetrisa, ten však len slabo vystrelil a hosťujú-

ci obrancovia loptu odkopli. V nasledujúcich minútach rozo-

hrali obe muţstvá šachovú partiu. Hostia pohrozili v 14. min, 

ale Holúbek pred nabiehajúcim Ivanom zasiahol. Slovan čakal 

na vhodný moment a jeden prišiel v polovici prvého polčasu. 

Ivana zo Slovana si zbehol po pravom krídle, centrom našiel 

na päťke Kordiča a ten nedôsledne bránený bez problémov 

skóroval na 0:1. V 26. min vystrašila Putnockého tečovaná 

strela Hlohovského. V 37. min prišiel gólový moment pre AS, 

keď Adi vybojoval loptu na polovici ihriska, potiahol pred sú-

perovu šestnástku, kríţnu strelu Horvátha ešte hostia zbloko-

vali, ale na doráţku Depetrisa uţ nestačili a bolo 1:1. O dve 

minúty nastrelil Hlohovský brvno. Úvod druhého polčasu sa 

odohrával najmä medzi šestnástkami. S pribúdajúcim časom 

sa však začali prebúdzať Trenčania a aj fanúšikovia. Aktívny 
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bol najmä Hlohovský. V 68. min vystrelil pekne Ivana, ale 

Volešák bol pripravený. V 74. min vyskočil po rohu najvyššie 

Saláta, ale mieril nad bránku. Táto šanca znamenala zvýšenú 

aktivitu Slovana. Pravú stranu rozhýbal Bagayoko a po jednej 

jeho akcii sa dostal k lopte Ivana, ale trafil tesne vedľa pravej 

ţrde. Päť minút pred koncom riadneho hracieho času napria-

hol z dobrých dvadsiatich metrov Mazán, no Putnocký jeho 

strelu vytlačil na roh. O postupujúcom napokon musel roz-

hodnúť jedenástkový rozstrel, v ktorej bola úspešná penalta v 

piatej sérii v podaní hosťujúceho Šeba. Slovan vyhral rozstrel 

zo značky pokutového kopu 3:2.  

vlastné poznámky 

 

Obnova známej kyslíko-

vej dráhy na Brezine, ktorá 

sa začala v polovici augusta 

2010, a dňa 23. októbra 

2010 odovzdaná verejnosti 

za účasti početnej skupiny 

športovcov a hostí – minis-

tra zahraničných vecí Slo-

venskej republiky Mikuláša Dzurindu a primátora Mesta 

Trenčín Ing. Branislava Cellera. Aktívni, ale aj rekreační 

športovci ju začali naplno vyuţívať. Takmer štyri kilometre 

dlhá trasa vytvorená spojením rôznych úsekov lesných ciest s 

prevýšením 100 metrov má charakter beţeckej dráhy s rôzny-

mi prekáţkami. Je určená najmä na beh a rôzne pohybové cvi-

čenia. Pozdĺţ dráhy je v pravidelných úsekoch desať stano-

vísk, na ktorých si môţu športovci precvičiť šplhanie, dvíha-

nie na bradlách, zhyby, skákanie z pňa na peň, skok do výšky, 

beh cez prekáţky a podobne. Na stanoviskách sú umiestnené 

aj informačné tabule s nákresom, ako sa má cvičiť, ale aj la-

vičky a odpadkové koše. „Trasu pôvodnej kyslíkovej dráhy 



647 

 

musela byť vyrovnaná, 

vyčistená a orezaná od 

nebezpečne vyčnieva-

júcich konárov stro-

mov. Jednotlivé cvi-

čebné prvky, ktoré po-

zostávajú z kovovej 

časti a guľatiny, boli 

pevne osadené do be-

tónu a povrch stano-

vísk bol pokrytý mäk-

kou drevoštiepkou, aby sa pri páde cvičenci nezranili,“ vysvet-

lil Ing. Miloš Maţár zo spoločnosti Marius Pedersen, ktorá 

kyslíkovú dráhu obnovovala. 

vlastné poznámky 
 

V rámci podujatí poriadaných Verejnou kniţnicou M. Re-

šetku „Poznávajme Trenčanov“ dňa 28. októbra 2010  stretli 

sa čitatelia kniţnice 

s majstrom športu Duša-

nom Čikelom pri príleţi-

tosti vydania knihe o tomto 

beckovskom rodákovi pod 

názvom „Športový prí-

klad Dušana Čikela“ od 

autora Miroslava Hazuchu. 

