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Telesná výchova a šport 

 

Útvar školstva Mestského úradu v Trenčíne priniesol dňa 

19. januára 2011 štatistické údaje o využívaní školských areá-

lov základných škôl v Trenčíne. Sú len potvrdením toho, že 

v minulom období sa venovalo zo strany vedenia mesta mimo-

riadna pozornosť ich opravám a tým aj väčšiemu ich sprístup-

neniu širšiemu okruhu obyvateľov. Len pre zaujímavosť sú 

predkladané údaje : 

- športový areál Základnej školy Bezručova ul. – 7.208 náv-

števníkov 

- športový areál Základnej školy Hodžova ul. – 21.520 náv-

števníkov 

- športový areál Základnej školy Novomeského ul. – 78.528 

návštevníkov 

- športový areál Základnej školy Veľkomoravská ul. – 

18.065 návštevníkov. 

Na škodu je, že údaje za rok 2010 nemožno porovnať 

s údajmi predchádzajúcich rokov, teda pred vykonanými re-

konštrukciami, a tak zhodnotiť vykonané zámery mesta do 

akej miery mali vplyv na návštevu športových areálov a tým 

na zvýšenie telesnej kondície obyvateľov. 

vlastné poznámky 

 

V záverečnom zápase E-skupiny Tipsport ligy zdolal AS 

Trenčín českého 

druholigistu Fot-

bal Třinec 4:0 

(2:0). Góly za-

znamenali Adi, 

Depetris, Malec 

a Čögley. V ko-

nečnom poradí 
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základnej skupiny získali trenčianski futbalisti druhé miesto za 

Žilinou, ktorá postúpila do štvrťfinálových bojov 

V tomto zápase od úvodných minút sa hralo pod taktovkou 

zverencov trénera Guľu. V 4. min pohrozil Horváth, ale minul. 

Rovnako dopadol o chvíľu neskôr vo výhodnej pozícii v šest-

nástke Depetris po krídelnej akcii Godála. Po štvrťhodine hry 

vyhral Adi súboj s obrancom súpera, ale strelu z hranice šest-

nástky súperov brankár kryl. Následne mal dve možnosti ak-

tívny Štefánik, ale neuspel ani sám pred Brukom. Jedinú šancu 

Třinca v prvej časti zápasu zakončil slabou strelou Siegl. V 

33. min poslal vynikajúci center do šestnástky Horváth a Adi 

otvoril hlavou skóre stretnutia. O štyri minúty neskôr predĺžil 

Hlohovský rohový kop Horvátha a Depetris loptu tesne pred 

čiarou dorazil do siete. 

V úvode druhého polčasu zasiahol skvele Šemrinec a ne-

bezpečnú strelu vyrazil na roh. V 65. min putovala lopta po 

linke Štefánik – Mondek – Malec po tretí raz do siete. Na 

opačnej strane chytil tutovku striedajúci Šemrinec. Nasledujú-

cu šancu zlikvidoval na bránkovej čiare Marušinec. Loptu 

mieriacu do siete o chvíľu neskôr odkopol vracajúci sa Čög-

ley. Ten istý hráč ešte pred záverečným hvizdom upravil po 

prihrávke Maleca na konečných 4:0. 

AS Trenčín 22.01.2011 

 

Generálny manažér Dukly Trenčín Eduard Hartman 

oznámil vedeniu 

hokejového druž-

stva, že k 1. febru-

áru 2011 abdikuje 

na tento zodpovedný 

post. Na tento post 

nastúpil v roku 

2007, keď nahradil 
Andrej Kollár 
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Ivana Piovarčiho, ktorý odišiel do Zvolena. Ako zdôvodnenie 

svojej abdikácie uviedol, že práca generálneho manažéra je 

stresujúca a potrebuje si oddýchnuť, Dukla Trenčín na začiat-

ku sezóny 2010/2011 predstavila trojročnú víziu, ako opäť 

vrátiť slávny klub na majstrovský trón. Začala sa návratom 

bývalých hráčov Dukly Pardavého, Jánoša a Sekeráša a začle-

ňovaním mladých odchovancov Gašparoviča, Tybora a naj-

novšie 16-ročného Marka Daňa.  

Dňa 26. januára 2011 predstavenstvo klubu jednomyseľne 

rozhodlo, že novým generálnym manažérom Dukly Trenčín sa 

stal Andrej Kollár, bývalý trenčiansky hráč, momentálne na 

hosťovaní v Nitre. 

vlastné poznámky 

 

Trenčianski futbalisti si zahrali proti rezerve mužstva ang-

lickej Premier League Wigan Athletic. Pozvánka na spestre-

nie zimnej prípravy trenčianskeho AS prišla priamo od vede-

nia anglického klubu, ktorého majiteľ má obchodné kontakty s 

väčšinovým vlastníkom AS Trenčín Tschenom La Lingom. 

Výprava trenčianskych futbalistov si v 5. februára 2011 pozre-

la ligový zápas 

Wiganu proti Blac-

kburnu a dňa 6. fe-

bruára 2011 na prá-

ve poludnie brit-

ského času odohra-

la prípravné stret-

nutie s rezervou 

hostiteľov. „Zápas 

plnil svoj účel. Zá-

pas sledoval aj ma-

nažér hostiteľského prvého tímu Roberto Martínez, ktorého 

zaujala hra celého družstva. Ak by sa mali povedať nejaké 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7666248&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7675760&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7730067&ids=6
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mená, tak pochvalu si zaslúžia najmä Kleščík, Salinas 

a Depetris,“ povedal generálny manažér klubu Mgr. Róbert 

Rybníček.  

Super zážitok pre trenčianskych hráčov bol ligový zápas 

s Blacburnom, keď trenčianska výprava mala vyhradený celý 

rad hneď pod lóžami pre sponzorov a partnerov Wigan Athle-

tic. „Videli sme sedem gólov a víťazstvo Wiganu 4:3. Atmo-

sféra bola vynikajúca. Celá jedna tribúna bola plná fanúšikov 

Rovers. S pribúdajúcimi gólmi sa do varu dostávali aj domáci. 

Pre hráčov to bol poriadny adrenalín,“ pokračoval Mgr. Ró-

bert Rybníček. 

vlastné poznámky 

 

Za účasti 872 pretekárov zo 46 krajín Európy sa uskutočnili 

Majstrovstvá Európy v karate kadetov a juniorov v dňoch 11. 

až 13 .februára 2011. V kategórii žien v kategórii žien nad 54 

kg si výborne viedla Miroslava Kopúňová, keď získala bron-

zovú medailu za tretie miesto. 

Trenčianske noviny 07.03.2011 

pomocná evidencia 140/2/2011 

 

Záverečné kolo hokejovej Slovnaft extraligy sa uskutočnilo 

20. februára 2011, v ktorom domáci Trenčín prehral s Nitrou 

1:2. Obe družstvá 

začali svižne 

a útočne. Z viace-

rých šancí v úvod-

nej fáze sa však 

ujala len jediná, 

keď v 7. minúte 

Chovan od manti-

nelu perfektne trafil 

pod hornú žŕdku 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7801903&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7801904&ids=6
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a domáci Trenčania sa ujali vedenia. Neskôr počiatočné tempo 

upadlo a pribudli nepresnosti. Do druhej tretiny vstúpili lepšie 

hostia z Nitry, ktorí začali živšie korčuľovať a podkurovať 

brankárovi Hiadlovskému. Ten v 23. min bravúrne zlikvidoval 

obrovské šance Slovákovi i M. Chrenkovi a poradil si aj s ďal-

šími nepríjemnými situáciami, ale v 24. min už nestačil na 

útok dvojice T. Chrenko - Podstavek a bolo vyrovnané - 1:1. 

Trenčania sa znova vrátili do hry až v závere druhej tretiny, 

ale skóre nezmenili napriek niekoľkým veľmi dobrým mož-

nostiam. Väčšinu tretieho dejstva režírovali domáci, ale nit-

rianska defenzíva na čele s brankárom Lacom dokázala odolať 

nebezpečným atakom. Stretnutie tak prešlo do predĺženia, 

v ktorom mal Trenčín výhodu dvoch presilových hier, ale ne-

zužitkoval ich. V samostatných nájazdoch bol úspešný len 

hosťujúci Fabian. 

www.sme.sk 20.02.2011 

 

Dňa 25. februára 2011 sa stretli v Sokolovni  členovia So-

kola v Trenčíne, aby si pripomenuli 20 ročné obdobie obnove-

nej činnosti Sokola v Trenčíne. Všetkých pozdravila 

a privítala starostka Sokola Ing. Ľubica Dršková. 

 Vo svojom príhovore priblížila obdobie pred dvadsiatimi 

rokmi, kedy dňa 1. februára 1991 v rámci 

prijatých reštitučných zákonov po nežnej 

revolúcii v roku 1989 prevzala znovu za-

registrovaná Telocvičná jednota Sokol bu-

dovu Sokolovne od TTS Trenčín. Zo 

spomienok už nežijúcich členov 

a zachytenej histórie brata. Vladimíra 

Chovana je známe, že budova Sokolovne 

bola v čase navrátenia v katastrofálnom 

stave. Z vnútorného zariadenia a športo-

vého vybavenia zostali len žalostne rozbité zvyšky. Dovtedajší 

http://www.sme.sk/
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správca objektu TTS Trenčín investoval len do futbalu, Sokol-

ské ihriská boli zlikvidované a na ich mieste bol postavený 

futbalový štadión. Pri obnove zdevastovaného objektu sa začí-

nalo na troskách a bez finančných prostriedkov. Pri začiatkoch 

obnovy stálo pár nadšencov. Na prvej členskej schôdzi kona-

nej dňa 21. februára 1991 bol zvolený výbor Telovýchovnej 

jednoty v zložení : 

- starosta – brat Rudolf Zaťovič 

- správca budovy – brat Štefan Brtiš 

- náčelník pre mužov – Juraj Hrdlička 

- náčelníčka pre ženy – Milica Svatíková 

- členovia výboru – Vincent Chvalný, Jaromír Šinka, Mo-

nika Zdvíhalová, Peter Václav, Boris Smetana, hospo-

dárka – Božena Jánošíková. 

Väčšina z menovaných už zomrela. 

Teda po viac ako 40 ročnej odmlke, v nových podmien-

kach, si Sokol začal hľadať miesto v spoločnosti. V prvom ra-

de bolo treba získať kvalitných cvičiteľov a  finančné pro-

striedky, od ktorých sa začal odvíjať úspech činnosti. Sokol si 

našiel svoje miesto v občianskej spoločnosti mesta Trenčín. 

Hneď od začiatku sa začalo aj s činnosťou zameranou na 

sokolskú všestrannosť. Prvými cvičiteľmi boli Milica Svatí-

ková, Soňa Peka-

řová, Ľubica Na-

ďovičová, Jela So-

vová, Miroslava 

Rybáriková a Ju-

raj Hrdlička, Čin-

nosť prebiehala 

v oddieloch staršie 

ženy, mladšie ženy 

a dorastenky, deti, 

rodičia a deti, muži, stolný tenis. V priebehu rokov sa postup-
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ne oddiely formovali. Niektoré oddiely zanikali pre nezáujem 

a pre malý počet cvičencov a súčasne podľa záujmu vznikali 

oddiely nové. V súčasnosti sa eviduje 340 členov neaktívnych 

a aktívnych, ktorí cvičia v oddieloch : 

- gymnastika – detí,  

- ženy – aerobik,  

- ženy – zdravotné cvičenie, 

- muži – volejbal,   

- kalanetika,  

- joga,  

- karate,  

- muži – všestrannosť.    

 Práca v oddie-

loch je organizo-

vaná rôzne. Sú od-

diely, ktoré vyko-

návajú pravidelné 

cvičenie pre vlast-

ný úžitok a poteše-

nie, ako napríklad 

oddiel žien – zdra-

votné cvičenie, muži - všestrannosť, kalanetika, joga. Gym-

nastika detí z dôvodu širokého veko-

vého rozpätia sa začala deliť na dve 

skupinky, tým mladším sa venuje cvi-

čiteľka Sovová a Vitálošová, väčšie 

deti trénuje Evka Hanuliaková, ktorá 

sa zameriava na atletiku.  V posled-

ných rokoch sa s nimi zúčastňuje atle-

tických pretekov organizovaných pre 

žiakov základných škôl. Volejbalisti sa 

zúčastňujú rôznych turnajov a súťaží 

neregistrovaných hráčov, a  súčasne 
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turnaje aj organizujú ako napríklad  24-hodinový volejbalový 

maratón, vianočný turnaj. V minulosti pracoval aj volejbalový 

oddiel – dorasteniek pod vedením brata Alfonza Kuzmu, av-

šak z dôvodu malého záujmu oddiel zanikol.  Na dobu dvoch 

rokov 2008 až 2009 bola činnosť volejbalového oddielu obno-

vená pod vedením brata Kállaya a brata Miroslava Janta, ale 

po odchode dievčat na vysoké školy, sa oddiel rozpadol. Teraz 

by sme aj medzi seba privítali nejaké ženy - volejbalistky, lebo 

poriadané turnaje sú väčšinou organizované pre mix a vtedy si 

musíme hráčky „požičať“. Najmladším oddielom je oddiel ka-

rate. Na tréningoch sa stretávajú starší, skúsenejší karatisti, 

ktorí cvičia pre udržanie kondície a zdokonaľovanie. Prichá-

dzajú však aj deti, ktoré majú záujem o tento druh športu a pod 

vedením kvalifikovaných trénerov karate sa môžu učiť tomuto 

športu. Členovia oddielu sa zúčastňujú zahraničných sústrede-

ní a skúšok na získanie vyššej kvalifikácie. V Sokole bol rok 

dozadu činný aj oddiel šermu – bojové umenie, ktorý aj na-

priek tomu, že mal najmenej členov, jeho členovia boli aktívni 

pri iných činnostiach v prospech Sokola. Verím, že pozastave-

nú činnosť v krátkej dobe obnovia. Nakoniec treba spomenúť 

oddiel žien – aerobik, ktorý pod vedením našej náčelníčky, 

cvičiteľky Mirky Rybárikovej sa najviac zviditeľňuje. 

Sokol nie je len v Trenčíne, na Slovensku, ale aj za hrani-

cami našej vlasti.   

S nacvičenými hromad-

nými skladbami postup-

ne vystúpili na 12. Vše-

sokolskom zlete v Prahe 

v roku 1994 v skladbe 

„Lopta v sieťke“, So-

kolskom zlete v USA 

Chicago v roku 1997, 

 I.STS v Košiciach v roku 1998  skladbou „Lopta v sieťke“,   
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na 13. Všesokolskom zlete v Praha v roku 2000 skladbou „To 

sme my“, na  Gymnoestráda v Prahe v roku  2001 skladbou 

„To sme my“, na 2. Sokolských telovýchovných slávnostiach 

v Skalici v roku 2004  skladbou „To sme zase my“, na 14. 

Všesokolskom zlete v Prahe v roku 2006  skladbou  „Sloven-

sko do toho“ ,   na Sokolskom zlete Liberec – pod Ještedem 

v roku 2008 skladbou „Slovensko do toho“,   na 3. Sokolských 

telovýchovných slávnostiach v Trenčíne v roku 2010 skladbou 

„Slovensko“.  

Sokol si aj po toľkých rokoch zachoval svoju jedinečnosť 

v organizovaní a nacvičovaní hromadných vystúpení na veľ-

kých plo-

chách za 

účasti cvi-

čencov všet-

kých veko-

vých sku-

pín. Atmo-

sféra zletov 

býva neza-

budnuteľná, vystúpenia sú plné emócií, nadšenia, vzniká nová 

spolupráca a priateľstvá. V mysliach natrvalo zostávajú milé 

spomienky.  

Okrem aktivít jednotlivých oddie-

lov sa Telovýchovná jednota Sokol v 

Trenčíne zúčastňuje na podujatiach 

organizovaných Sokolom na Sloven-

sku napríklad organizovaním Let-

ných sokolských hier, spoluorganizu-

je s Považskou sokolskou župou na 

festivale pódiových skladieb, ktorého 

už 4.ročník sa konal v novembri 

2010.  Pre deti z materských škôl sa 
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zorganizovali dva ročníky podujatia s názvom „Sokolský vie-

tor do materských škôl“ s účasťou cca 150 detí. V máji toho 

roku predpokladáme s organizovaním ďalšieho ročníka.  

V členskej základni si našiel svoje miesto obľúbený semi-

nár  s cvičením pod názvom „Deň zdravia a pohybu s lektor-

kou“ s rehabilitačnou sestrou Milicou Ondrisovou. Členovia 

si taktiež organizovali medzi sebou stolnotenisové turnaje. 

Naši členovia nežijú len cvičením, ale  aj spoločenským ži-

votom. Obľúbené sú  turisticko - poznávacie zájazdy ( r.2000 

Radhošť, r.2002 Dolný  Kubín, Oravský podzámok, Vlkolí-

nec, r. 2003 Čachtický hrad). Od roku 2007 sa pravidelne kaž-

dý rok organizujú so susednými  moravskými Telovýchovný-

mi jednotami ako sú Telovýchovná jednota v Uherskom Brode 

a Valašskom Meziříčí priateľské stretnutia na Veľkej Javorine, 

Bradle a Košariskách.  Naši členovia sa stretávajú na spolo-

čenských posadeniach a brigádach  na úprave sokolovne i jej 

okolia.  

Vo svojom príhovore sa starostka dotkla otázke financova-

nia športu. Sokol je občianskym združením, ktoré sa hlási k 

„Športu pre všetkých“. Sokol umožňuje pravidelnú telesnú ak-

tivitu všetkým vekovým kategóriám, všetkým vrstvám obyva-

teľov mesta, čím prispieva k zdravému životnému štýlu popu-

lácie. Je viac ako zarážajúce, že schválenou novelizáciou zá-

kona o organizácii a podpore športu, platného od januára 

2011,  štát pre-

stal finančne 

podporovať 

„Šport pre všet-

kých“. Táto 

úloha zostala na 

ramenách 

miest, obcí 

a vyšších 
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územných celkov. Najlepšie to vidíme na prípade mesta Tren-

čín, keď nie sú na to pripravené.  Takže nezostáva nič iné, len 

sa skladať z vlastných zdrojov a úsporne hospodáriť, aby so-

kolovňa bola naďalej otvorená pre športové aktivity.  