Stretnutie moderoval Mgr. Peter Martinák, ktorý v krát-

kosti priblíţil ţivot beckovského rodáka. Prvé kontakty so 

športom získal na futbalovom ihrisku vo svojom rodisku 

a neskôr v rozbehnutej kariére po presťahovaní do Trenčíne na 

futbalovom štadióne Danubiusu Trenčín. Jeho beţecký talent 

objavený na vojenskej základnej sluţbe v Českých Budejovi-

ciach si vynútil prestup do Armádneho telocvičného klubu 

(ATK) v Prahe. „I keď v tom čase bol lístkový systém na 
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všetko a všade on tento handicap necítil. V ATK Praha mali 

prakticky všetko – 

ubytovacie, tréningové 

aj finančné podmien-

ky“, priblíţil Dušan 

Čikel zákulisie jedné-

ho z najlepších ar-

mádnych klubov na 

svete. 

Neskúsený mladík 

rýchlo zapadol do ko-

lektívu elitných športovcov. Trénoval po boku legendárneho 

vytrvalca Emila Zátopka. Historický ţivotný úspech Dušana 

Čikela prišiel v júli 1953, keď v štafete na 4 x 800 metrov 

utvorila svetový rekord. Keby sa tento rekord vytvoril v sú-

časnej dobe, tak po materiálnej stránke by to bolo lepšie ako 

vtedy. Vtedy išlo skôr 

o prestíţ a poctu do-

stať sa do svetových 

tabuliek. Stal sa drţite-

ľom čestného titulu 

Majster športu. Ná-

dejný olympijský me-

dailista týţdeň pred 

odletom do Melbourne 

zostal doma, lebo pykal za problémy svojho trénera. Na 

sklonku svojej aktívnej kariéry sa vrátil k futbalu ako kondič-

ný tréner futbalistov Jednoty Trenčín. Jeho revolučné metódy 

zoţali úspech, najmä v oblasti vytrvalosti, rýchlosti, obratnosti 

a sily a tým prispel k úspechu trénerských velikánov akými 

boli Karol Borhy a Michal Vičan. Po úspešnom absolvovaní 

vysokoškolského štúdia bol poverený v Trenčíne zaloţením 

Armádneho športového klubu Dukla v Trenčíne. A tak stál pri 
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výstavbe ubytovacích kapacít a športovej haly, v ktorej našli 

svoj domov popri hokeji zápasenie, vzpieranie, cyklistika 

a kanoistika. 

Trenčan č. 11/2010 

 

Trenčan Ján Plachetka sa stal v roku 1978 prvým sloven-

ským šachovým medzinárodným veľmajstrom. Druhým rodá-

kom z Trenčína s týmto titulom sa môţe stať Miroslav Mas-

lík. Ten splnil veľmajstrovskú normu, ale získanie titulu musí 

obhájiť. Talentovaný šachista hrá za Šachový klub Trenčín. 

Jeho príprava spočíva najmä v teoretickej rovine, aby dokázal 

predpokladať vývoj šachovej partie na dva aţ tri ťahy do-

predu.  

Povedal, ţe najradšej hrá s bielymi figúrkami, ktoré sú pre 

výhodou, lebo tento šachista určuje tempo hry a čierny musí 

reagovať. Je to šport ako kaţdý iný, ktorý prináša radosť 

s úspechov a smútok z prehier. Kráľovská hra pripravuje člo-

veka na lepšiu sebakontrolu, ktorá sa dá vyuţiť aj beţnom ţi-

vote. Dôleţitou pre činnosť šachistu je aj fyzická príprava, 

pretoţe niekoľko hodinové sedenie za šachovnicou dá poriad-

ne zabrať.  

V závere konštatoval, ţe „dvojnásobná obhajoba veľmaj-

strovskej normy nie je časovo limitovaná, ale s týmto breme-

nom sa chcem čím skôr vysporiadať. 

Trenčan č. 10/2010 

pomocná evidencia 765/1/2010 

 

Na súťaţi kulturistov o Tatranský pohár dňa 31. októbra 

2010 v Paprade dosiahli trenčianski kulturisti pomerne dobre 

výsledky, keď v jednotlivých disciplínach získali : 

- Klasická kulturistika do 175 cm získal 4. miesto Igor Herc 

z Fitness Klubu Gabrhel Trenčín, 



650 

 

- Bodyfitnes open sa umiestnila na 5. mieste Adela Ondrejo-

vičová a na 10. mieste Silvia Kostelová, obe z FC BB Jará-

bek Trenčín, 

- Fitnes open sa umiestnila na 3. mieste Natália Straková 

z Fitness Klubu Gabrhel Trenčín. 

vlastné poznámky 

 

“Poznávajme 

Trenčanov“ La-

dislava Nejez-

chleba, autora 

reedície účelo-

vej publikácie 

o turistike „His-

tória trenčian-

skej turistiky“. 

Podujatie otvo-

rila riaditeľka 

Verejnej kniţnice M. Rešetku Mgr. Lýdia Brezová dňa      

14. novembra 2010, ktorá privítala poslanca Mestského 

a Krajského zastupiteľstva v Trenčíne Ing. Jána Krátkeho, 

poslankyňu dlhodobo uvoľnenú pre výkon funkcie Mestského 

zastupiteľstva v Trenčí-

ne Janku Fabová a au-

tora publikácie „Histó-

ria trenčianskej turisti-

ky“ Ladislava Nejez-

chleba. 

Prv neţ predstavila  

moderátorka Mária 

Špániková autora pu-

blikácie, krátky kultúrny program s contry muzikou pripravilo 

zoskupenie Jozef Klobušický – Róbert Oravec. Potom uţ 
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patrilo slovo Ladislavovi Nejezchlebovi, ktorý o svojej publi-

kácii hovoril zanietene trištvrte hodiny. Na záver jej predsta-

venia, účelovú publikáciu odprevadili k čitateľom poslanec 

Ing. Ján Krátky, riaditeľka Verejnej kniţnice M. Rešetku v 

Trenčíne Mgr. Lýdia Brezová a veteránka trenčianskej turis-

tiky Marta Trebatická. 

vlastné poznámky 

 

Na majstrovstvách Európy plávaní v krátkom bazéne 

v dňoch 25. aţ 28. novembra 2010 sa na svetovej scéne veľmi 

dobre uviedol študent Športového gymnázia v Trenčíne Da-

niel Vácval, keď vo dvoch šprintérskych prsiarskych disciplí-

nach dosiahol veľmi dobré výsledky. 

V disciplíne na 50 metrov prsia obsadil dvadsiate miesto 

časom 28,11 sek., ktorým si vytvoril osobný a juniorský re-

kord. V disciplíne na 100 metrov prsia si časom 1:01,41 min. 

si zlepšil svoj osobný rekord a silnej konkurencii obsadil     

29. miesto. 

Trenčianske noviny 29.11.2010 

pomocná evidencia 831/2/2010 

 

Dňa 27. novembra 2010 sa uskutočnila derniéra futbalové-

ho klubu AS Trenčín s Michalovcami na v domácom trenčian-

skom prostredí, ktoré sa skon-

čilo víťazstvom domácich 3:2. 