V priebehu dvadsiatich rokov prešla zmenou aj budova So-

kolovne. Na začiatku, počas starostovania brata Rudolfa Za-

ťoviča,  vykonali členovia nespočetné množstvo brigádnic-

kých hodín na drobnú 

údržbu vnútorných prie-

storov a okolia. Spre-

vádzkovala sa gymnas-

tická miestnosť, keď 

predtým sa  namontova-

li zrkadlá a ribstoly, op-

ravili sa podlahy, zre-

konštruovala sa elektro-

inštalácia. Prestaval sa 

priestor po bývalej kotolni na kancelársky priestor, vybudova-

la sa nová plynová kotolňa s prípojkou, vymenili sa rozvody 

kúrenia v celej budove, kompletná výmena elektrického vede-

nia s novými bleskozvodmi, vymenili podlahy na chodbách 

a v šatniach, rekonštruované bolo javisko, vykonali sa maliar-

ske a natieračské práce stien, okien, dverí, nová kanalizácia, 

WC, sprchy a  vymenili sústavy šiestich okien v telocvični. Aj 

napriek všetkým týmto prácam si priestory pýtajú ďalšie in-

vestície, z ktorých najviac si žiada výmena podlahy v te-

locvični.  

Poďakovala sa za spoluprácu Považskej sokolskej župe, 

všetkým členom predsedníctva, tajomníčkam, upratovačkám, 

vrátnikom, ktorí za moje obdobie pôsobili na týchto postoch,  

všetkým vedúcim oddielov, trénerom, cvičiteľom  a všetkým 

Sokolkám a Sokolom, ktorí tvoríte túto veľkú rodinu športo-

vcov.   
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Po tomto príhovore na ploche telocvične Sokolovne ukázali 

členovia časť svojich cvičení od tých najmenších až po naj-

starších. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia /1/2011 

 

Počas víkendu v dňoch 26. a 27. februára 2011 sa 

v Budapešti konal 12. ročník „Budapest Tatami Cup“. Na 

kvalitne pripravenom turnaji sa zúčastnili aj 

mladí členovia Real teamu Trenčín. A veľmi 

úspešne, lebo výprava si z Maďarska pri-

niesla celkom päť medailí. Na svoje konto si 

bronzové medaile v kategórii kata vybojova-

la Simonka Prpičová a Lenka Habánková 

a v športovom zápase kumite aj Peter Novo-

sad. Najúspešnejšou členkou výpravy sa na-

pokon stala najmladšia Adelka Vlasáková, 

ktorá vybojovala zlato v kategórii kata dievčatá a bronz 

v kumite. 

www.sme.sk 28.02.2011  

 

Najvyššia slovenská súťaž vo florbale mužov skončila 26. 

februára 2011 a má za sebou kompletných 22 kôl základnej 

časti. Víťazom dlhodobej fázy extraligy 2010/2011 sa stali 

hráči ŠK 1. FBC Trenčín, ktorí majú najvýhodnejšiu pozíciu 

pred play-off a vo štvrťfinále vyzvú Novú Dubnicu. 

Na druhom mieste skončilo ATU Košice, ktoré v zápasoch 

o účasť v semifinále narazí na Lido Bratislava. Ďalšie dve 

štvrťfinálové dvojičky tvoria Grasshoppers Žilina s obhajcom 

majstrovského titulu Dragonsom Ružinov a Florko Košice s 

Hurikánom Bratislava. 

Konečná tabuľka : 
1. ŠK 1. FBC Trenčín 34 bodov 

Adelka Vlasáková 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7841169&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7835338&ids=6
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2. ATU Košice 31 bodov 

3. FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 30 bodov 

4. FbO Florko Košice 29 bodov 

5. VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava 25 bodov 

6. FBC Dragons Ružinov Bratislava 24 bodov 

7. ŠK Lido Bratislava 17 bodov 

8. ŠK Victory Stars Nová Dubnica 14 bodov 

9. M - šport Salming Trenčín 7 bodov 

 10. Žatva 90 Dolný Kubín 6 bodov 

 11. ŠK SeaHorses Bratislava 3 bodov 

www.sme.sk 27.02.2011  

 

Mobilnú ľadovú plochu okolo vodníka Valentína na Štúro-

vom námestí zatvorili dňa 21. februára 2011, keď deň predtým 

sa naposledy korčuľovalo. Dôvodom pre predčasné ukončenie 

prevádzky mobilnej 

ľadovej plochy boli 

vysoké prevádzkové 

náklady.  

Predčasné ukonče-

nie prevádzky mobil-

nej ľadovej plochy na-

šlo odozvu u pos-

lancov mestského za-

stupiteľstva. Nezávislý 

poslanec Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Ján Babič to 

považuje za neuváženú iniciatívu, pretože na celý posledný 

februárový a prvý januárový týždeň hlásili predpovede počasia 

mínusových hodnotách a tak deti mohli ešte plochu využívať. 

Argument o šetrení v tomto prípade nesedí ani podľa ďalšieho 

nezávislého poslanca Martina Barčáka, keď povedal, že „vý-

roba ľadu by nestála žiadne finančné prostriedky, lebo ľad bol 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7846201&ids=6
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urobený a žiadne enormné energie by sa tam už nespotrebova-

li, mohlo to ešte počkať“. 

Vráťme sa do histórie, keď mobilnú plochu po prvý raz 

postavili na Štúrovom námestí v roku 2003. V prevádzke bola 

obyčajne od začiatku decembra do konca februára. Korčuľo-

vanie bolo bezplatné. Ročné náklady boli približne 27.400 eúr. 

Dodržiavanie prevádzkového poriadku a prevádzku samotnú 

zabezpečovali zamestnanci Mestského hospodárstva a správy 

lesov, m.r.o., Tren-

čín. Ako povedal 

Ing. Peter Kubin-

ský z Mestského 

hospodárstva a 

správy lesov, 

m.r.o., Trenčín, do-

ba prevádzky vždy 

závisela od zriaďo-

vateľa a vhodnosti 

poveternostných 

podmienok. Ročne klzisko odkrojilo z mestských peňazí ccd 

20-tisíc do 32-tisíc eúr.  

Poslanec Ján Babič  si myslí o mobilnej ľadovej ploche, že 

to boli premrhané peniaze. Navrhol pred rokmi, aby ľadová 

plocha putovala po všetkých mestských častiach a nebola via-

zaná iba na stred mesta. Celková investícia za tie roky nezod-

povedá adekvátnemu využitiu tejto plochy. Za príklad ako vy-

riešiť problém s mobilným klziskom v prospech ľudí a mesta 

bez nákladov uviedol mesto Prievidza, v ktorom ako mobilnú 

ľadovú plochu v roku 2009 pre krízu a zlú finančnú situá-

ciu mesta nespustili, tak v ďalšej sezóne sa už Prievidžania 

korčuľovali opäť a mesto to nestálo ani korunu. Mesto Prievi-

dza sa dohodlo s obchodným centrom Korzo, že zaplatí mon-

táž klziska, jeho prevádzku a bude na ňom organizovať rôzne 
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sprievodné podujatia pre deti aj dospelých. Bezplatne bola 

mobilná ľadová plocha k dispozícii ľuďom už pred vianočný-

mi sviatkami. O ďalšom osude mobilného klziska v Trenčíne 

nie je zatiaľ rozhodnuté. Nedá sa povedať či bude plocha 

sprevádzkovaná nasledujúcu zimu. 

www.sme.sk 02.03.2011  

pomocná evidencia 110/1/2011 

 

V individuálnej súťaži neregistrovaných súťažiacich na 12. 

ročníku Medzinárodných majstrovstiev Slovenskej republiky v 

halovom veslovaní v Banskej Bystrici dňa 26. februára 2011 

skončil Juraj Oravec z Okresného riaditeľstva Hasičského 

a záchranného zboru v Trenčíne tretí. Na tisíc metrov dosiahol 

výsledný čas 3:20,05 min. 

V kategórii neregistrovaných športovcov  si zmeralo svoje 

sily jedenásť ha-

sičských družstiev z 

Čiech, Maďarska, Mol-

davska a Slovenska. 

Trenčiansky kraj po 

minuloročnom úspechu 

reprezentovali prísluš-

níci z okresného riadi-

teľstva v Trenčíne Mar-

tin Jurkovič, Radoslav 

Koprivňanský, Roman Adamec a Martin Baďura. Víťazom v 

disciplíne štafeta 4 x 2 x 500 m sa stali zmiešané družstvo ha-

sičov z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zbo-

ru v Trnave a USS v Košiciach s časom 12:06,4. Druhú prieč-

ku obsadili maďarskí hasiči z Mohacs Fire Departmen 12:07,8 

a bronz si vybojovali hasiči z Prahy s výsledným časom 

12:28,0. Hasiči z Okresného riaditeľstva Hasičského a zá-

Juraj Oravec v zápale boja 
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chranného zboru v Trenčíne obsadili konečné piate miesto 

s časom 12:51,3. 

www.sme.sk 02.03.2011 

pomocná evidencia 111/1/2011  

 

Juniori Dukly Trenčín porazili dňa 6. marca 2011 v rozho-

dujúcom piatom zápase juniorov Nitry 2:1 po nájazdoch a po-

stúpili medzi štyri najlepšie tímy a upravili stav série na 3:2. 

Juniori Dukly Trenčín nastúpili v zložení - Gašparovič - Sta-

ňo, Bagin, Peter Čerešňák, Habšuda, Imrich, Nechala, Gál, 

Lehocký - Kuník, Kuffa, Bubela, Palák, Broska, Jakúbek, 

Bustin, Adamec, Przygodzki, Ružička, Sládek 

V rozhodujúcom stretnutí o postup do semifinále juniorskej 

extraligy to bol od úvodu stretnutia súboj trenčianskych útoč-

níkov s nitrianskym 

brankárom Jurajom 

Šimbochom, o čom 

svedčí aj pomer striel 

62:24. Paradoxne sa 

však ujali vedenia v 3. 

min. hostia z Nitry, 

keď ich do vedenia 

poslal Daniel Štumpf. 

Domácim sa podarilo 

vyrovnať až v úvode tretej tretiny Bustinom a keďže gól už 

nepadol na rad prišli samostatné nájazdy. V prvej sérii otvoril 

skóre Nitran Štumpf, na ktorého presný zásah okamžite odpo-

vedal Emil Bagin. Rozhodujúci samostatný nájazd premenil v 

tretej sérii Jakub Sládek. Absolutórium si zaslúži aj 850 divá-

kov, ktorí vytvorili atmosféru akú vídať na mládežníckych zá-

pasoch sporadicky. Ich semifinálovým súperom budú Košice. 

Prvý zápas odohrajú na ľade východniarov 9. marca 2011. 

www.sme.sk 06.03.2011 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7876102&ids=6
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Rozhodujúci a posledný siedmy hokejový zápas medzi 

Slovanom Bratislava a Duklou Trenčín v sezóne 2010/2011 sa 

uskutočnil v Bratislave 9. marca 2011. Po šiestich vzájomných 

zápasoch bol nerozhodný stav 3:3, preto sa očakávalo, že Slo-

van vloží všetky svoje sily, aby priklonil na svoju stranu ví-

ťazstvo. A skutočne Slovan sa pred vypredaným ružinovským 

štadiónom sa od úvodu zápasu zahryzol do svojho súpera. Pr-

vú veľkú príležitosť si v 3. minúte vypracoval Lipiansky, no 

Kováč v bráne Dukly si 

s touto situáciou doká-

zal poradiť. O päť mi-

nút neskôr sa však už 

skóre zmenilo, keď gó-

lový účet stretnutia po 

odobrení videorozhod-

com otvoril Skokan - 

1:0. O ďalších 24 se-

kúnd už viedli belasí 

2:0, keď Róbert Huna 

spomedzi kruhov vymietol ľavý horný roh trenčianskej sväty-

ne. Slovan aj v ďalšom priebehu tlačil hostí, ktorých však vo 

viacerých prípadoch podržal Kováč. Domáci gólman Konrád 

sa vyznamenal dve minúty pred prvou sirénou, keď zlikvido-

val tutovku Tvrdoňa pri prečíslení dvoch proti jednému. 

Do druhého dejstva vstúpili lepšie hostia, ktorí zlepšili kor-

čuľovanie a prevzali iniciatívu. V 27. minúte mohol pridať tre-

tí gól Slovana Skokan, no zakončenie mu nevyšlo a 

z následného protiútoku znížil Naurov na 1:2. Jeho gól naštar-

toval Duklu k bleskovému obratu, keď o ďalších 41 sekúnd 

vyrovnal Gašparovič a v závere 28. minúty potrestal Tybor 

vylúčenie Nedorosta na 2:3. Po tomto góle si domáca strie-

dačka si vybrala oddychový čas a hoci Slovan potom zlepšil 
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svoj herný prejav, jeho šance sa neujali, rovnako ako príleži-

tosť Tybora, ktorý sa rútil sám na Konráda. 

Domáci na začiatku tretej tretiny nevyužili presilovú hru, 

naopak hostia v 44. minúte podobnú početnú výhodu zužitko-

vali zásluhou Tybora, pre ktorého to bol druhý presný zásah v 

dueli a bolo 2:4. Slovanisti znervózneli, z ich hry sa vytratila 

ľahkosť a Dukla pri oslabeniach aj po drvivom tlaku Slovanis-

tov výsledok zápasu uchránila. V 56. minúte mohol definitív-

ny klinec do domácej rakvy domácich zatĺcť Mikula, ale jeho 

strelu z ľavej strany zastavila žŕdka. Päťdesiatšesť sekúnd pred 

koncom pridal piaty gól Dukly pri domácej power play Blatný 

a Trenčín tak dokázal otočiť stav série z 0:3 na 4:3.  

Ako padali góly - 8. min. Skokan, 8. min. Róbert Huna, 27. 

min. Naurov, 27. min. Gašparovič, 28. min. Tybor, 44. min.  

Tybor, 60. min. Blatný.  

Rozhodovali - Jeřábek, Šindler - Šefčík, Stano.  

Vylúčení - 3:7 na 2 min,  

Počet  divákov - 3380 (vypredané),  

Konečný stav série - 3:4 

Hlasy trénerov po zápase :  

Zdeno Cíger, tréner Slovana povedal – „Neviem či to mô-

žem povedať na kameru, ale poviem, že sme to posrali. Z vý-

hody sme sa dostali do nevýhody. Ukázali sa naše slabiny. 

Nevedeli sme udržať vedenie, zmeniť rytmus hry. Hokej je o 

chybách a my sme sa ich dopustili mnoho v tomto dôležitom 

zápase, keď sme mali súpera pod kontrolou. Prvá tretina bola z 

našej strany ukážková. Ukázalo sa, ale že sa ešte máme veľa 

čo učiť. Samozrejme Trenčínu gratulujem. Stálo pri nich aj 

šťastie, my sme ho urazili a odrazilo sa to na našej prehre. Ži-

vot však ide ďalej.“  

Dušan Gregor, tréner Trenčína – „Sme nesmierne šťastní, 

že za toho stavu sme zdvihli hlavu a otočili zápas. V úvode 

sme cítili veľkú zodpovednosť, chýbala nám ľahkosť a Slovan 
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išiel do dvojgólového vedenia. O to viac si vážim, že sme do-

kázali zápas otočiť a vyhrať aj celú sériu. Mužstvo si zaslúži 

uznanie, ale rovnako tak aj Slovan. Postup poriadne oslávime 

a uvidíme, čo bude ďalej.“ 

www.sme.sk 09.03.2011  

 

Finále majstrovstiev Slovenska stredných škôl vo futbale, 

sa uskutočnili v Senci pôvodne za účasti ôsmich družstiev, 

keď družstvo z Trnavy na poslednú chvíľu bez ospravedlnenia 

na turnaj neprišlo. Medzi zúčastnenými družstvami hájilo far-

by Trenčína družstvo Strednej odbornej školy stavebnej Emila 

Belluša. Vyraďovacie zá-

pasy chalani zvládli vcel-

ku dobre až na to, že 

v priebehu turnaja sa zra-

nili štyria kľúčoví hráči 

a v súboji o bronzovú me-

dailu s výborným druž-

stvom z Michaloviec ne-

mali šancu a prehrali 1:8. 

Vo finálovom zápase sa 

stretli družstvo z Ružomberka vyhralo nad družstvom Banskej 

Bystrice 2:1 

www.sme.sk 14.03.2011 

 

V severomoravskom meste Havířov sa konal 17. marca 

2011 medzinárodný turnaj stredoeurópskeho pohára v karate 

mládeže. Trenčiansky klub Laugaricio sa ho zúčastnil so 14 

pretekármi vrátane nováčikov.  

V súbornom cvičení kata žiačky vybojovala Zuzana Lau-

dová 3. miesto a Barbora Krajčíková 2. miesto. V kategórii 

chlapcov sa vybojoval  1. miesto Juraj Kamenský, 2. miesto 

Matej Petrovský.  

družstvo SOŠS z Trenčín 
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V športovom zápase kumite prekvapili hlavne nováčikovia – 

v kategórii chlapcov 8-9 roční do 35 kg získal 1. miesto Adam 

Michalík, 2. miesto Simon Drobena; 10-11 roční do 40 kg 

získal 2. miesto Michal 

Šťastný; v kategórii 

chlapcov nad +40 kg 

získal 2. miesto Lukas 

Nedveď;  v kategórii 

chlapcov 12-13 rokov 

nad +45 kg získal 2. 

miesto Martin Masár; 

pod -45 kg získal 1. 

miesto Juraj Kamenský 2. miesto Jakub Polák, v kategórii 

chlapcov pod -50 kg získal 2. miesto Matej Petrovský; 

v kategórii dievčat pod -40 kg získala 2. miesto Zuzana Lau-

dová; v kategórii dievčat pod -35 kg získala 1. miesto Barbo-

ra Krajčíková; v kategórii seniorov bez rozdielu hmotnosti 

získali 1. miesto Peter Kumičík, 2. miesto Jaroslav Bacov-

ský a 3. miesto Martin Mrázik. Karate klub Laugaricio si z 

Havířova si priniesol 17 medailí.  

vlastné poznámky 

www.sme.sk 17.03.2011  

pomocná evidencia 161/1/2011  

 

V piatok 18. marca 2011 na trenčianskom zimnom štadióne  

pred 6.500 divákmi padlo 

rozhodnutie, kto bude víťa-

zom semifinálového stret-

nutia a tým aj postupujúce-

ho do finále play-off. Už 

75. sekunde zápasu Koši-

čan Gron z čista - jasna 

strelil úvodný gól, čím hos-
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tia vyrazili súperovi tromfy z rúk. Domáci sa však z tejto spr-

chy dokázali otriasť a v 10. min využitou presilovkou vyrov-

nali zásluhou Melichárkovej presnej strely spomedzi kruhov. 