Odpoludnie na futbalovom šta-

dióne na Sihoti malo slávnost-

ný charakter, pretoţe všetci 

pripomínali 50. výročie zlúče-

nia trenčianskych futbalových 

klubov TJ Odevy, TTS a Meri-

na do jedného klubu pod spoločným názvom Jednota Trenčín. 

Počas prestávky v polčase pozval hovorca klubu Martin Ga-
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lajda na hraciu plochu hráčov a trénerov, ktorí sa zaslúţili 

o najväčšie úspechy trenčianskeho futbalu, ktorí dostali od ge-

nerálneho manaţéra AS Trenčín Mgr. Róberta Rybníčka 

pamätný šál. Počas druhého polčasu diváci rozprestreli na sta-

rej tribúne zástavu Jednoty Trenčíne obrovských rozmerov 

a počas stretnutie volali slogan „Jednota  - Trenčín“. 

Trenčiansky futbal pred piatimi rokmi oslávil storočnicu. 

AS Trenčín vznikol v roku 1992 ako Ozeta Dukla Trenčín za-

nikla. V sobotu sa však spomínal rok 1960. V lete t. r. bolo 

tomu 50 rokov, keď sa zlúčili TJ Odeva, TJ Merina a TJ TTS 

Trenčín a vytvorili je-

den klub Jednota Tren-

čín, ktorý sa postaral o 

zlatú éru v histórii fut-

balu v našom meste. Uţ 

po troch rokoch obsadil 

historické druhé miesto 

v československej lige 

a prišlo aj víťazstvo v 

Slovenskom pohári. Červeno-biele farby vtedy hájili mnohí 

reprezentanti. Práve spojenie futbalu v Trenčíne sa stalo mot-

tom dneška. Tak ako vytvorili tri silné kluby jeden špičkový, 

tak aj my chceme premostiť históriu a súčasnosť trenčianske-

ho futbalu. Hoci AS Trenčín nie je nástupcom slávnej Jednoty, 

hlásime sa k jej odkazu a chceme na svoje plecia prebrať zod-

povednosť za ďalšie smerovanie najpopulárnejšej hry na svete 

v našom meste.“ dodal Martin Galajda.  

Trenčianske noviny 29.11.2010 

pomocná evidencia 818/1/2010, 833/1/2010 

 

Starší dorastenci AS Trenčín sa zúčastnili prestíţneho ha-

lového turnaja pod názvom Memoriál Dr. Václava Jíru 

v Prahe, na ktorom obhajoval prvenstvo z minulého ročníka. 
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Zverenci trénera Radúza Dorňáka však obsadili konečné tre-

tie miesto. Z boja o celkové prvenstvo vyradili aj Spartu Pra-

ha. V súboji o bronz zdolali domáci Bohemians 1905. 

„Po  minuloročnom  finálovom  triumfe  nad Spartou Pra-

ha, ktorý bol vyšperkovaný vyhlásením Sama Štefánika za 

najlepšieho 

hráča turnaja, 

sme cestovali 

s mladým tí-

mom. Nastu-

povali sme v 

plnej skrom-

nosti a tomu 

nasvedčoval 

aj výkon v otváracom zápase proti Bohemians (2:4). V dru-

hom vystúpení sme hrali proti lídrovi českej dorasteneckej sú-

ťaţe Hradcu Králové. Ak sme si chceli udrţať nádej na pos-

tup, museli sme bodovať. V taktickom zápase sme napokon 

remizovali 1:1. V poslednom vystúpení v základnej B) skupi-

ne sme narazili na Spartu Praha. Len víťaz mohol postúpiť do 

finálovej fázy. Hráči divákov nesklamali a výsledkom bol asi 

najkvalitnejší zápas tohtoročnej edície turnaja. Súpera sme ne-

pustili do vedenia a po priebeţnom vedení 4:1 a 5:2 sme na-

koniec zvíťazili 5:3,“ hodnotil zápas tréner Radúz Dorňák. 