Košice vedomé si svojej sily neváhali s odpoveďou a v 12. 

min im aktívny Gron po skvelej individuálnej akcii vrátil stra-

tený náskok. Do druhej dvadsaťminútovky vtrhli hostia ako 

uragán a zužitkovali početnú prevahu, keď Tabačkovu strelu 

od modrej čiary tečoval Zálešák. Sebavedomí východniari na 

ľade dominovali a jednu z viacerých rýchlych kombinácií 

v útočnom pásme zakončil v 29. min počas presilovky Vorel 

a prinútil trenčianskych brankárov k výmene. Po tomto zlo-

movom momente už napätie v súboji opadlo. Trenčania na-

priek snahe nedokázali silného protivníka prevýšiť. V 39. min 

Košice využili ďalšiu početnú výhodu a bleskovú kombináciu 

korunoval gólom do odkrytej bránky zblízka Miklík.  O víťa-

zovi tak bolo rozhodnuté a v záverečnej tretine sa korektný 

zápas vo vynikajúcej atmosfére už iba dohrával. Napriek tomu 

obe mužstvá nepoľavili z nasadenia a až do konca bavili obe-

censtvo. Košice boli v celej semifinálovej sérii lepšie a zaslú-

žene už po štyroch zápasoch postúpili do finále. Zápas sa 

skončil 1:5 v prospech HC Košice a výsledok semifinálovej 

série sa skončil 0:4. Po zápase zhodnotili svoje družstvá obaja 

tréneri: 

- Dušan Gregor (tréner Trenčína): „Môžem skonštatovať, že 

sme v tejto sérii ukáza-

li dobrú hokejovú tvár, 

ale Košice boli jedno-

ducho nad naše sily. 

Dosiahli sme v tejto 

sezóne s mužstvom 

pekný výsledok a aj 

preto mi počas tohto 

zápasu behali po chrbte 
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zimomriavky z toho, akú výbornú atmosféru dokázali divá-

ci vytvoriť. Fanúšikovia v Trenčíne opäť ukázali, ako veľ-

mi majú hokej radi. Košiciam gratulujem k postupu do fi-

nále a želám im zisk majstrovského titulu.“ 

- Rostislav Čada (tréner Košíc): „Výsledok semifinálovej 

série síce vyznieva jednoznačne, ale vôbec to nebolo také 

jednoduché. Snáď s výnimkou prvého zápasu to boli vy-

rovnané a bojovné súboje a nás samozrejme veľmi teší, že 

sme v nich boli úspešnejší. Musím vysoko vyzdvihnúť ko-

rektnosť prostredia i prístup nášho súpera, pretože sa nám 

nezranili žiadni hráči, čo je pre nás pred finálovou sériou 

veľmi dôležité.“ 

www.sme.sk 19.03.2011  

 

Dorastenci hokejového družstva Dukly Trenčín zohrali dňa 

29. marca 2011 rozhodujúci tretí zápas s dorastencami HK 

Zvolen na domácom zimnom štadióne na Sihoti. Prvá tretina 

priniesla opatrný hokej a brankári zasahovali väčšinou len po 

strelách z diaľky. Skóre otvoril sekundu pred koncom prvej 

časti Daňo, keď využil presilovku. Vyrazený puk po strele Ja-

kúbeka už nemal mladý trenčiansky útočník problém dopraviť 

do odkrytej bránky. V druhej tretine začali lepšie domáci, z 

čoho rezultoval aj druhý gól Brosku a priniesol na hokejky 

Dukly väčší kľud. Trenčania mali aj šance na poistenie vede-

nia, no Zvolenčanov podržal gólman Jelen. V závere tretiny 

ožili aj hostia a čoraz viac sa musel potiť aj Gašparovič v do-

mácej bránke. Viaceré príležitosti Zvolenčanov volali po góle, 

no ujal sa nakoniec až pokus Urgasa. Prišlo to opäť v samot-

nom závere tretiny, keď Daňo nevyhodil puk z obranného 

pásma a Fekiač šikovne poslal pred bránku Urgasovi, ktorý 

zakončoval už do odkrytej svätyne. V tretej časti mali mož-

nosti na strelenie gólu oba tímy. Najmä v presilových hrách. 

Domáci Jakúbek či Bagin nedokázali poistiť vedenie Dukly, 
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čo v záverečnom tlaku potrestal súper gólom Zošiaka, ktorý 

prišiel už počas hry bez brankára, ku ktorej sa hostia odhodla-

li. Povzbudení 

vyrovnaním 

začali Zvolen-

čania lepšie 

i predĺženie zá-

pasu a vytvorili 

veľké vetry 

pred bránkou 

Dukly, čo 

z družstva hostí Hraško využil, keď gólman Dukly sa nestihol 

vrátiť do bránky po predchádzajúcej spletitej situácii. Po jeho 

gólovej strele vypukla na ľade zvolenská nespútaná radosť zo 

zisku bronzových medailí, o ktoré bojoval hosťujúci tím pod-

statne viac, ako hráči Dukly. Zápas sa skončil 2:3 v prospech 

družstva Zvolena. 

www.dukla.sk 30.03.2011 

pomocná evidencia 186/1/2011 

 

Dňa 30. marca 2011 pokúsili o šťastie v treťom rozhodujú-

com zápase dorasten-

ci - hokejisti Dukly 

Trenčín so svojimi 

rovesníkmi s HK Ko-

šice na domácej pôde 

v Trenčíne. Od úvodu 

stretnutia sa hral kva-

litný hokej, plný rý-

chlosti a fyzického nasadenia. Šance sa rodili ojedinele, Daňo 

trafil tyčku, v ďalšom nájazde ho vychytal Okoličány. Pokusy 

Košičanov Gernáta a Boltuna brankár Nagy vyriešil. Prvá tre-

tina gól nepriniesla, viac príležitostí na jeho strelenie mal do-

http://www.dukla.sk/
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máci tím, no Okoličány bol oporou svojho družstva. V druhej 

tretine sa ujali Košičania vedenia, keď sa presadil strelou z 

otočky Vaško. Hostia tak dostali potrebný pokoj na hokejky, 

Dukla musela zvýšiť útočnú aktivitu. Daňo opäť pred hosťujú-

cou bránkou neuspel. Pred trenčianskou bránkou neuspeli ani 

Pinďár a Stupeň, domáci tím horúce chvíle pred bránkou pre-

čkali. V polovici zápasu dostal skvelý pas do jazdy Podsedlý, 

no jeho samostatný únik Nagy zlikvidoval. Blízko k vyrovna-

niu bol Záborský, no jeho pokus po akcii celého útoku bravúr-

ne lapačkou pokryl Okoličány. Nedáš - dostaneš. Naplnilo sa 

to opäť aj v tomto zápase. Dukla svoju čistú šancu nepremeni-

la, na druhej strane výborne zakombinoval útok Košičanov, a 

Hinďoš po Podsedlého priťuknutí strieľal do odkrytej bránky. 

Dvojgólové vedenie Košičanov ukľudnilo, vzápätí hrali osla-

benie, a aj pri ňom dokázali streliť gól. Baginovo zaváhanie 

využil Hinďoš a strelil švihom svoj druhý gól v zápase.  

V tretej tretine sa hostia zamerali na bránenie svojho luxus-

ného náskoku, Dukla vrhla všetky sily do útoku. Záborského 

gól ešte neplatil pre prihrávku rukou, onedlho však už prišiel 

trenčiansky presný zásah. Baginovu prihrávku stlmil pred 

bránkou Koyš a prihral voľnému Bulišovi, ktorý znížil. Tren-

čanov gól posmelil a mali aj ďalšie príležitosti na zdramatizo-

vanie stretnutia. Daňo, Bagin, Stantien ani Buliš však v dob-

rých pozíciách brankára hostí neprekonali a tak po zápase vy-

pukla na košickej strane obrovská radosť zo zisku majstrov-

ského titulu. Smutní hokejisti z Trenčína si prevzali strieborné 

medaily.  

Tréner Dukly Trenčín Róbert Kaláber po zápase zhodnotil 

výkon svojich zverencov „Zápas mal veľmi dobrú úroveň. Od 

začiatku sa hralo vo veľkom tempe, s obrovským dôrazom na 

oboch stranách. Začiatok bol trošku opatrnejší, postupne sa 

hra otvorila a doplatili sme na to my, keď sme dostali prvý 

gól. Šance sme mali aj my, no nedali sme, strhlo nás to k 
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útočnému prejavu, ktorý hostia nemilosrdne trestali. Na za-

čiatku tretej tretiny sme si povedali, že už nemáme čo stratiť, 

dali sme relatívne rýchlo gól, vrhli sme všetky sily do útoku, 

no dnes nám nebolo súdené zápas dotiahnuť. Mrzí nás aj 

dnešný zápas, ale myslím si, že finále sme si prehrali v prvom 

zápase, kedy sme boli jednoznačne lepší, ale nedokázali sme 

streliť gól. Súperovi gratulujeme k titulu, my sme skončili 

druhí, ale chlapci sa nemajú za čo hanbiť, tak v dnešnom zá-

pase, ako aj z pohľadu celej sezóny.“ 

www.hkdukla.sk 30.03.2011 

pomocná evidencia 189/1/2011 

 

Dňa 28. marca 2011 vyhodnotili Majstrovstvá oblasti Tren-

čianskeho kraja v ľadovom hokeji. Víťazom sa vďaka lepším 

vzájomným zápasom stala Dubnica nad Váhom.  

V hodnotiacej správe bolo konštatované, že sezóne 

2010/2011 sa  do Oblastných majstrovstiev Trenčianskeho 

kraja v ľadovom hokeji zapojilo sedem mužstiev. Súťaž bola 

riadená športovo-tech-

nickou komisiou, ktorej 

predsedom bol Karol 

Žuffa. Spočiatku boli 

problémy s prihláškami 

do súťaže, lebo v termí-

ne do 31. augusta 2010 

sa prihlásili do nej iba 

štyri družstvá – Tren-

čianske Teplice, Dubni-

ca, Považská Bystrica a Trenčín. Dodatočne na zahajujúcej 

schôdzi podali prihlášku aj družstvá z Púchova, Nového Mesta 

a Ilavy. 

 Športovo-technická komisia previedla vylosovanie. Komi-

sia bola nútená v priebehu súťaže riešiť dve predčasné ukon-
vedenie ľadového hokeja 

http://www.hkdukla.sk/
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čenia zápasov – Dubnice s Púchovom a Dubnice s Trenčian-

skymi Teplicami. 

Víťazom súťaže sa napokon stalo mužstvo Old Foxes 

Dubnica nad Váhom. O umiestnení na prvom a druhom 

mieste rozhodli vzájomné zápasy. Keďže sa zástupcovia Dub-

nice nedostavili, víťazný pohár im bude odovzdaný dodatočne. 

Konečná tabuľka: 

1. Dubnica 12 9 1 2 103:51 19 

2. Trenčianske  Teplice 12 9 1 2 105:45 19 

3. Nové Mesto 12 9 0 3 74:50 18 

4. Trenčín 12 6 0 6 71:75 12 

5. Púchov 12 5 0 7 63:63 10 

6. Pov. Bystrica 12 1 0 11 51:114 2 

7. Ilava 12 1 0 11 43:122 2 

Činnosť súťaže počas celého obdobia riadili komisie: 

1) športovo technická komisia: Karol Žuffa,  

2) komisia rozhodcov: Miroslav Gröger,  

3) disciplinárna komisia: Jozef Pecko,  

4) predseda zväzu: Rudolf Juris,  

5) podpredseda zväzu: Peter Ďurina,  

6) matričná komisia: Michal Ondruš. 

www.sme.sk 04.04.2011  

pomocná evidencia 194/1/2011 
 

Na majstrovstvách Slovenska v silovom trojboji mužov, 

žien a masters v Trenčíne dňa 9. apríla 2011 dosiahli najlep-

ších výsledkov títo pretekári: 

kategória mužov 
-  kategória do 59 kg:  

1. Milan Gombár - Bánovce nad Bebravou 520 kg  

2. Štefan Kolšovský - Prešov 502, 5 kg  

-  kategória do 66 kg:  

1. Michal Osuský - Častá 172,5 kg  
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-  kategória do 74 kg:  

1. Miroslav Vlžák 622,5 kg  

2. Peter Búrik 552,5 kg  

3. Peter Nemček - všetci Sliače 535 kg  

-  kategória do 83 kg:  

1. Pavol Sliž - Svätoplukovo 715 kg  

2. Michal Majerech - Zlatníky 655 kg  

3. Michal Demeter 655 kg - Svätoplukovo  

-  kategória do 93 kg:  

1. Pavol Varchola - Bardejov 840 kg  

2. Tomáš Malinovský - Častá 692,5 kg  

3. Patrik Halai - Pen Gym Bratislava 610 kg  

-  kategória do 105 kg:  

1. Peter Oušonka – Bardejov - 915 kg  

2. Tomáš Haršány - Častá 857,5 kg  

3. Marek Markuš - Trenčín 715 kg  

-  kategória do 120 kg:  

1. Marek Straka - Senica 830 kg  

2. Milan Ondrejkovič - Častá 822,5 kg  

3. Ladislav Kovács - Galanta 720 kg  

-  kategória nad 120 kg:  

1. Dušan Černák - Častá 875 kg  

2. Mário Šedivý - Zlatníky 855 kg  

3. Miloš Dobšovič Častá 845 kg  

kategória ženy: 
- kategória do 52 kg: 1. Monika Gavorniková - Senica 390 

kg  

- kategória do 57 kg: 1. Simona Vráblová - Častá 322,5 kg   

- kategória do 63 kg: 1. Iveta Jurčíková - Zlatníky 337,5 kg  

www.sme.sk 12.04.2011 

pomocná evidencia 210/1/2011 

 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8072513&ids=6
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V Novom Bore sa konal 11. ročník medzinárodného turnaja 

v karate mládeže, ktorý hostil vo 

veľkej športovej hale cez 400 pre-

tekárov z Českej republiky, Poľ-

ska a Nemecka.  

Ako jediný klub zo Slovenska 

štartovali pretekári z trenčian-

skeho klubu Laugaricio. Tréner 

Dušan Hajmach spoliehal na svo-

jich zverencov hlavne v športo-

vom zápase kumite, kde vybojovali tieto výsledky:  

-  kategória dorastenci do 55 kg:  

1. Vlček Libor,  

-  kategória mladší žiaci do 35 kg:  

3. Michalík Adam, 4.Hozlár Tomáš,  

-  starší žiaci do 45 kg:  

3. Nedveď Lukáš,  

-  kategória žiačky do 35 kg:  

4. Krajčíkova Barbora. 

www.sme.sk 11.04.2011  

pomocná evidencia 211/1/2011 

 

Medzinárodného turnaja Ostrava karate open 2011 

v dňoch 16 a 17. apríla 2011 sa zúčastnilo v ostravskej športo-

vej hale cez 250 pretekárov z Poľska, Slovenska a Českej re-

publiky. Medzi pretekármi boli aj mladí karatisti z trenčian-

skeho klubu Laugaricio, ktorí si vybojovali miesta na stupni 

víťazov nielen v kategórii športový zápas kumite, ale aj 

v súbornom cvičení kata. Mladí karatisti z Laugaricia Trenčín 

si z Ostravy priniesli štrnásť medailí: 

- kategória chlapci kata:  

osemroční: 2.  miesto Adam Michalík,  

deväťroční: 1.  Tomáš Hozlár, 2.  Simon Drobena,  

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8105737&ids=6
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desaťroční: 2.  Lukáš Nedveď,  

dvanásťroční: 1.  Matej Petrovský. 

- kategória dievčatá kata:  

desaťročné: 3. Barbora Krajčíková,  

- kategória chlapci kumite:  

osemroční: 1.  Adam Michalík,  

deväťroční: 1.  Simon Drobena,  2.  Tomáš Hozlár,  

desaťroční: 1.  Lukáš Nedveď,  

jedenásťroční: 2.  Michal Šťastný,  

dvanásťroční: 3. Matej Petrovský, 

- kategória dievčatá kumite:  

desaťročné: 1.  Barbora Krajčíková,  

dvanásťročné: 2.  Zuzana Laudová. 

www.sme.sk 17. 4. 2011  

pomocná evidencia 2201/2011 

 

V dňoch 16. a 17. apríla 2011 sa 

v Pobedime konali Majstrovstvá 

Trenčianskeho kraja v kolkoch. Naj-

viac kovov si na svoje konto pripí-

sali kolkári z Trenčína. Počas dvoch 

dní sa predstavilo takmer 70 nad-

šencov tohto športu, ktorí si zabez-

pečili účasť na kvalifikačnom podu-

jatí, ktoré predurčuje štyroch najlep-

ších v každej vekovej kategórii po-

stupom na Majstrovstvá Slovenska 

v kolkoch jednotlivcov, ktoré sa 

uskutočnia v prvej polovici mája 2011. 

Najviac medailí – 12 získal Trenčiansky kolkársky klub 

Trenčín, druhý Kolkársky klub Pobedim o polovicu menej 6 

medailí, štyri cenné kovy si odniesli kolkári a kolkárky Mest-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8108761&ids=6


515 
 

ského kolkárskeho klubu Stará Turá a jediný bronzovú medai-

lu získal Závodný kolkársky klub Nové Mesto nad Váhom. 

Výsledky: 
- kategória muži:   

1. Marek Chrenko (TKK Trenčín) 632 b.,  

2. Ivan Žitňanský (KK Pobedim) 603 b.,  

3.Marián Huba (TKK Trenčín) 601 b.  

4. Anton Šujan (BKK Bánovce nad Bebravou) 595 b.  

Poznámka: prví štyria pretekári v každej vekovej kategórii 

si vybojovali postup na Majstrovstvá - Slovenskej republi-

ky 

-  kategória juniori:  

1. Jozef Mrekaj (KK Pobedim) 580 b.,  

2. Tomáš Janso (MKK  Stará Turá) 579 b.,  

3. Michal Smatana (ZKK Nové Mesto nad Váhom) 579  

4. Peter  Nemček 578 b.,  

-  kategória dorastenci:  

 1. Jakub Kičinko (TKK Trenčín) 579 b.,  

 2. Damian Bielik (KK Pobedim) 572 b.,  

 3. Martin Ševčík (TKK Trenčín) 552 b.,  

 4. Michal Vajer (KK Pobedim) 548 b.,  

-   kategória žiaci:  

1. Viktor Fursten 246 b.,  

2. Ján Štefánek (obaja TKK Trenčín) 213 b.,  

3. Oliver Miklovič (KK Pobedim) 202 b.,  

4. Filip Lehuta (MKK Stará Turá) 189 b.  

-  kategória ženy:  

1. Elena Furstenová (TKK Trenčín) 535 b.,  

2. Lenka Gordíková 529 b.,  

3. Emília Hochelová (obe z MKK Stará Turá) 526 b.,  

4. Janka Bošňáková  (TKK Trenčín) 524 b. 

-  kategória juniorky:  

 1. Lucia VAR-Sányiová (TKK Trenčín) 539 bodov. 
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-  kategória dorastenky:  

 1. Alexandra Zubáková (TKK Trenčín) 529 b.,  

 2. Johanka Kičinková (TKK Trenčín) 515 b.,  

 3. Terézia Magdolenová (TKK Trenčín) 511 b. 

-  kategória žiačky:  

1. Adriana Miklovičová (KK Pobedim) 264 b.,  

2. Simona Moravcová (MKK Stará Turá) 192 b.,  

3. Adriana Plichtová (KK Pobedim) 185 b.,  

4. Ivana Janigová (MKK Stará Turá) 164 b. 

www.sme.sk 18.04.2011 

pomocná evidencia 226/1/2011 

 

Dňa 16. apríla 2011 sa v Trenčianskom Jastrabí uskutočnili 

Majstrovstvá v stolnom tenise oblasti Trenčín detí do 14 

rokov, ktorých sa zúčastnilo 16 chlapcov a dievčat. 

-  kategória chlapci - jednotlivci:  
1. Milan Gajdoš (Trenčianske Jastrabie),  

2. Anton Palúš (Kubran Trenčín),  

3. Alexander Hudec (Kubran Trenčín) 

-  kategória chlapci - štvorhra:  
1. Gajdoš – Palúš,  

2. Gieci, Hudec, 3. Štefko, Feiler  

3. Malec – Šebáň 

-  kategória dievčatá - jednotlivci:  

1. Alžbeta Bulíková (Tr. Jastrabie),  

2. Daniela Gurínová (Tr. Jastrabie),  

3. Henrieta Paláková (Kubran Trenčín) 

-  kategória dievčatá - štvorhra:  

1. Bulíková – Floreková,  

2. Paláková – Pružincová,  

3. Mikulová – Gurínová a Matušková – Mutňanská 

-  kategória - miešaná štvorhra:  

1. Floreková – Malec,  
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2. Bulíková – Gajdoš,  

3. Gurínová – Šebáň,  

www.sme.sk 18.04.2011  

 

Florbalisti 1. FBC Trenčín sa po dvoch sezónach vrátili na 

vrchol. Po výbornej základnej časti pokračovali v kvalitných 

výkonoch aj počas play-off, čo vyvrcholilo finálovou sériou 

s Hurikánom Bratislava. V rozho-dujúcom štvrtom finálovom 

zápase 17. apríla 2011 rozhodnutie nepadlo v riadnom čase, 

lebo skončilo nerozhodne 2:2, ale ani v predĺžení. Rozhodnu-

tie padlo až v trestných strieľaniach zásluhou trenčianskych 

hráčov Seriša a Lamačku, kým bratislavskí hráči premenili len 

jeden raz.  

I keď záver prebehol podľa predstáv trénera Miroslava Sá-

gu, rozbeh do uplynulej sezóny družstvom 1. FBC bol nevyda-

reným. Postu-

pom času však 

výkony hráči 

naberali stúpa-

júcu tendenciu. 

V základnej čas-

ti si na svoje 

konto pripísali 

16 víťazstiev, 

dve remízy s 

Dragons Brati-

slava a ATU Košice a rovnaký počet prehier s Hurikánom 

Bratislava a s Grasshoppers Žilina. Florbalisti 1. FBC napokon 

vyhrali základnú časť o tri body pred ATU Košice a vo štvrť-

finálovej sérii sa stretli s neďalekou Novou Dubnicou. „Slo-

venská florbalová extraliga má stúpajúcu úroveň, ale potreb-

nou kvalitou ovplývajú zatiaľ iba mužstvá po šieste miesto. 

Novodubničania podali síce snaživý výkon, ale výsledky, kto-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8136528&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8136527&ids=6
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ré sme s nimi dosiahli hovoria sami za seba,“ zhodnotil štvrť-

finálovú sériu tréner Miroslav Sága. 

V semifinálových bojoch nastúpili Trenčania proti súperovi 

z inej výkonnostnej kategórie – Dragons Bratislava. Po úvod-

ných dvoch domácich stretnutiach viedli 2:0. Prvé zaváhanie 

v play-off prišlo v treťom stretnutí na palubovke v Bratislave, 

ale reparát 1. FBC vyšiel a tak sa radovali z postupu do finále 

cez majstra Slovenska. A tak vo finálovej sérii sa stretli 

s ďalším z bratislavských klubov – Hurikán Bratislava. 

Finále v tomto zložení sa už raz odohralo. Pred troma rok-

mi sa zo zlatých medailí a pohára tešili florbalisti z hlavného 

mesta. Emóciami nabité duely napokon po fyzickej, ale hlavne 

psychickej stránke zvládli lepšie Trenčania, a tak sa právom 

tešili z druhého titulu majstrov Slovenska. Škvrnou na finálo-

vej sérii bolo jej absolútne vyvrcholenie, keď si víťazi a pora-

zení museli zájsť pre pohár a medaile na Slovenský florbalový 

zväz. 

„Sme radi, že sa nám po dvoch rokoch podarilo prinavrátiť 

trenčiansky florbal tam, kde patrí. Poďakovanie patrí aj divá-

kom, ktorí nás počas celej sezóny, no najmä v ťažkých zápa-

soch play-off neúnavne povzbudzovali. Absolutórium si za-

slúži celý kolektív hráčov, ktorí do sezóny zasiahli na čele 

s Kovalčíkom, Lamačkom, Strakom a Serišom. Každý z nich 

prispel svojim dielom k spoločnému úspechu,“ zhodnotil 

uplynulý ročník Miroslav Sága. 

Štvrťfinále: 1. FBC Trenčín – Nová Dubnica 3:0 (7:4, 

17:6, 13:3), semifinále: 1. FBC – Dragons Bratislava 3:1 (8:6, 

5:0, 2:3, 7:2), finále: 1. FBC – Hurikán Bratislava 3:1 (7:4, 

6:4, 4:6, 3:2) 

www.sme.sk 25.04.2011  

pomocná evidencia 233/1/2011 

http://www.sme.sk/
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Predseda Tren-

čianskeho samo-

správneho kraja 

MUDr. Pavol Sed-

láček, MPH odo-

vzdal dňa 18. apríla 

2011  pretekársky 

kajak pre Centrum 

olympijskej prípra-

vy, ktoré pôsobí pri 

Športovom gymná-

ziu v Trenčíne. Mladí kanoisti z tohto centra dosahujú dlhodo-

bo vynikajúce výsledky na domácich i zahraničných poduja-

tiach. Na Majstrovstvách Európy juniorov v kanoistike v 

Moskve v roku 2010 dosiahli skvelý výsledok v podobe dvoch 

tretích miest v K-2 a v K-4. Preto sa Trenčianskeho samo-

správneho kraja rozhodol spolufinancovať pretekársku loď, 

ktorej cena je 1690 euro. Nový kajak má dĺžku 5,20 m a váži 

12 kg. Na stretnutí u predsedu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja sa zúčastnili riaditeľ Športového gymnázia v Trenčíne 

Mgr. Jozef Pšenka, vedúci Centra olympijskej prípravy Pa-

edDr. Jozef Kravec,  vedúci tréner Mgr. Rastislav Kužel a 

organizačný pracovník Centra olympijskej prípravy Štefan 

Chmel. Predseda Tren-čianskeho samosprávneho kraja 

MUDr. Pavol Sedláček, MPH vyslovil v závere stretnutia že-

lanie, aby nová loď pomohla mladým kanoistom k ďalším 

skvelým výsledkom na domácich i medzinárodných súťažiach.  

www.tsk.sk 18. apríla 2011 

pomocná evidencia 229/1/2011 

 

 

 

 

http://www.tsk.sk/
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Mesto Trenčín tak ako po minulé roky ocenilo najlepších 

športovcov v meste. V Trenčíne pôsobí 70 športových klubov 

a telovýchovných jednôt, v ktorých športuje okolo sedem tisíc 

ľudí. Pamätné listy z rúk primátora Mgr. Richarda Rybníčka 

si za reprezentáciu mesta v minulom roku 2010 prebrali dňa 

18. apríla 2011 devätnásti športovci. Za ocenených športovcov 

poďakoval vzpierač Jozef Gabrhel slovami „sme hrdí, že re-

prezentujeme mesto Trenčín a našu krajinu. Ďakujeme sa mes-

tu Trenčín a primátorovi Mgr. Richardovi Rybníčkovi za oce-

nenia. Dúfame, že do budúcna bude mesto podporovať aj na-

ďalej najmä mladých športovcov.“ 

Mgr. Ri-

chard Rybní-

ček sa ocene-

ným poďako-

val za šírenie 

dobré mena 

mesta. „Šport 

je jedno 

z odvetví, kde 

ak sa nedodr-

žujú pravidlá 

a sebadisciplína, úspech sa nedostaví. Trenčín je mestom 

športu a popri kultúre sú športovci najlepšou reklamou pre 

mesto,“ povedal primátor a dodal, že napriek zlému stavu 

mestských financií sa mesto bude snažiť hľadať cesty na pod-

poru športu. 

Najlepší športovci za rok 2010 - juniorská kategória 

-  Mirka Kopúňová – Karate klub Ekonóm 

Trenčín 

Získala 3. miesto v kategórii kumite na Maj-

strovstvách Európy kadetov a juniorov v Novo 
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Sade (Srbsko). V roku 2010 sa stala zároveň víťazkou Stre-

doeurópskej ligy a Slovenského pohára v kategórii kumite 

kadetiek. 

-  Dagmar Kubinská – Karate klub Ekonóm Trenčín 

Získala 1. miesto v kumite  na Majstrovstvách 

Európy juniorov v tureckom Izmire v kategó-

rii do 60 kg. Na Majstrovstvách sveta univer-

zít v Podgorici (Čierna Hora) získala 3. miesto 

v kumite, v kategórii do 61 kg. Na Majstrovstvách Európy v 

Aténach (Grécko)v kumite získala 7. miesto.   

- Pavol Svrček – Vzpieračský klub Kofi 

Získal titul akademického majstra sveta na Ta-

iwane v trhu v kategórii do 85 kg výkonom 

152 kg. Získal akademického majstra sveta na 

Taiwane v dvojboji v kategórii do 85 kg vý-

konom 327 kg. Získal 8. miesto na Majstrov-

stvách Európy seniorov v Minsku v dvojboji v kategórii do 

85 kg. Stal majstrom Slovenska na rok 2010 v dvojboji v ka-

tegórii do 94 kg . 

- Eleonóra Gogorová – vzpieračský klub Kofi 

Získala 3. miesto na Majstrovstvách Európy 

juniorov na Cypre v nadhode výkonom 96 kg. 

Získala titul majsterky Slovenska žien 

a junioriek v Košiciach v dvojboji výkonom 

171 kg.   

- Mariana Holbová – Asociácia Fitness Gabrhel Trenčín 

Získala 2. miesto na Majstrovstvách Európy ju-

niorov v ukrajinskom meste Doneck v kategórii 

fitness do 163 cm. Získala 3. miesto na Maj-

strovstvách Európy juniorov  v Antalyi (Turec-

ko), v kategórii body fitness do 163 cm 

- Adela Ondrejovičová – Fitness  centrum Jarábek 
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Získala 1. miesto na Majstrovstvách Euró-

py v Donecku, (Ukrajina), absolútna maj-

sterka v body fitness junioriek nad 163 cm. 

Získala 3. miesto na Majstrovstvách sveta 

juniorov Antalya (Turecko) v body fitness 

nad 163 cm. 

- Tomáš Zigo, Marcel Virga – Kanoistický klub TTS a TJ 

Slávia športová škola Trenčín 

Dvojica získala 3 miesto na Majstrovstvách Európy 

v Moskve v juniorskej kategórii K-2, na trati 200 m. 

- Jakub  Dušička, Barbora Moravčíková – ŠK Dračia Légia 

Trenčín 

Získali 1. miesto na Majstrovstvách Európy dračích lodí 

v Amsterdame v kategória juniorov do 23 rokov - na tratiach 

200 m, 500 m, 2000  m. Získali 1. miesto na Majstrovstvách 

Európy dračích lodí v Amsterdame v kategória juniorov mix 

do 23 rokov na tratiach 200 m, 500 m, 2000  m. 

Najlepší športovci za rok 2010 – kategória dospelých 

- MUDr. Jozef Gabrhel, CSc. – Asociácia Fitness Gabrhel 

Trenčín 

Získal titul Majstra sveta v Poľskom Ciechanowe v kategórii 

veteránov masters do 77 kg.  

- Branislav Golier  – Asociácia Fitness Gabrhel Trenčín 

Získal 4. miesto na Svetovom pohári najsil-

nejších mužov sveta v Bratislave. Získal 6. 

miesto na Svetovom pohári najsilnejších 

mužov sveta na Ukrajine. Získal 8. miesto na 

Medzinárodných majstrovstvách silných 

mužov v Iráne. Získal 9. miesto v celkovom hodnotení 

Strongman Champions League.   

- Ing. Helena Režná – Cech zlatokopov Trenčín 

Získala 3. miesto na Majstrovstvách sveta  v 

Zlatých horách (Česká republika) ako členka 5 
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členného národného teamu Slovenskej republiky. Získala 4. 

miesto získala na týchto Majstrovstvách sveta ako členka 5 

členného teamu Aurum – Trenčín. 

- Mgr. Boris Vittek pilot, Ing. Martin Nevidzan navigátor z 

Aeroklubu Trenčín a Klub navigač-

ného lietania Air sympatia Trenčín.  

Získali 5. miesto na 17. Maj-

strovstvách sveta v leteckej rally, v 

súťaži národných teamov v Dubnici 

nad Váhom. Získali 3. miesto na 

medzinárodných majstrovstvách 

Slovenskej republiky v leteckej rally  

- Peter Vašíček, Miroslav Lipovský – Športový klub nepo-

čujúcich Trenčín 

Získali 2. miesto vo štvorhre na 

Medzinárodnom bedmintonovom 

turnaji nepočujúcich v Stockholme. 

Získali 1. miesto vo štvorhre na 

Medzinárodnom bedmintonovom 

turnaji nepočujúcich vo Viedni. 

Miroslav Lipovský získal na tomto turnaji aj 2. miesto vo 

dvojhre.  Získali 9. miesto vo štvorhre na  Majstrovstvách 

Európy  v  bedmintone nepočujúcich v Sofii.  

- Simona Brecíková, Róbert Pavlík – Tanečný klub Dukla 

Trenčín 

Získali 7. miesto na Svetovom po-

hári v Číne. Získali 1. miesto a titul 

majstra Slovenskej republiky v ka-

tegórii dospelých, čím sa stali už 

trojnásobným majstrom Slovenskej 

Republiky. 

www.trencin.sk 18.04.2011 

pomocná evidencia 236/1/2011 
 
 

http://www.trencin.sk/
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Futbalisti AS Trenčín si dňa 23. apríla 2011 víťazstvom 2:1 

nad posledným družstvom z Púchova zabezpečili účasť 

v Corgoň lige. Mužstvo okolo trénera Adriána Guľu dosiahlo 

sedem kôl pred koncom súťažného ročníka nedostihnuteľný 

dvadsaťpäťbodový náskok. 

Trenčania sa v súboji s posledným tímom ligovej tabuľky 

natrápili azda viac, ako sami čakali. Zápasom sa potvrdilo, že 

posledný zápas býva častokrát ťažší, ako by samotní aktéri 

očakávali. „Priznávam, boli sme zviazaní chuťou zvíťaziť 

a vidinou troch bodov, ktoré by nám už s určitosťou zabezpe-

čili postup medzi futbalovú elitu. Aj keď sa nám nie celkom 

darilo, napokon sme v stretnutí prekročili vlastný tieň. Toto 

mužstvo si postup zaslúži, pretože má svoju kvalitu a silu. 

Máme medzi sebou snajpera menom David Depetris, ktorý do-

teraz vsietil úctyhodných 29 gólov. Dovolím si tvrdiť, že on 

nám vykopal postup. Súperovými obranami nenávidený 

a trenčianskymi fanúšikmi milovaný David Depetris zažil 

v súčasnosti najvydarenejšiu sezónu. On bol v ceste za spo-

ločným úspechom tým najdôležitejším článkom,“ povedal po 

záverečnom hvizde hlavného rozhodcu najstarší a zároveň naj-

skúsenejší hráč kádra AS Trenčín Martin Ševela, ktorý pred 

piatimi rokmi zažil podobný pocit, keď postupoval naspäť do 

najvyššej súťaže so Slovanom Bratislava.  

Futbalisti Trenčína 

sa držali na čele ligo-

vého pelotónu od za-

čiatku sezóny. Už po 

jesennej časti mali po-

hodlný trinásťbodový 

náskok, ktorý sa im 

podarilo v priebehu ja-

ri takmer zdvojnáso-

biť. „Tréner nám od 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8136521&ids=6
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začiatku sezóny prízvukoval, že dôležité je chytiť sa na začiat-

ku. Dostali sme sa na víťaznú vlnu a držíme sa jej až doteraz. 

Kvalita a sila nášho kádra bola vždy na našej strane a nikdy 

sme si nepripúšťali, že by sme mali v lige vážneho konkurenta 

a sústredili sme sa iba na naše výkony,“ opísal sezónu kapitán 

AS Trenčín Martin Ševela. 

 „Cítim sa skvelo“ povedal David Depetris. „Od začiatku 

sme s chalanmi šli za spoločným cieľom, ktorý sa nám podari-

lo doviesť do konca už sedem zápasov pred koncom ročníka,“ 

žiaril spokojnosťou rodák z Argentíny a pokračoval: „chcel by 

som sa v prvom rade poďakovať mojim spoluhráčom, bez kto-

rých pomoci by som nedal toľko gólov. Za oporu a podporu 

priateľke a všetkým kamarátom. Škoda, že tu nemohol byť 

otec s bratmi. Aj oni sa veľmi tešia z nášho úspechu. 