„V ďalší hrací deň sa hralo v semifinále proti Tepliciam, 

v ktorom trenčianski hráči nastúpili menej koncentrovaní. 

Veľmi rýchlo prehrávali 1:4. Korektúrami v zloţení formácií a 

častejším striedaním však vygradovali pekelné tempo zápasu 

do vyrovnania. Okrem vyrovnania na 4:4 si hráči vypracovali 

niekoľko ďalších vyloţených šancí. Záver však ovplyvnili 

spornými výrokmi rozhodcovia, ktorí darovali súperovi dva 

góly a víťazstvo a sklamaných trenčianskych hráčov poslali do 

malého finále. V zápase o tretie miesto Trenčania narazili na 
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domáci Bohemians. Ponaučení prehrou v skupine vstúpili 

Trenčania do zápasu vo veľkom štýle a v priebehu dvanástich 

minút odskočili na 4:1. Súperovi dali nádej, ktorý zníţil na 

3:4. Zvýšenou koncentráciu a efektívnosťou v koncovke však 

zápas kontrolovali aţ do záverečnej sekundy, povedal k víťaz-

stvu (7:4) tréner Radúz Dorňák. Všetci hráči podali nadprie-

merné výkony, aj keď sa nevyhli drobným výchylkám formy. 

Podstatným sa ukázal výborný výkon brankára Súdneho, kto-

rému chýbal jeden hlas, aby bol vyhlásený za najlepšieho 

brankára turnaja. Dôleţité boli taktieţ  stabilné výkony prvej 

formácie – Gajdošík, Szabó, Trebatický a Horčičák. Pre naj-

mladších hráčov je výhodou, ţe môţu na tomto turnaji štarto-

vať aj v budúcnosti, povedal na záver tréner staršieho dorastu 

AS. Druţstvo dostalo pozvánku pre nasledujúci jubilejný 20. 

ročník turnaja v roku 2011. 

Trenčianske noviny 13.12.2010 

pomocná evidencia 863/1/2010 

 

Blíţia sa nám Vianoce a hokejový fanúšik sa môţe tešiť na 

jeden darček navyše. Svetlo 

sveta totiţ uzrela hokejová ro-

čenka Hokejový rok 

2009/2010 od hokejových re-

daktorov denníka Šport To-

máša Štulajtera a Daniela 

Kurtu. Stalo sa tak pred maj-

strovským hokejovým zápa-

som domácej Dukly Trenčín 

s lídrom súťaţe VSŢ Košice 

10. decembra 2010, kedy novú 

ročenku v prítomnosti oboch redaktorov a moderátora Tele-

vízie Markíza Michala Bujnu poklepali hokejkami hráč Duk-

la Trenčín Ján Pardavý a hráč VSŢ Košice Peter Bartoš. V 
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minulosti bola v Československu tradícia hokejových a futba-

lových ročeniek, no v posledných rokoch sa podobné kniţky z 

nášho trhu vytratili. Hovorí o tom aj autor Tomáš Štulajter : 

„Na Slovensku nevyšla podobná publikácia viac ako desať ro-

kov. Pokúšal som sa dať niečo podobné dokopy uţ pred ro-

kom, ale nevyšlo to. Na jar tohto roku sme sa s Rasťom Ušia-

kom rozprávali o tom, ţe by bolo dobré tradíciu obnoviť. Tou-

to myšlienkou bol nadšený a od začiatku ju podporoval. Spo-

ločne s Danom Kurtom sme zariadili textovú časť, vybrali fo-

tografie a Rasťo mal na starosti technickú stránku celej veci. 

Samotná príprava kniţky sa rodila od prvého ťuknutia aţ po 

vytlačenie 5 mesiacov. Chceli sme túto publikáciu urobiť so 

srdcom a pre ľudí. Kaţdý exemplár kniţky bude unikátny, 

keďţe bude podpísaný jedným hokejistom, alebo trénerom. 