A samozrejme, všetky góly by som venoval zosnulej mame, 

ktorá sa na mňa pozerá zhora.“ 

www.sme.sk 25.04.2011 

pomocná evidencia 234/1/2011 

 

Veľké mestá na Slovensku umožnili na verejných prie-

stranstvách sledovať svojím občanom na veľkoplošným obra-

zovkám zápasy svetového šampionátu v hokeji od 29. apríla 

2011. Takúto možnosť umožnili organizátori aj v bašte ľado-

vého hokeja v Trenčíne, keď všetky náklady súvisiace 

s vysielaním prenosov znášal súkromný subjekt, ktorý akciu 

s mestom spoluorganizoval. Zápasy sa vysielali každý deň 

o 16,15 h a o 20,15 h. Keďže v čase od 18,00 h bývajú 

v Piaristickom kostole sväté omše, správca kostola posunul ich 

začiatok počas majstrovstiev na 19. h, kedy bola vo vysielaní 

hodinová pauza a na obrazovke sa vysielali len reklamné spoty 

bez zvuku. Občerstvenie televíznych divákov zabezpečovali 

na Mierovom námestí rozostavené stánky s občerstvením. 

vlastné poznámky 
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V športovej hale na Pasienkoch v Bratislave sa dňa  30. ap-

ríla 2011 konali Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v kul-

turistike. V kategórii klasická kulturistika 

reprezentoval pretekár Roman Kováč z Fit-

nesscentra P+D Jarábek Trenčín – Juh. 

Tento 21-ročný nádejný kulturista bojoval 

v zlúčenej kategórii s 23 pretekármi, veko-

vo staršími a objemnejšími. Po eliminácii 

postúpil do druhého kola a v záverečnom 

hodnotení vo svojej výškovej kategórii ob-

sadil šieste miesto. Roman Kováč je však 

pretekár, ktorý vo svojej prvej súťaži Grand Prix Dubnica zís-

kal zlato. V tento deň začali majstrovstvá sveta v hokeji 

a víťazom odovzdal medaily hokejový reprezentant Slovenska 

Pavol Demitra. Poctou pre Slovensko bola účasť prezidenta 

celosvetovej IFBB Rafaela Santoju a dokonca prišiel vzhliad-

nuť kulturistické zápolenie aj prezident Slovenskej republiky 

Ivan Gašparovič. Vyjadril sa, že medzinárodné úspechy 

v kulturistike a fitness stavajú tieto športy medzi najúspešnej-

šie v republike. 

www.sme.sk 03.05.2011  

pomocná evidencia /1/2011 

 

Majstrami Slovenska v bedmintone sa dňa 1. mája 2011 

stali na 45. Majstrovstvách Slovenskej republiky v Trenčíne 

vo dvojhrách Jarolím Vícen zo Spojov Bratislava a Monika 

Fašungová z domáceho tímu CEVA Trenčín. Monika Fašun-

gová na tróne určeného pre majsterku Slovesnej republiky na-

hradila Ivanu Kubíkovú po výhre nad Zuzanou Orlovskou 2:1. 

Jarolím Vícen zasadol na trón po Michalovi Matejkovi (M-

Šport Trenčín), ktorému ho finále skrečoval oddielový kolega 

Marián  Šulko. Vo štvorhre mužov obhájil titul Pavel Mečár 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8178313&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8178310&ids=6
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zo Žiliny, s Ladislavom Tomčkom, keď zdolali v boji o zlato 

druhý nasadený pár Marián Smrek, Vladimír Závada (obaja 

BC Prešov) 2:0. Štvorhra žien sa stala korisťou Barbory Bob-

rovskej a Zuzany Orlovskej (Lokomotíva Košice, BC Pre-

šov), keď vo finále vyhrali nad Nikoletou Bálintovou a Janou 

Fiľovou (Družstevník Klenovec, Lokomotíva Košice) 2:0. V 

mixe sa z  majstrovského titulu tešili Milan Ludík s Kvetos-

lavou Sopkovou (BK MI Trenčín/BC Prešov), ktorí si poradi-

li s Prešovčanmi Mariánom Smrekom a Ivanou Kubíkovou. 

www.sme.sk 01.05.2011  

pomocná evidencia 247/1/2011  

 

Na 12. ročník behu Cross Country Baba – Kamzík  

v náročnom horskom teréne pripravili pre pretekárov tri tra-

te, šestnásť, dvadsaťšesť a super dlhú päťdesiatjeden kilomet-

rovú.  

Úspešne si počínali aj bežci z nášho regiónu:  

-  kategória 40-49 rokov muži sa umiestnil na 5. mieste Mi-

roslav Tomčány z Dubnice 1:56:10, 28. Milan Gašparovič z 

Trenčína 2:30:00, 34. Milan Bulík z Dubnice 2:34:21;  

- kategória 50-59 rokov muži zvíťazil Ján Hrivnák z Prie-

vidze časom 2:12:49, na 10. mieste skončil Ján Bakyta 

z Dubnice časom 2:38:02;   

- kategória nad 60 rokov muži  sa umiestnil 2. mieste Vla-

dimír Kovalčík z Trenčína 2:29:52, na 4. mieste Dušan 

Vrána z Dubnice 3:00:45;  

- kategória 50-59 rokov muži zopakoval vlaňajšie prven-

stvo Miroslav Kováč z Trenčína časom 1:14:46 a v cieli 

mal  takmer päťminútový náskok pred druhým Vladimírom 

Cíchom z Bratislavy. Pre Miroslava Kováča to bol prvý 

tohtoročný štart a hneď víťazný.  

- kategória 20-39 rokov ženy  si  vybojovala 4. miesto Ve-

ronika Kováčová z Trenčína 1:35:17. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8216560&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8216560&ids=6
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Veronika Kováčova sa stala čerstvou víťazkou prvomájo-

vého Behu oslobodenia obce Chocholná - Velčice na 8,2 km. 

www.sme.sk 09.05.2011 

pomocná evidencia 260/1/2011 

 

Pri príležitosti 66. výročia oslobodenia mesta Trenčín orga-

nizoval Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických 

bojovníkov v Trenčíne v spolupráci so stolnotenisovým oddie-

lom TJ Kubran Trenčín v dňoch 14. a 15. mája 2011 piaty 

ročník stolnotenisového turnaja. Súťažilo sa v kategóriách pre 

mládež do pätnásť rokov, registrovaných a neregistrovaných 

hráčov nad pätnásť rokov a mužov nad šesťdesiat rokov. Štar-

tovali aj ženy, do dvojhier ich žrebovali s mužmi. Všetky ka-

tegórie boli bohato zastúpené telovýchovnými jednotami 

z okolia Trenčína a oddielmi Sokola. Tento rok chýbali špor-

tovci z Bánoviec nad Bebravou a Prievidze.  Systém súťaže 

bol dvojstupňový, prvý stupeň skupinový, druhý vyraďovací. 

Víťaz hlavnej kategórie sa stal aj absolútnym víťazom 

a držiteľom putovného pohára. 

Podľa vyjadrenia hlavného rozhodcu Alojza Nováka bol zo 

všetkých doteraz uskutočnených roční-

kov kvalitatívne najlepší. „Predovšet-

kým semifinálový zápas medzi Ivanom 

Páleníkom a Jaroslavom Gunárom bol 

úrovňou hodný finálového,“ skonštato-

val rozhodca. Účasť súťažiacich do pät-

násť rokov bola počtom tentoraz nižšia 

ako po iné roky, ale pokiaľ ide 

o výkonnosť a kvalitu hry, doteraz naj-

vyššia. Deti dokázali, že sa tomuto 

športu venujú, čo napokon bolo vidieť 

aj na hre. Víťazkou a aj držiteľkou pu-

tovného pohára sa stala slovenská reprezentantka Soňa Hude-

Soňa Hudecová 
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cová z Trenčianskej Teplej, ktorá sa turnaja zúčastnila po prvý 

raz. Víťazka má za sebou už niekoľko štartov na európskych 

i svetových majstrovstvách, čo ju charakterizovalo dobrými 

nervami a sústredením sa na zápas.  V kategórii mládeže do 15 

rokov sa víťazom stal Richard Pružinec, v kategórii do 60 

rokov Soňa Hudecová a nad 60 rokov Tibor Dobiaš. 

Trenčianske noviny 16.05.2011 

pomocná evidencia 273/1/2011 

 

V sobotu 21. mája 2011 sa v Dome umenia v Piešťanoch 

konali majstrovstvá Slovenska v kulturistike žien, fitness žien 

a mužov a bodyfitness.  Po štyroch rokoch cvičenia a vo svo-

jej tretej súťažnej sezóne sa Trenčianka Adela Ondrejovičová 

stala majsterkou republiky v kategórii bodyfitness. 

Okrem zlatej medaily získala Adela Ondrejovičová aj titul 

absolútnej majsterky Slovenskej republiky. Zároveň bola naj-

lepšou v medziročnom porovnávaní. Ziskom dvoch zlatých 

medailí sa tak nominovala na majstrovstvá Európy v Madride. 

„Úspech na majstrovstvách je pre nás o to cennejší, že po-

razila pretekárky, ktoré vekom už patria medzi ženy. Dúfam, 

že ako úradujúcej absolútnej majsterke Európy z minulého ro-

ka z Ukrajiny sa jej bude dariť aj v Španielsku a potvrdí kvali-

ty z decembrových majstrovstiev sveta z Turecka, kde získala 

bronzovú medailu,“ zaželal si pred európskym šampionátom 

Ondrejovičovej tréner Pavol Jarábek. 

www.sme.sk 23.05.2011  

pomocná evidencia 298/1/2011  
 

Slovenský reprezentant a člen FC Južanka Trenčín Filip 

Kratina vybojoval striebornú medailu na majstrovstvách sve-

ta v Rakúsku, v tlaku na lavičke. V juniorskej kategórii do 105 

kg dosiahol výkon 182,5 kg. O 2,5 kg viac dosiahol maďarský 

reprezentant Arpád Kolompár. 

www.sme.sk 28.05.2011 
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pomocná evidencia 320/1/2011 

 

V dňoch 21. a 22. mája 2011 sa uskutočnil 12. ročník me-

dzinárodného stolnotenisového turnaja veteránov Slovenska. 

Najstarším účastníkom turnaja bol osemdesiatdeväťročný 

Vincent Gondžúr z Trenčína.  

Výsledky : 
- kategória muži 40 – 49 roč.: 

1) Sagáčik Š. – Valašské Meziřičí 

2) Procházka M. – Ružomberok 

3) Kollár M. – Bratislava 

- kategória muži 50 – 59 roč.: 

1) Páleník I. – Dubnica  

2) Mučka A. – Bratislava  

3) Machalík M – Nitra  

- kategória muži 60 – 64 roč.: 

1) Kučera J. – Slavičín  

2) Obermayer F. – Bratislava  

3) Melko F. – Martin  

- kategória muži 65 – 69 roč.: 

1) Valárik Ľ. – Čadca  

2) Kubinda J. – Martin  

3) Mihály A. – Prievidza  

- kategória muži 70 – 74 roč.: 

1) Holoda J. – Bratislava  

2) Behúľ J. – Piešťany  

3) Kyseľ O. – Bratislava  

- kategória muži 75 – 79 roč.: 

1) Illéš M. – Bratislava  

2) Kasanický B. – Ružomberok  

3) Novák A. – Trenčín  

- kategória muži nad 80 rok.: 

1) Kokeš T.  – Hlohovec  
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2) Kasanický M. – Ružomberok  

3) Buššo M. – Bratislava  

Trenčianske noviny 30.05.2011 

pomocná evidencia 310/3/2011 

 

Dňa 25. mája 2011 prijal primátor Mgr. Richard Rybní-

ček hráčov a vedenie futbalového klubu AS Trenčín, vedené 

generálnym manažérom klubu Mgr. Róbertom Rybníčkom, 

aby tak ocenil viacročné úsilie futbalistov na ceste medzi naj-

lepšie futbalové kluby do Corgoň ligy.  

Vo svojom príhovore primátor Mgr. Richard Rybníček, že 

„vaše víťazstvo nebolo to so šťastím, ale absolútne suverénne. 

Postúpili ste vlastnou prácou na ceste za svojou kariérou. Pre-

to vám treba úprimne poďakovať.“ 

Generálny manažér Mgr. Róbert Rybníček poďakoval pri-

mátorovi za prijatie na pôde mesta. Súčasne ho uistil, že vďa-

ka pochopeniu majiteľa v priebehu letných mesiacov sa vyko-

najú nevý-

hnutné 

práce na 

zariadení 

štadión do 

začiatku 

novej fut-

balovej se-

zóny, aby 

boli všetky 

splnené všetky normy, ktoré vyžaduje športovo-technická ko-

misia. 

vlastné poznámky 

 

Domáca rozlúčka s prvou ligou dňa 25. mája 2011 futbalo-

vému družstvu AS Trenčín v domácom prostredí v zápase 
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s Liptovským Mikulášom nevyšla podľa očakávania. Aj keď 

sa ujali domáci vedenia 29. minúte gólom Salinasa po pre-

hrávke Hlohovského, ale o päť minút vyrovnal Tomko na 1:1 

z hosťujúceho družstva. Tento stav v 64. minúte zvýšil súper 

gólom Rezera a skóre uzavrel v 64. minúte čiperný Tomko na 

konečných 3:1.  

S prvou ligou sa AS Trenčín rozlúčil v zápase s Duslom 

Šaľa, s ktorým remizovali 1:1. 

vlastné poznámky 

 

AS Trenčín sa stal najväčším prekvapením prestížného fut-

balového turnaja hráčov do 19 rokov „Copa Amsterdam 

2011“, ktorý sa konal v máji 2011.  Stalo sa tak aj napriek to-

mu, že družstvo vedené Adriánom Guľom nedosiahlo medai-

lové umiestnenie. V základnej skupine obsadilo druhé miesto 

za Ajaxom Amsterdam pred Borussiou Dortmund a Cruzei-

rom. V semifi-nále podľahli Botafogu 3:0 a boji o tretie mies-

to sa stretli s anglickým Totteham Hotspur, ktoré v riadnom 

čase sa skončilo 0:0. V penaltovom rozstrele vyhrali Angliča-

nia 5:4 a pre Trenčanov zostalo štvrté miesto.  

Trenčianske noviny 30.05.2011 

pomocná evidencia 314/1/2011 

 

Na parkovisku pri Obchodnom centre C Laugaricio sa ko-

nali v dňoch 28. a 29. mája 2011 medzinárodné majstrovstvá 

Slovenskej republiky Scooter – GP 2011. Deň pred pretekmi 

v piatok 27. mája 2011 piatková prietrž mračien premočila zá-

vodnú dráhu. A tak tréningové jazdy, sa pre vrtochy počasia sa 

stali skôr dobrovoľnými ako povinnými. Pre pretekárov bolo 

vítané, že na tréningoch sa mohli trocha s traťou dôvernejšie 

oboznámiť  V nedeľu, v deň ostrých pretekov sa však počasie 

umúdrilo a diváci mohli obdivovať umenie pretekárov. Okrem 

jazdcov zo Slovenska sa predstavili aj pretekári z Maďarska 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8335155&ids=6
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a Českej republiky. Hosťom víkendového podujatia bol účast-

ník Rally Dakar Ivan Jakeš. Historické motocykle a automo-

bily predstavili divákom trenčianski veteráni. 

Pretekári jazdili v piatich kategóriách. Špeciálnou bola 

najmä „keeway“, v ktorej si mohli súťažiť aj absolútni laici. 

„Hocikto, kto mal chuť, si mohol zasúťažiť. Stačilo sa iba 

u nás ráno zaregistrovať a my sme mu zapožičali motocykel,“ 

vysvetlil princíp špeciálnej kategórie Mário Matušinec. 

Trenčianske preteky „Scooter – Grand prix 2001“ boli otvore-

nými majstrovstvami Slovenska. Podľa organizátorov prete-

kov  nadväznosť na svetový šampionát neexistuje, hoci sa po-

dobné preteky jazdia po okolitých štátoch.. 

Výsledky:  

- v kategórii 50 cm3  zvíťazil Lukáš Há,  

- v kategórii 50 cm3 - sport zvíťazil Matej Dugovič a tretie 

miesto si odniesla domáca pretekárka Miriam Pipašová zo 

Scooter teamu Trenčín.  

- v kategórii 70 cm3 zvíťazil Lukáš Sulo z Trenčína,  

- v kategórii – open Martin Nemčovič  

- v kategórii – freeway  Martin Janega. 

www.sme.sk 31.05.2011  

Trenčianske noviny 30.05.2011 

pomocná evidencia 316/1/2011 

 

V nedeľu dňa 29. mája 

2011 sa uskutočnil v lokalite 

kiosku lesoparku Brezina ďal-

ší ročník tradičného behu 

„Beh trenčianskou Brezi-

nou“ za účasti 145 bežcov 

z celého Slovenska. Športové 

podujatie sprevádzalo krásne 

teplé slnečné počasie, ktoré 
najlepší pretekári muži kategórie C) 
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vystriedalo sobotňajšie uplakané počasie. Priaznivé pod-

mienky vytvorili podmienky na prekonanie osobných rekor-

dov na tejto náročnej trati u viacerých pretekárov. Po prete-

koch najlepších pretekárov oceňoval primátor Mesta Trenčín 

Mgr. Richard Rybníček, generálny sponzor podujatia 

a prezident spoločnosti Gala Peter Laco a prezident Sloven-

ského orla v Trenčíne Martin Skúpy. Preteky priniesli tieto 

výsledky: 

- kategória juniorky: 

1) Drahovská Lýdia – Piešťany 

2) Bilovská Alexandra – Trenčín  

- kategória juniori: 

1) Kapusta Marek – Lysá pod Makytou 

2) Makiš Daniel – Bánovce nad Bebravou 

3) Kopliš Jerguš – ŠtrbskéPleso  

- kategória ženy C): 

1) Budinská Eva – Poluvsie  

2) Balažová Zlatica – Partizánske  

3) Barančíková Helena – Trenčianska Teplá 

- kategória ženy B): 

1) Drahovská Katarína – Piešťany  

2) Lomnická Miriam – Nováky 

3) Hudáková Jitka – Trenčín  

- kategória ženy A): 

1) Brezovská Barbora – Trenčín 

2) Janíčková Adriana – Lysá pod Makytou 

3) Kováčová Veronika – Trenčín  

- kategória muži E): 

1) Köplinger Erich – Bratislava  

2) Sedláček Jozef – Boleráz  

3) Fiamin Ivan – Bratislava  

- kategória muži D): 

1) Sviták Stanislav – Žilina  
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2) Spiška Jozef – Remata 

3) Kminiak Ján – Ilava, Klobušice 

- kategória muži C): 

1) Polák Jozef – Húl 

2) Kováč Miroslav – Trenčín 

3) Jankech Pavol – Dubnica  

- kategória muži B): 

1) Rolko Róbert – Žilina  

2) Koleda Zdeno – Rajec 

3) Floriš Stanislav – Pruské  

- kategória muži A): 

1) Magyar Imrich – Nové Zámky 

2) Košík Slavomír – Pruské  

3) Csiba Boris – Bratislava  

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 295/1/2011, 325/1/2011 

 

Motorky obsadili počas víkendu od 3. do 5. júna 2011 Opa-

tovskú dolinu. Na tohtoročný 9. ročník motozrazu Klubu 

Black Kings ich prišlo podľa organizátorov do štyristo. Pri-

viezli sa na nich členovia deviatich motorkárskych klubov i 

jednotlivci. Organizátori podujatia menili miesto zrazu, ale aj 

termín. „Ten sme posunuli, pretože po minulé roky sme riadne 

zmokli. No a potom v tomto termíne už v kampingu na Ostro-

ve, kde sme mali v minu-

losti zraz, už beží sezóna,“ 

povedal prezident klubu 

Miroslav Appelt. Podujatie 

sa konalo v Opatovskej do-

line, v okolí jazierka a cha-

ty. Aj keď to bolo ďalej od 

centra mesta, ale podľa sú-

radníc miesto zrazu všetci 
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našli. 

V druhý deň zrazu sa vybrali na jazdu, ako každý rok sa za-

stavili pri Kostolnej a minútou ticha si spomenuli na kamará-

tov, ktorí tu zahynuli. Jazda za sprievodu policajtov, ako inak 

na motorkách a sanitky pokračovala cez Nové Mesto nad Vá-

hom, Piešťany a po starej ceste späť do Trenčína. Stovky mo-

toriek pokope si mohli ľudia pozrieť nielen počas spanilej jaz-

dy, ale vo vyhradenom čase aj v areáli zrazu. Bolo tu veľa 

krásnych prestavaných strojov, kubatúry od 500 do 2300 ccm. 

Zastúpené boli tu hádam všetky známe značky. Maximálnou 

prestavbou zaujala tri metre dlhá motorka Ľuboša Rosinu z 

Púchova. „Pôvodný bol motor z jawy, všetko ostatné bolo pre-

robené,“ povedal majiteľ motorky. Takto prerobil už viac 

exemplárov a všetko si urobil sám. Táto prestavba mu trvala 

dva roky. „Nemá veľkú spotrebu, okolo piatich litrov, dokáže 

ísť dvesto kilometrovou rýchlosťou, ale mne stačí aj osemde-

siatka,“ hovorí Rosina. S vyšperkovanou motorkou prišiel na 

zraz z Borského Mikuláša Štefan Kasai z klubu vikingov. „Je 

to práca môjho kamaráta,“ pochválil. Motorkou so svojím por-

trétom sa pochválila Michaela Bariny zo Šenkvíc „Motorka 

patrí môjmu manželovi, má ju tri roky a začali sme chodiť aj 

na zrazy. Tu sme prvý raz a páči sa nám tu“ „Je to síce drahá 

investícia, ale je to potrebné aj z hľadiska bezpečnosti: Nie je 

to len imidž, ale chráni pred hmyzom, odlietajúcimi kamien-

kami.“  

Program zrazu doplnila muzika, súťaže. „A samozrejme aj 

veľa našich motorkárskych zábaviek,“ povedal Appelt. Ne-

deľnou súčasťou zrazu sa stáva aj pravidelná policajná kontro-

la motorkárov pri odchode. Tentoraz ich kontrolovali pri vjaz-

de do Trenčína. 

www.sme.sk 06.06.2011  

pomocná evidencia 336/1/2011 
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Počas dvoch dní 6. a 7. júna 2011 sa v Národnom tréningo-

vom centre Slovenského futbalového zväzu v Senci konalo fi-

nále 13. ročníka školských majstrovstiev Slovenska v minifut-

bale žiakov a žiačok základných škôl Mc Donald´s Cup 

2010/2011, do kto-

rého sa zapojilo 

takmer sedemdesiat-

tisíc  žiakov z 550 

základných škôl. 

Vo veľkej konku-

rencii nakoniec zví-

ťazili futbalisti zo 

Základnej školy na 

Hodžovej ulici v 

Trenčíne, ktorí zdolali vo finálovom zápase Základnú školu 

Devínska ul. Nové Zámky – 3:2. Do finále sa družstvo prebo-

jovalo cez školské, mestské, okresné a krajské kolá osem naj-

lepších družstiev z jednotlivých krajov celého Slovenska. 

Ocenenie najlepšiemu družstvu prišiel odovzdať minister 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Eugen 

Jurzyca. 

Počas dvojdňového celoslovenského finále bojovali malí 

futbalisti nielen o titul Majster Slovenska, ale aj o zaujímavú 

hlavnú výhru – účasť na kvalifikačnom zápase na Majstrov-

stvá Európy vo futbale 2012 medzi Slovenskom a Armén-

skom, ktoré sa bude konať 6. septembra 2011 na Slovensku. 

www.sme.sk 8. 6. 2011 

 

Obec Dohňany bola v dňoch 8. – 10. júna 2011 spoluorga-

nizáto-rom medzinárodného preteku v cestnej cyklistike s ná-

zvom „Karpatský závod kuriérov Tarnow (Poľsko) – Do-

hňany (Slovensko)“. Hlavným organizátorom podujatia bol 

Malopoľský cyklistický zväz v Poľsku. Celý pretek pozostával 
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z časovky jednot-

livcov a štyroch 

etáp, pričom ča-

sovka jednotlivcov 

a dve etapy sa ko-

nali na Slovensku 

a dve etapy v Poľ-

sku. Preteku sa zú-

častnili konti-

nentálne tímy, ná-

rodné, regionálne 

a klubové tímy v 

kategórii do 23 rokov, pričom na štart sa postavilo približne 

130 pretekárov zo Slovenska, Poľska a susedných krajín. 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol 

Sedláček, MPH sa ako čestný člen predstavenstva preteku v 

stredu 8. júna 2011 zúčastnil štartu prvej etapy. Dňa 9. júna 

2011 prijal v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja 

prezidenta Európskeho zväzu cyklistiky Wojciecha Walkie-

wicza. Poľského hosťa sprevádzal riaditeľ preteku – starosta 

obce Dohňany a zároveň podpredseda Trenčianskeho samo-

správneho kraja Ing. Milan Panáček. 

www.tsk.sk 08. júna 2011 

 

Hokejisti Bostonu Bruins získali v noci zo stredy na štvrtok 

16. júna 2011 Stanleyho pohár a nad hlavu ho ako prvý zdvi-

hol slovenský kapitán Zdeno Chára. Hráči Bostone Bruins 

vyhrali v rozhodujúcom siedmom zápase finálovej série play 

off NHL vo Vancouvri nad Canucks 4:0 a po šiesty raz získali 

uctievanú klubovú trofej. 

Zdeno Chára vo vyvrcholení sezóny nebodoval, ale mal 

dva plusové body a celkovo so 16 pluskami vo vyraďovačke 

jasne dominoval „tabuľke pravdy“. Tridsaťštyriročný sloven-

http://www.tsk.sk/
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ský obranca, ako jedna z najväčších osobností súčasného sve-

tového hokeja, sa v bohatej kariére dočkal prvej trofeje. Stal sa 

po Švédovi Nicklasovi Lidstrőmovi iba druhým Európanom, 

ktorý s „kapitánskou stuhou „na drese zdvihol nad hlavu Stan-

ley Cup. 

„Bola to náročná sezóna, v ktorej sme museli prekonať 

množstvo prekážok. Teraz to je preto neuveriteľný pocit ra-

dosti. Hrali sme pocti-

vo, jednoducho a ko-

lektívne, to rozhodlo 

popri viacerých de-

tailoch,“ vyznal sa Zde-

no Chára. 

Zároveň je siedmym 

rodákom krajiny spod 

Tatier s prsteňom šam-

pióna NHL. Predtým sa to vlani podarilo Mariánovi Hossovi a 

Tomášovi Kopeckému (Chicago), ktorý uspel aj v roku 2008 v 

drese Detroitu, keď vo finále zdolal Hossov Pittsburgh. Me-

dzitým Miroslav Šatan s Pittsburghom oslavoval tiež na úkor 

Hossu (Detroit). Pred týmto kvartetom slovenských hokejo-

vých osobností sa na Stanleyho pohár vyryli mená Martina 

Cibáka (2004 s Tampou Bay) a Jiřího Biceka (2003 s New 

Jersey), prvým bol v roku 1961 legendárny Stan Mikita v dre-

se Chicaga. 

www.sme.sk 16.06.2011  

pomocná evidencia 368/1/2011 

 

Juniori 1. FBC Trenčín cestovali na finálový turnaj 

o majstra Slovenska do Dolného Kubína, kde počas víkendu  

4. a 5. júna 2011 obhajovali majstrovský titul spred roka.    

Na prvý zápas nastúpili Trenčania proti papierovo najsil-

nejšiemu súperovi zo skupiny ATU Košice. Vstup do zápasu 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8426763&ids=1
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8426763&ids=1
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8426765&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8426766&ids=7
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8426768&ids=5
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8426767&ids=6
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im však nevyšiel, keď v 15. sekunde inkasovali po zlom do-

stúpení Zeliezku - 0:1. Trenčanom sa po necelých dvoch mi-

nútach podarilo vyrovnať, keď sa presadil Heleš - 1:1. Od Sta-

vu 2:2 hráči z mesta módy prebrali hru a diktovali tempo zá-

pasu. Dokázali sa odpútať na dvojgólový rozdiel - 5:3, keď sa 

postupne ešte presadili Heleš, Zeliezka a Poruban. Dvadsať 

sekúnd pred koncom sa Košičanom podarilo vsietiť tak sa na-

pokon z víťazstva radovali trenčianskí hráči - 5:4. 

Druhého súpera zo Stupavy hráči dôkladne poznali z druhej 

ligy mužov. Húževnatí, mladí hráči, ktorí za žiadneho stavu 

neskladajú zbrane. V prvom polčase sa trenčianski hráči herne 

trápili, keď do 15. minúty vyhrávali iba najtesnejším výsled-

kom - 0:1. Do konca prvej polovice sa im podarilo vsietiť ešte 

3 góly,  ktoré znamenali štvorgólový náskok pred druhou čas-

ťou. V druhej polovici opäť diktovali tempo hry, no však ich 

koncovka bola veľmi neefektívna. Svoj druhý zápas Trenčania 

v skupine však zvládli a povinne vyhrali - 1:9.  

Večerný zápas s domácim Dolným Kubínom začal vo veľ-

mi netradičnom čase. Tento duel bol naplánovaný na 19:55, no 

kvôli časovému sklzu sa začal až 21:40. Aj napriek tomuto is-

to nepriaznivému času z pohľadu oboch strán sa nakoniec viac 

darilo Trenčanom, ktorí prvú polovicu vyhrali 1:5. V druhom 

polčase pridali ďalších desať presných zásahov a víťazstvom 

15:1 si upevnili prvé 

miesto v základnej 

skupine B) pred 

ATU Košice. 

Trenčania si ako 

víťazi základnej B 

skupiny zmerali sily 

s druhým tímom A 

skupiny Grasshop-

pers Žilina. Do zá-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8449732&ids=6
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pasu išli s jasným cieľom zvíťaziť, a tak sa prebojovať do fi-

nále za obhajobou titulu. Od začiatku zápasu Trenčania určo-

vali tempo hry a svojho súpera takmer nepúšťali na svoju po-

lovicu. Žilinčania sa na ich stranu dostávali iba za pomoci 

brejkov, ktoré však končili na pozornom Klobučníkovi. Prvá 

polovica zápasu sa skončila bezgólovo. V druhom dejstve 

však nenechali nikoho na pochybách a šiestimi gólmi rozhodli 

o svojom postupe do finálového súboja. 

Vo finále sa stretli s ATU Košice, nad ktorými zvíťazili 

v základnej skupine 5:4. Mladí Trenčania začali zápas dobre 

a v priebehu druhej tretiny si vypracovali trojgólový náskok 

4:1. Stratením koncentrácie však v úvode poslednej tretiny 

o vedenie prišli a Košičania vyrovnali na 4:4. V 57. minúte 

o všetkom rozhodol Trenčan Zeliezka, ktorý po signáli zo 

štandardnej situácie namieril presne a tak vsietil zlatý gól 

Trenčína. Ten neskôr znamenal obhajobu titulu Majstra Slo-

venska z vlaňajšej sezóny. Košičania sa ešte pokúsili pred 

koncom zápasu o hru bez brankára, no hráči 1. FBC dokázali 

tomuto náporu vzdorovať a tak sa mohli radovať z víťazstva.  

Veľkou oporou im bol počas celého turnaja spoľahlivo chyta-

júci Klobučník, ktorý podal vo finále jeden zo svojich najlep-

ších výkonov. 

Majstrovský káder: Klobučník Jakub, Priečinský Adam – 

Kopas Michal, Podmanický Michal - Mitucha Branislav "C", 

Zeliezka Roman, Kiači Martin, - Ondrášik Norbert, Pajtinka 

Juraj - Seriš Richard, Heleš Peter, Poruba Lukáš, – Rybanský 

Erik, Ondrášik Jakub. Tréner: Sága Miroslav. 

Po víťaznom zápase kapitán 1. FBC Branislav Mitucha 

povedal - „Na šampionát sme išli s jediným cieľom, pretože 

som sa na juniorských majstrovstvá zúčastnil naposledy a tak 

bolo pre mňa veľmi dôležité zvíťaziť a obhájiť prvenstvo 

z minulého ročníka. Naše družstvo bolo zložené z výborných 

hráčov a dokázali sme vytvoriť super kolektív, ktorý ťahal za 
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jeden povraz. Poraziť takého súpera ako ATU Košice dvakrát 

za sebou bol vynikajúci pocit, zvlášť vo finále juniorských 

majstrovstiev Slovenska. Organizácia turnaja bola veľmi dob-

rá, jedine im ušiel časový harmonogram v sobotu a hrali sme 

tak až o 21.15 hod večer, pričom sme mali hrať o 19.55 hod. 

a zápas tak končil až o 22.45 hod.. Poďakovanie patrí všetkým 

hráčom obzvlášť nášmu brankárovi Klobučníkovi. Vďaka 

aj vedeniu nášho klubu, ktoré nám vytvorilo perfektné pod-

mienky.  Som veľmi rád, že som mohol byť kapitán takéhoto 

skvelého mužstva.“  

Trenčianske noviny 20.06.2011 

pomocná evidencia 380/1/2011 

 

Známy pivno-turistický pochod Kukanova desina oslávil 

19. júna 2011 svoje dvadsiate výročie. Na oslavy prišlo cez ti-

síc gratulantov. Historka o ideovom základe pochodu je medzi 

Trenčanmi už notoricky známa. Pochod dostal názov podľa 

vojaka z povolania majora Kukana z československej ľudovej 

armády, ktorého pre alkohol prepustili. Každý deň dal svojich 

obvyklých desať a raz ho to už prestalo baviť a povedal aj 

kumpánom, aby tých desať pív dali, ale každé v inej krčme.  

„Pochod založil 

Pavol Karell spolu 

so zakladateľom 

klubu nespravodli-

vo plešatých Willy 

Weberom. Prvé 

dva roky boli dva 

pochody, na jar 

a na jeseň, ale po-

tom sme dali ter-

mín na druhú júno-

vú sobotu,“ komentoval Pavel Karell, ktorý nevynechal ani je-
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den ročník. Podľa ich vzoru je organizovaná aj „Trnavská tri-

nástka“. Organizátori doporučujú vypiť na každej 

z krčmových stanovíšť jedno veľké pivo, ženy môžu veľké pi-

vo na každej druhej, prípadne malé pivá. 

Konzumácia však nie je prvoradá a ani podmienkou, akcia 

je, ako hovorí Karell samohybnou, každý ide sám za seba. 

„Nemali sme nikdy problémy, že by boli ťažké alkoholické 

stavy, prebieha to v pohode a do-brej nálade. Ľudia poznajú 

trasu je totožná od prvého ročníka až na malé výnimky. A 

Trenčania už poznajú, že cez „kukanku“ sa zhruba tisíc ľudí 

presúva po Trenčíne. Trasa je dlhá približne pätnásť kilomet-

rov a jej zdolanie je výsostne individuálne. „Za obdobie tých 

dvadsať rokov sa udialo všeličo. Mali sme tu černochov, Ame-

ričanov, Francúzov, Poliakov, niekoľkokrát prišiel aj bývalý 

minister Eduard Kukan“. Je tu vytvorená kategória ironmann, 

pre tých, ktorí skonzumujú dvadsať pív a potom borcov, ktorí 

prekladajú pivo a tvrdé. Niektorí akciu brali ako výzvu na re-

kord a snažili sa ju prejsť, čo najrýchlejšie. Stihli to okolo 

dvoch hodín. Väčšina však ide celý deň a na miesto štartu sa 

vracajú hlboko popoludní a večer.   

Koloritom akcie sú partie, neraz oblečené v rovnakých trič-

kách. Toto je akcia o kamarátoch a partii. Je to príležitosť, keď 

sa aspoň raz do roka stretneme. Okrem piva a turistiky zaradi-

la ďalšia partia z Brna aj hranie kariet na stanovištiach. Pred 

asi šiestimi rokmi im o akcii povedal kamarát z Trenčína Rado 

a odvtedy sem chodia. Ten hovorí, že deň pred akciou majú 

tréning, takže sú pripravení. Ondro z Brna dodáva, že je to 

stretnutie kamarátov, ktorí majú šancu prežiť pekný deň. Dvo-

jica Trenčanov Miro a Šimon prišli po prvý raz.  „Je to hanba, 

že sme tu prvý rok, ale som rozlietaný, nežijem už v Trenčíne 

a nie vždy som mohol prísť, keď sa akcia konala,“ vysvetľuje 

Miro. Ako ho dopĺňa Šimon, niečo majú natrénované, takže 

veria, že desať pív zvládnu. 
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Jubilejného ročníka „kukanovky“ prišla aj skupina tren-

čianskych hokejistov. Iniciátorom ich účasti bol Martin Opa-

tovský. „Navrhol som chalanom vo fitku, aby sme išli, ja 

osobne som tu prvý raz. Prehovárať ich nebolo treba, všetci 

súhlasili a hovorili, že už o tom dávno uvažovali,“ povedal 

Opatovský. „Pokecáme, zabavíme sa a dúfam, že prejdeme ce-

lú trasu. Nikto síce nie je taký pivár, aby dennodenne vypil de-

sať pív, ale každý z nás pivo dá po zápase, po tenise,“ doplnil 

ho Ján Pardavý. 