Poďakoval agentúre Sita, ako aj portálom hokej.sk a hokejpor-

tal.sk.“ Táto ročenka za sezónu 2009/10 je o to vzácnejšia, ţe 

dokumentuje získanie tretieho titulu juniorským druţstvom 

Dukly a Marián Hossa s Tomášom Kopeckým priniesli do 

Trenčína Stanley Cup. 

www.hkdukla.sk 10.12.2010 

 

Slovenská výprava si na juniorských majstrovstvách sveta 

v kulturistike, klasickej kulturistike, fitnes a body fitnes v tu-

reckej Antalyi vybojovala tri bronzové medaily. Postarali sa o 

ne reprezentantky vo fitnes v kategórii junioriek Dominika 

Multáňová (do 163 cm), v body fitnes junioriek Marianna 

Holbová (do 163 cm) a Trenčianka Adela Ondrejovičová 

(nad 163 cm). Štvrtá slovenská finalistka majstrovstiev 2010 

Kateřina Seidlová skončila vo fitnes junioriek nad 163 cm tes-

ne za stupňom víťazov na 4. mieste.  Pred finálovými bránami 

ostali fitneska Barbora Mičianová (do 163 cm), v kulturistike 

juniorov do 75 kg Peter Kurič a v open kategórii v klasickej 

kulturistike Roman Jandura. 

http://www.hkdukla.sk/
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www.sme.sk 12. 12. 2010  

pomocná evidencia 857/1/2010  

 

Vo utorok 14. decembra 2010 sa stretla v Trenčíne na dvoj-

dňovom sústredení slovenská hokejová reprezentácia, aby do-

ladila svoju formu pred odchodom na medzinárodný hokejový 

turnaj „Arosa Challange“ vo švajčiarskom meste Herisau pod 

vedením trénera Glena Hanlona. V priateľských zápasoch zo-

hrali stretnutia s reprezentáciou Bieloruska a Dánska. Tréner 

na turnaj nominoval dvoch brankárov, sedem obrancov 

a trinásť útočníkov, čo znamená, ţe na turnaj pocestuje pät-

násť nových hráčov v porovnaní s účasťou na Nemeckom po-

hári. 

Trenčianske noviny 13.12.2010 

pomocná evidencia 864/2/2010 

 

Medzi sviatkami a novým rokom, v dňoch 26. a 27. de-

cembra 2010 sa uskutočnil na trenčianskom zimnom štadióne 

5. ročník hokejového 

turnaja ţiakov piatich 

ročníkov – Memo-

riál Jozefa Hantáka 
za účasti štyroch 

druţstiev. Turnaj sa 

hral kaţdý s kaţdým 

a mal výbornú úro-

veň. V konečnom poradí si víťaznú trofej odniesla domáca 

Dukla Trenčín pred Kometou Brno, Bučinou Zvolen, HK 

Zlín a HK Vsetín. Za najlepšieho útočníka turnaja bol vyhlá-

sený A. Kukuča a najlepšieho brankára B. Dušáka, obaja 

z Dukla Trenčín. 

Trenčianske noviny 11.01.2011 

pomocná evidencia 8/1/2011 
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Počas vianočných sviatkov sa uskutočnil 3. ročník teniso-

vého turnaja „Memoriál umučených protifašistických bo-

jovníkov“ za účasti osemnástich hráčov kategórie „C“ – star-

ších ţiakov. O prvé miesto zviedli boj na kurte Jakub Behuň 

z Tenisového klubu Kysucké Nové Mesto s Adriánom Ková-

čom z Tenisového klubu Zlaté Moravce. Po vyrovnanej hre si 

odniesol víťazstvo Jakub Behúň. 

Trenčianske noviny 11.01.2011 

pomocná evidencia 8/2/2011 

 
 

 

 

 

 