Trenčianske noviny 20.06.2011 

pomocná evidencia 382/1/2011 

 

V Madride sa  25. júna 2011 zablysla na Majstrovstvách 

Európy v bodyfitness pretekárka fitnescentra P+D Jarábek 

Trenčín Adela Ondrejovičová, keď získala bronzovú medailu 

na tohtoročných Majstrovstvách Európy. 

Tohtoročná sezóna sa pre ňu skutočne vydarila, lebo žala 

na súťažiach úspech za úspechom. Adela je 20-ročná juniorská 

pretekárka, ale už sa stala absolútnou majsterkou Slovenskej 

republiky v bodyfitness v kategórii 

žien, taký istý vrchol dosiahla aj 

v kategórii junioriek a bola meno-

vaná pretekárkou s najdyna-

mickejším postupom v uplynulej 

sezóne. 

Na Majstrovstvách Európy sa 

zúčastnila necelá dvadsiatka krajín 

z celej Európy, kde kategória nad 

163 cm bola najpočetnejšie obsa-

dená – 18 pretekárkami. Prvé dve 

miesta obsadili Rusky, ktoré však 

pripomínali už nie bodyfitness, ale 

ženskú kulturistiku. Nebyť  toľkých ruských rozhodcov pri 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8524364&ids=6
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hodnotení, určite by Adela obstála lepšie. Ale aj tak je to pre 

Slovensko, Trenčín a v neposlednom rade pre naše fitnesscen-

trum tohtoročný najväčší úspech v bodyfitness. Adela sa uká-

zala v skvelej forme. Všetci jej držíme palce na septembro-

vých  majstrovstvách sveta, kde sa ako juniorka predstaví me-

dzi ženami. Veríme, že to bude znovu medaila,“ povedal po 

pretekoch tréner Jarábek. 

Trenčianske noviny 04.07.2011 

pomocná evidencia 399/1/2011 

 

Hasičom z Okresného riaditeľstva Hasičského 

a záchranného zboru v Trenčíne sa na Majstrovstvách Slo-

venskej republiky Hasičského a záchranného zboru kona-

ných v dňoch 30. júna až 1. júla 2011 v Banskej Bystrici za 

účasti 141 športovcov v hasičskom športe mimoriadne darilo. 

Disciplíny – výstup do štvrtého podlažia cvičnej veže, beh 

na sto metrov s prekážkami, štafeta na štyri krát sto metrov s 

prekážkami a požiarny útok boli súťažnými 39. ročníka maj-

strovstiev Slovenskej republiky hasičskom športe. 

V konkurencii trinástich súťažných družstiev sa najlepšie dari-

lo hasičom z Trenčína. 

Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchran-

ného zboru v Trenčíne boli na prvých troch miestach vo všet-

kých disciplínach. Vo výstupe na vežu víťazom bol Vladimír 

Plachý a tretím najlep-

ším bol Marek Vese-

lovský, obaja z tren-

čianskeho družstva. 

Marek Veselovský bol 

najrýchlejší v behu na 

sto metrov s prekážka-

mi. V hodnotení discip-

líny dvojboj jednotliv-



546 
 

cov víťazom sa stal Marek Veselovský a druhé miesto získal 

Vladimír Plachý.   

V hodnotení družstiev sa Trenčania ocitli na prvom mieste 

vo výstupe na vežu, v behu na 100 metrov s prekážkami aj 

v štafete. Jedine v požiarnom útoku získali až na tretie miesto 

za družstvom Závodného hasičského útvaru G4S Fire Services 

a víťazmi z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného 

zboru Poprad. V celkovom hodnotení majstrovstiev si prvú 

priečku za svoje výkony právom zaslúžili hasiči z Trenčína. 

www.sme.sk 08.07.2011  

pomocná evidencia 400/1/2011 
 

Primátor Trenčína Mgr. Richard Rybníček vypovedal dňa 

4. júla 2011 zmluvu o výpožičke a prevádzkovaní zimného 

štadióna Hokejovému klubu Dukla Trenčín ku dňu 1. august 

2011. Mesto Trenčín chce mať zimný štadión vo svojej sprá-

ve. Ukončiť zmluvu o výpožičke zimného štadióna sa primá-

tor Mgr. Richard Rybníček rozhodol po tom, ako Hokejový 

klub Dukla Trenčín dlhodobo avizoval, že po znížení dotácie 

od mesta Trenčín nebude schopný objekt naďalej prevádzko-

vať.  „Keď bude zimný štadión v Trenčíne prevádzkovať Mes-

to Trenčín, vzťah s akciovou spoločnosťou Dukla bude trans-

parentnejší a pre 

samotnú Duklu bude 

pobyt na Sihoti me-

nej finančne nároč-

ný,“ uviedol primá-

tor s tým, že toto 

riešenie považuje za 

výhodné pre obe 

strany. 

Znamená to, že 

Mesto Trenčín bude 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8546808&ids=6
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Dukle Trenčín zimný štadión prenajímať. Pôjde o nor-málny a 

korektný vzťah medzi Mestom Trenčín, ako majiteľom šta-

dióna a súkromnou spoločnosťou. V súčasnosti sú pripravené 

návrhy za akých podmienok sa bude zimný štadión prenají-

mať. Nie je záujem, aby to boli podmienky, ktoré sa nedajú 

splniť. Budú to štandardné podmienky, bežné aj inde na Slo-

vensku.  

Podľa predsedu predstavenstva Dukly Trenčín Jozefa Mi-

tochu, je to krok k tomu, aby hokej v Trenčíne nezanikol. Ak 

si Mesto Trenčín zoberie zimný štadión pod správu, tak sa 

presvedčí o tom, že náklady, ktoré prezentovala Dukla Tren-

čín, sú reálne, doplnil Jozef Mitocha s tým, že bez ohľadu na 

výpoveď od mesta, ľad na sezónu pripraví Dukla Trenčín. 

Zimný štadión v Trenčín nie je jediným majetkom Mesta 

Trenčín v správe súkromného subjektu. Mesto Trenčín pre-

hodnocuje všetky zmluvné vzťahy o výpožičke majetku mesta 

so súkromnými subjektmi. To, že je prechod správy majetku 

pod Mesto Trenčín dobrým riešením, dokazuje krytá plaváreň, 

ktorú Mesto Trenčín vo vlastnej réžii nie len opravilo, ale aj 

ušetrilo na prevádzke.  

www.sme.sk 08.07.2011 

pomocná evidencia 399/1/2011 

 

O Cenu Mesta Tren-

čín a o Pohár Moravsko 

– Slovenského partner-

stva súťažilo dňa 3. júla 

2011 viac ako osemdesiat 

jazdcov na 20. ročníku 

jazdeckých parkúrových 

pretekoch v Trenčíne -

 Nozdrkovciach. 

Po osemročnej pre-

http://www.sme.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8517136&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8517136&ids=6
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stávke boli obnovené v trenčianskej časti Nozdrkovce parkú-

rové preteky o Cenu mesta Trenčín. Z histórie je známe, že do 

Nozdrkoviec chodili  v minulosti tisíce návštevníkov, teda 

v čase, keď areál vlastnilo poľnohospodárske družstvo Zámos-

tie. Potom tradícia parkúrových pretekov zanikla. V súčasnosti 

areál spravuje súkromná firma a preteky po ôsmich rokoch 

ožili. „Pustili sme sa do toho, aby sme túto tradíciu obnovili 

a chceme v tom pokračovať aj v budúcich rokoch,“ povedala 

Maxonová. 

Súčasne prezradila, že Cena Mesta Trenčín sú jazdecké 

preteky v parkúrovom skákaní, teda jazda na koni cez prekáž-

ky. Prihlásených bolo  85 koní. Vekové kategórie 

v parkúrovom športe nie sú. Jediné, čo za hodnotí zvlášť, sú 

deti a dorastenci. Najmä deti chceme podporovať a motivovať, 

aby mali z toho športu radosť“ povedala Maxonová. Súťaž de-

tí dostala názov Memoriál Mirka Maxona staršieho, veno-

vaná otcovi riaditeľa pretekov Ing. Miroslava Maxona. 

O pretekoch povedal riaditeľ pretekov Ing. Miroslav Maxon 

jun., „že tak ako môj otec, aj my všetci máme radi kone 

a chceme, aby aj široká verejnosť vedela o tom, že tu existujú 

koničkári, že chcú ísť dopredu. Dvadsiaty ročník bol výni-

močný aj tým, že sa v Nozdrkovciach konalo druhé kolo Mo-

ravsko-Slovenského partnerstva, ktorým sa nadviazalo na prvý 

ročník, ktorý sa konal v Kočovciach. Prvé bolo v máji 

v Holešove na Morave, u nás bolo druhé, finálové ko-

lo. O víťazovi rozhodol najvyšší počet bodov z oboch kôl, naj-

lepších odmenili vecnými cenami aj finančnou odmenou. 

Okrem pretekov bol pre návštevníkov jazdeckého areálu 

pripravený aj sprievodný program, deti sa mohli povoziť na 

koňoch, poníkoch či na koči. 

Trenčianske noviny 04.07.2011 

pomocná evidencia 402/1/2011 
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Dňa 20. júla 2011 sa uskutočnilo podujatie „Meč Matúša 

Čáka“, ktorého sa zúčastnilo jedenásť strongmanov, ktorí ab-

solvovali päť náročných disciplín – dvíhanie nápravy, dvíha-

nie áut na konštrukcii, prevracanie pneumatiky 150 kg ťažkým 

mečom a dvíhanie betónových gulí. Celkovým víťazompo ne-

uveriteľných výkonoch sa stal Konstatntin Ilyin pred Braňom 

Golierom a Jířím Žaloudkom. 

Trenčianske noviny 11.07.2011 

pomocná evidencia 423/1/2011 

 

Hokejový klub Dukla Trenčín neplánuje odovzdať zimný 

štadión mestu Trenčín. „My si hokej nedáme, štadión neodo-

vzdáme. Poverili sme nášho právnika vypracovaním žaloby,“ 

povedal hokejový tréner a člen predstavenstva HK Dukla 

František Hossa. 

Primátor Mgr. Richard Rybníček HK Dukla Trenčín vy-

povedal zmluvu a zimný štadión chce vziať do správy mesta s 

tým, že si ho hokejový klub bude od mesta Trenčín prenají-

mať. Tento krok vníma vedenie HK Dukla Trenčín ako pokus 

o likvidáciu hokeja v Trenčíne. V prípade, že Mgr. Richard 

Rybníček nebude HK Dukla Trenčín a názor ľudí rešpektovať, 

tak chystajú hokejisti vyhlásiť referendum na jeho odvolanie 

z funkcie primátora. 

Podľa zástupcov HK Dukla primátor mesta Trenčín Mgr. 

Richard Rybníček neprišiel s konkrétnym návrhom, ako vyrie-

šiť problematickú situáciu. „Nedal nám konkrétne návrhy, za-

slal nám iba mediálne návrhy,“ povedal František Hossa. Mes-

to Trenčín zaslalo oficiálny list, v ktorom žiada aby HK Dukla 

Trenčín odovzdala zimný štadión k 1. augustu 2011 do jeho 

správy. Keďže HK Dukla neakceptovala výzvu mesta, začala 

plynúť trojmesačná výpovedná lehota. 

www.sme.sk 13.07.2011 

pomocná evidencia 430/1/2011 
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Na futbalovom štadióne AS Trenčín v noci z 12. na 13. júla 

2011 neznámy páchateľ poškodil optický kábel nového inšta-

lovaného kamerového systému. Prípad začala vyšetrovať polí-

cia ako priestupok voči majetku. Predseda predstavenstva Fut-

balového klubu AS Trenčín Mgr. Róbert Rybní-

ček informoval, že problém momentálne rieši firma, ktorá 

kamerový systém na futbalovom štadióne inštalovala. O výške 

škody nemal podrobnejšie informácie. Prerušený kábel sa 

podľa neho dá opraviť, ale bude to však vyžadovať financie 

navyše. Kamerový systém, ktorý je podmienkou účasti v Cor-

goň lige, stál klub približne 57.000 eúr. 

Poškodenie optického kábla kamerového systému potvrdil 

aj zástupca trenčianskej krajskej policajnej hovorkyne Pavol 

Kudlička. „Škody na rozvodoch nie sú veľké, niekto prerezal 

jeden optický kábel. Polícia prípad eviduje a bude ho riešiť 

ako priestupok voči majetku,“ ozrejmil Pavol Kudlička. 

www.sme.sk 12.07.2011  

pomocná evidencia 431/1/2011 
 

Nováčik najvyššej futbalovej súťaže AS Trenčín prehral v 

úvodnom zápase 1. kola Corgoň ligy 2011/2012 dňa 15. júla 

2011 so Slovanom Bratislava na pôde súpera 3:1. Favorizova-

ný domáci tím sa ani príliš nenadrel a po šestnástich minútach 

viedol už 2:0.  

Od prvých minút sa hralo v 

jasnej prevahe Slovana.Keď sa 

už zdalo, že to bude hra kočky 

s myšou, tak Depetris dal kon-

taktný gól. Malé nesústredenie 

umožnilo skórovať Šebovi zo 

Slovana. To bolo, ale všetko 

i keď nebezpečné a gólové 

šance boli na oboch stranách. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8565237&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8565237&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8585708&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8585705&ids=6
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Napriek prehre futbalisti  AS Trenčín zanechali v Bratislave 

sympatický dojem a naznačili, že najvyššia slovenská súťaž 

má o jeden ambiciózny tím navyše.  

vlastné poznámky  
 

Od 18. do 24. júla 2011 trvali v centre mesta Trenčianske 

športové dni, ktoré sa odohrávali pieskovom ihrisku, ktoré 

vytvorili v strede Mierového námestia. Na podujatí sa po-

dieľali Mesto Trenčín, Kultúrne centrum Aktivity, šermiarska 

skupina Wagus a Športové gymnázium Trenčín, ktoré pozvali 

do centra mesta na vytvorené pieskové ihrisko k loptovým 

hrám na piesku, zápaseniu na piesku a ďalšie aktivity.  

Podujatie otvorila viceprimátorka Mesta Trenčín Mgr. Re-

náta Kaščáková, ktorá pri tejto príležitosti povedala, že je ra-

da existuje v Trenčíne partia ľudí, ktorí sú ochotní organizo-

vať na námestí podujatia. 

„Teším sa, že otvárame 

prvý ročník Trenčian-

skych športových dní, 

ktorou zakladáme novú 

tradíciu športových pod-

ujatí. Želám veľa chuti 

a najmä pekný čas.“ 

Potom sa dostali 

k slovu futbalisti AS Trenčín, ktorí ukázali na pieskovom 

ihrisku svoje umenie kopacej techniky a lovci autogramov ma-

li možnosť získať cenné autogramy trenčianskych futbalistov. 

V ďalších dňoch bol ponuke volejbal, nohejbal, hádzaná, ale aj 

zumba, spinning, jumping a vesliarsky trenažér. Program spes-

trili aj ukážky bojových umení a módne prehliadky.  

www.sme.sk 18.07.2011  

vlastné poznámky 
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Viac ako 4000 hokejových fanúšikov privítalo v sobotu dňa 

23. júla 2011 v Trenčíne Zdena Cháru a Stanleyho pohár. 

Ten stihol za pol hodinu, ktorú strávil na pódiu na Mierovom 

námestí, hrať na bicích nástrojoch a rozdávať tričká. Na 

úspešného hokejistu čakali jeho fanúšikovia už niekoľko ho-

dín pred začiatkom oficiálneho programu. Keď ho do centra 

jeho rodného mesta priviezlo auto, ľudia ho odmenilo potle-

skom a krikom. 

Svoje pocity vyjadril Zdeno Chára takto - „Som strašne rád 

a šťastný, že som mohol doniesť Stanley Cup do Trenčína, 

ďakujem Vám všetkým, že ste prišli,“ povedal kapitán Boston 

Bruins.  Zdeno Chára začína opäť trénovať na novú sezónu 

hneď v pondelok 25. júla 2011. „Podpísaná zmluva skončila 

platnosť a začala sedemročná, takže od pondelka už ideme 

tvrdo na to,“ povedal  plnému Mierovému námestiu, ktoré ho 

za to odmenilo mohutným potleskom. Zhodnotil, že jeho tím 

mal výhodu najmä po psychickej stránke a slabinou Vancouv-

ru boli predovšetkým domáce zápasy. 

Trenčiansky obor nestratil motiváciu a najcennejšiu hoke-

jovú trofej chce opäť držať vo svojich rukách. „Stále sa chcem 

zlepšovať, stále chcem byť najlepší,“ uviedol šťastný Zdeno 

Chára. Pre fanúšikov 

bol spolu s oceňovanou 

športovou trofejou 

v tento deň v Trenčíne 

pripravený aj bohatý 

sprievodný program pl-

ný súťaží a zábavy. Ľu-

dia mohli taktiež získať 

Chárov podpis a aj sa 

zvečniť so Stanleyho pohárom, pričom o obe bol mimoriadne 

veľký záujem.   

slávny príchod Zdena Cháru do Trenčína 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8615113&ids=5
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8615106&ids=1
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Pre bezpečnosť Mesto Trenčín v súčinnosti so štátnou 

a mestskou políciou uzatvorilo všetky vstupy na Mierové ná-

mestie vrátane Farských schodov a otvorený zostal len prie-

chod od Sladkovičovej ulice popod mestskú vežu. Priamo na 

námestí bola pristavená aj sanitka.  Stanleyho pohár dorazil na 

Slovensko v piatok 22. júla 2011 z moravského Šternberka, 

keď ho zo svojho rodiska autom priviezol do Bratislavy útoč-

ník Bostonu David Krejčí, ktorý si trofej užíval vo štvrtok 21. 

júla 2011. Stanleyho pohár po tejto oslave nabral kurz na fín-

ského mesta Savonlinn, kde ho bude očakáva brankár Tuukka 

Rask. 

www.sme.sk 23.07.2011 

pomocná evidencia 447/1/2011 

 

Na trenčianskom Ostrove sa dňa 25. júla 2011 sa uskutoč-

nilo tretie kolo európskeho šampionátu vznášadiel. Pretekov 

sa zúčastnilo 41 jazdcov z desiatich európskych krajín, ktorí 

súťažilo v šiestich kategóriách. Na podujatí sa zúčastnilo via-

cero majstrov Európy a sveta. Tohoročné kolo v súťaži bolo 

charakterizované zvýšeným počtom pretekárov oproti pred-

chádzajúcemu roku. Výsledky : 

- kategória formula 1   1) Edge Michele Scavino, Taliansko 

 2) Andreas Fuelner, Nemecko 

 3) Emje Hall, Švédsko 

-  kategória formula 2  1) Magnus Ivanoff, Švédsko 

  2) Tomy Österman, Švédsko 

  3) Renato Presotto, Taliansko 

- kategória formula 50  1) Bjorn Hall, Švédsko 

    2) Pawel Rogovski, Poľsko 

   3) Christian Godicheau, Francúzsko 

-  kategória formula S 1) Jaroslav Baláž, Slovensko 

  2) Alain Larribe, Francúzsko 

  3) Harald Schweizer, Nemecko 
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-  kategória formula junior   1) Lucas Hall, Švédsko  

    2) Mario Kohl, Nemecko 

    3) Vojtěch Hejna, Čechy 

- kategória formula novice 1) Pawel Zylinski, Poľsko 

    2) Vladimír Hejna, Čechy 

    3) Mia Hagstedt, Švédsko 

 Trenčianske noviny 25.07.2011 

 pomocná evidencia 448/2/2011 

 

Ruský hokejový klub Spartak Moskva si tréningový stan 

rozložil tohto roku v Trenčíne od  22. júla do 4. augusta 2011. 

Ich domovom sa na dva týždne 

stal štadión MG Ring Mariána 

Gáboríka, ktorého plochu využí-

vali aj mladí hokejisti 3. ročníka 

Hokejovej školy Mariána Gábo-

ríka. Deň pred ukončením prí-

pravy, teda 3. augusta 2011, odo-

hrali prípravný zápas s Duklou Trenčín. 

V tomto prípravnom zápase hokejisti Dukly Trenčín pre-

hrali s účastníkom 

Kontinentálnej ho-

kejovej ligy Sparta-

kom Moskva 4:5 po 

samostatných ná-

jazdoch. Rozhodu-

júci nájazd premenil 

slovenský útočník 

Marcel Hossa. 

Stretnutie v úvodnej päťminútovke bolo vlažné, keď sa obe 

mužstvá iba oťukávali, postupne sa však solídne zaplnený 

trenčiansky štadión dočkal aj šancí. V 9. minúte mohol otvoriť 

skóre stretnutia Tybor, ktorého obrana ruského tímu faulovala 

v drese Spartaka Moskva Branko Radivojevič 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8655034&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8655034&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8661331&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8661330&ids=6
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v samostatnom úniku, nariadené trestné strieľanie však bran-

kár Kasutin zneškodnil. Dukla si vypracovala ďalšie šance po-

čas presilovky, ujala sa však až strela kapitána Pardavého z 

18. minúty, keď švihom od mantinelu využil zakrytý branká-

rov výhľad a vymietol pravý horný roh jeho svätyne - 1:0. Za-

ujímavý hokej pokračoval aj v druhom dejstve. V 23. minúte 

zatlačil domácich prvý útok Spartaka v zložení Hossa, Stűm-

pel, Ružička, prvý menovaný však v dobrej pozícii trafil iba 

masku brankára Hiadlovského. Na začiatku druhej polovice 

stretnutia vniesol do 

hry oživenie Baran-

ka, keď vyprovoko-

val pästný súboj s 

Radulayom. Gólov 

sa diváci dočkali až 

v závere tretiny. V 

37. minúte najprv 

zvýšil náskok Dukly svojim druhým zásahom Pardavý, Hostia 

však ešte do prestávky vyrovnali gólmi Pavlova a Baranku po 

ukážkových kombináciách. Vrece s gólmi v krátkom slede sa 

roztrhlo aj v záverečnom tretine. Domáci dvoma gólmi v roz-

pätí 28 sekúnd z hokejok Melichárka a Tybora strhli vedenie 

na svoju stranu, o necelé dve minúty však bolo opäť vyrovna-

né, keď za Moskovčanov skórovali Hossa a Pavlov - 4:4. Ne-

celých osem minút pred záverečnou sirénou sa Radulay za-

plietol do ďalšej bitky, keď ho Piganovič neférovo napadol 

nepripraveného a uštedril mu niekoľko tvrdých úderov. Necelé 

dve minúty pred koncom mal rozhodnutie na hokejke Gašpa-

rovič, v oslabení však v úniku dvoch proti jednému trafil žŕd-

ku. Po nerozhodnom výsledku nasledovali hneď samostatné 

nájazdy, v ktorých o triumfe hostí rozhodol až v deviatej sérii 

jediný úspešný exekútor Hossa. 

www.sme.sk 03.08.2011 
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pomocná evidencia 461/1/2011 

 

Florbalisti ŠK 1.FBC Trenčín začali s prípravou 11. júla 

2011. V novej sezóne ich čaká ťažký a náročný úvod, ktorou 

je účasť na kvalifikácii Euro floorball cup 2011. Úradujúci 

majster Slovenska do sezóny odštartuje prípravu s novým 

hlavným trénerom Jurajom Lamačkom. V klube sa zavádza 

nový model vedenia mužstva a to na pozíciu „šéftrenér - hlav-

ný tréner“. Hlavný tréner si zvolí svoj realizačný tím. Starono-

vý kormidelník Trenčanov Miroslav Sága sa posúva do pozí-

cie šéftrenéra, ktorý bude dohliadať na prípravu, chod a vý-

sledky mužstva 

v sezóne. K 

mužstvu sa pri-

pojí v čase po 

dohode s hlav-

ným trénerom 

ako aj pred play-

off. Tréner Juraj 

Lamačka ostáva 

stále aktívnym 

hráčom 1.FBC a 

oporou zadných radov majstra. Slovenský majster má záujem 

sa ešte posilniť o jedného obrancu a jedného útočníka. Kapitán 

Branislav Kovalčík sa rozhodol ešte pokračovať v kariére a 

pomôcť mužstvu a klubu k úspechom. Po jeho návrate z dovo-

lenky sa hráč podrobil magnetickej rezonancii a pripravuje sa 

na Ligu majstrov. Dlhodobo je zranený Michal Magdolen. 

Operáciu kolena zatiaľ neabsolvoval a jeho návrat na florbalo-

vé ihriská je otázny. V tej nasledujúcej sezóne asi nepravde-

podobný. Otázny v novej sezóne je štart útočníka Tomáša Fi-

ladelfiho, ktorý by sa mal venovať iba trénerskej činnosti.  

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8743750&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8743746&ids=6
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Do kádra dvojnásobného slovenského šampióna pribudol 

19-ročný obranca Victory Stars Nová Dubnica Marek Bulko. 

Účastník majstrovstiev sveta juniorov sa do prípravy zapojil 

od jej začiatku. „Mareka sme už sledovali dlhšie obdobie. Bo-

la to naša priorita, získať ho. Zaujal nás, je to kvalitný bek s 

perspektívou ďalšieho rastu u nás. Sme radi, že sme ho získali 

do nášho klubu. Je to prvá a posledná posila do nášho širokého 

kádra, ktorý máme v príprave. Tešíme sa z jeho príchodu a dú-

fam, že naplní naše očakávania. Veríme, že bude oporou ob-

ranných radov a svojimi výkonmi nám pomôže k ďalším ús-

pechom nášho klubu. Držíme mu palce, nech je u nás spokoj-

ný. Želám mu veľa športových úspechov a radosti z hry.“ – 

povedal po príchode slovenského reprezentanta šéftréner Mi-

roslav Sága. 

Východná skupina sa stretne na turnaji v slovinskom meste 

Vrhnika v termíne od 24. do 28. augusta 2011. Finálna fáza 

ligy majstrov sa odohrá následne v poľskom meste Rakonie-

wice začiatkom októbra 2011. V mužskej kategórii Trenčanov 

čakajú postupne víťazi a majstri krajín z Nemecka, Ruska, 

Bieloruska a Maďarska. Všetci účastníci odohrajú zápasy sys-

témom „každý s každým“ a jedine víťaz si zabezpečí účasť 

v Poľsku. Podľa slov Miroslava Ságu sa dvojica hráčov Ze-

liezka a Kiačik odmietla pripravovať s mužstvom, čím prišlo 

o miesto v zostave. Do Slovinska necestuje ani trojica Mandi-

nec, Mičko a Šlosár pre pracovné povinnosti. „Určite nie sme 

favoriti, ale budeme sa snažiť postúpiť do hlavne fázy, čo sa 

zatiaľ žiadnemu slovenskému tímu nepodarilo. Radi by sme to 

zmenili, no bude to veľmi náročné,“ povedal na záver Sága. 

Trenčianske noviny 22.08.2011 

pomocná evidencia 476/1/2011  

 

Víťazmi turnaja Hotel Sitno Cup - Memoriál Júliusa 

Moru vo Vyhniach, ktorý bol zároveň medzinárodnými maj-
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strovstvami Slovenska juniorov a junioriek vo volejbale na an-

tuke, sa stali chlapci ATC Trenčín COP a dievčatá VK Do-

prastav Bilíkova Bratislava. 

Mladí Trenčania si vo finále trojdňového podujatia poradili 

s rovesníkmi z VK Ekonóm SPU Nitra 2:1, volejbalistky Do-

prastavu zdolali juniorky z Ostravy rovnako 2:1. Celkovo sa 

na vyhnianskych antukových dvorcoch predstavilo pätnásť tí-

mov zo Slovenska, Česka, Poľska, Slovinska a Belgicka, z to-

ho sedem chlapčenských a osem dievčenských. 

Výsledky zápasov o konečné umiestnenie juniorov: 

1. Trenčín COP „A“,  

2. VK Ekonóm SPU Nitra,  

3. Belgicko jun.,  

4. Andrychov - Poľsko,  

5. VK Slávia Svidník,  

6. ATC Trenčín COP "B",  

7. ŽOK Mislinja - Slovinsko 

Výsledky zápasov o konečné umiestnenie junioriek: 

1. VK Doprastav Bilíkova Bratislava,  

2. Ostrava jun. (ČR),  

3. ŽOK Mislinja (Slovin.),  

4.A.I.F. Belgicko 

www.sme.sk 25.08.2011  

pomocná evidencia 481/2011 

 

Dňa 28. augusta 2011 sa v Chocholnej - Velčiciach usku-

točnil 9. ročník cyklistických pretekov do vrchu Chocholná-

Kykula. Na trati dlhej 11 km sa súťažilo v štyroch kategóriách 

88 cyklistov. Z víťazstva sa v hlavnej kategórii mužov tešil 

obhajca minuloročného prvenstva Ján Gallik. 

Výsledky:  

A) kategória muži (DEAF):  

1. J. Maťovčík (Trenčín),  

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8758823&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8758822&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8774628&ids=6
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2. Mihalik (Detva),  

3. Buzdeľ (Podkornice).  

B) kategória muži (Elite):  

1. J. Gallik (Drietoma),  

2. Sulovský (Piešťany),  

3. Hanták (Ivanovice),  

C) kategória ženy (od 18 rokov):  

1. Karasová (Úchov),  

2. Šuleková (Trenčín),  

3. Potočková (Adamovské Kochanovce).  

Okrem toho boli ocenení:  

- najmladší účastník - Filip Holíček,  

- najstarší účastník - Štefan Chovanec,  

- najrýchlejší účastník - Igor Holíček,  

- cena fair-play - Eva Žihlavníková. 

Trenčianske noviny 30.08.2011 

 

V estónskom Talline sa dňa 13. augusta 2011 uskutočnil 

ďalší diel prestížnej európskej Streetball Open Series, ktoré-

ho sa zúčastnila aj trojica Trenčanov v zložení Tomáš Vavro, 

Rastislav Mrázik 

a Tomáš Svedek, 

bez svojich spolu-

hráčov Martina Niž-

ného (klubové po-

vinnosti) a Filipa 

Bačica (vízové prob-

lémy), ktorých na-

hradil pivot Jozef 

Radakovič z Ružom-

berka. Turnaja sa 

zúčastnilo osemnásť tímov, ktoré sa kvalifikovali cez národné 

kolá a boli rozdelené do štyroch skupín. 
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V prvom súboji základnej skupiny narazili Slováci na tím 

z Lotyšska. Hoci naši reprezentanti dlho viedli, v závere im 

došiel dych a reprezentanti pobaltskej krajiny v závere strhli 

víťazstvo na svoju stranu po dvoch dvojbodových strelách 

spoza perimetra. V druhom stretnutí narazili na mužstvo 

z Talianska. Na druhý zápas nastúpili Slováci proti Talianom 

s cieľom vyhrať a zabezpečiť si tak miestenku do vyraďova-

cích bojov. Reprezentanti Apeninského polostrova síce nemali 

vo svojom strede klasického vysokého hráča, ale svojou rých-

losťou robili problémy každému družstvu. Úvod duelu sloven-

ský tím nezachytil a prakticky po celý čas doťahoval náskok 

súpera. Slováci dlho nevedeli zužitkovať výškovú prevahu a 

presadiť sa pod košom, ale nakoniec zápas aj s potrebnou dáv-

kou šťastia doviedli za stavu 7:7 do predĺženia. 

V nadstavenom čase nenechal náš tím už nič na náhodu 

a presnými strelami Vavra a Mrázika rozhodol o svojom dôle-

žitom víťazstve 9:7. V záverečnom zápase skupiny podľahli 

vysoko favorizovanému ruskému tímu v pomere 11:6 a do vy-

raďovacej fázy postúpili z tretieho miesta. 

V play off sa hralo o prémiu 1.200 eúr a víťaz si zabezpečil 

účasť na moskovskom svetovom šampionáte. Slovenské druž-

stvo nastúpilo na svoj osemfinálový duel proti ťažkému súpe-

rovi v podobe prvého litovského tímu. Zápas okrem pár úvod-

ných minút naplnil papierové predpoklady, kvarteto z Litvy 

bolo lepšie po všetkých stránkach a každú nepresnú strelu, 

pripadne stratu vedelo tvrdo potrestať. Konečné skóre 7:1 ho-

vorí jasnou rečou. Malou útechou pre slovenský tím bol fakt, 

že ich osemfináloví premožitelia nakoniec celý turnaj zaslúže-

ne vyhrali. 

„Turnaj bol veľmi dobre zorganizovaný a úroveň tímov 

veľmi vysoká“, zhodnotil vystúpenie slovenského tímu kapi-

tán Tomáš Vavro.  Konečné poradie Tallin Open 2011:  

1. Litva,  

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8774666&ids=6
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2. Estónsko 2,  

3. Estónsko 1,   

9. – 16. miesto Slovensko 

www.sme.sk 30.08.2011  

Trenčianske noviny 29.08.2011 

pomocná evidencia 456/1/2011 
 

Vo veku 36 rokov zahynul v stredu 7. septembra 2011 v 

Rusku po páde lietadla JAK 42 kapitán slovenskej reprezentá-

cie Pavol Demitra na vlaňajšom a predchádzajúcom olympij-

skom turnaji i na tohtoročných domácich majstrovstvách sve-

ta, bronzový medailista z majstrovstiev sveta 2003. Túto 

smutnú správu priniesli po 15,00 h všetky svetové agentúry na 

svojich stránkach.  

Obrovská tragédia postihla ruský klub Lokomotiv Jaro-

slavľ, keď celá jeho výprava našla smrť pri havárii chartrovho 

lietadla, ktoré viezlo mužstvo na zápas KHL do Minska. Smrť 

ikony slovenskej hoke-

jovej reprezentácie po-

stupne potvrdzovali 

mnohé zdroje. Spravo-

dajca ČTV 24 menovite 

potvrdil smrť troch čes-

kých hokejistov Jana 

Mareka, Josefa Vašíč-

ka a Karla Rachanka, 

pričom uviedol, že za-

hynulo 44 zo 45 cestujúcich. Haváriu prežil ruský hokejista 

Alexander Galimov a člen posádky palubný inžinier. Na pa-

lube lietadla aj občania Ruska, Nemecka, Lotyšska, Bieloru-

ska, Švédska a Kanady. 

Po vzlietnutí malo lietadlo hneď problémy a krídlom vraj 

zachytilo riadiacu vežu. K pádu došlo necelých 1000 metrov 

od dráhy. Lietadlo sa zrútilo a začalo horieť Časť trupu skon-
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čila v rieke Volga. K nehode došlo o 16.00 h moskovského ča-

su. Ruský prezident Dmitrij Medvedev vyjadril sústrasť prí-

buzným obetí a podľa vyjadrenia hovorcu sa miesto nešťastia 

chystá aj osobne navštíviť.  

Ruský premiér Vladimir Putin vyslal na miesto havárie, 

nachádzajúce sa asi 15 kilometrov východne od mesta Jaro-

slavľ, ministra dopravy.  

Prvý zoznam obetí, ktorý zverejnili ruské médiá, potvrdil aj 

smrť známeho švédskeho brankára Stefana Liva, dvojnásob-

ného majstra sveta a olympijského víťaza. Takisto zahynuli 

známi obrancovia z NHL, Lotyša Karlisa Skrastinša a Bielo-

rusa Ruslana Saleja.   

V čase havárie lietadla JAK 42 sa už hral úvodný zápas 

Kontinentálnej hokejovej ligy medzi Julajevom Ufa a Atlan-

tom Mytišči. Keď prišla smutná zvesť na zimný štadión, pre-

zident KHL Alexander Medvedev vystúpil s mikrofónom 

s vyhlásením, že zápas tento je prerušený. „Po rýchlom prero-

kovaní situácie s oboma mužstvami sme sa rozhodli zápas 

ukončiť. Každý má v tíme Jaroslavľu niekoho blízkeho, kama-

ráta. Nikto si nevie predstaviť, ako by tento zápas mohol po-

kračovať a ako by sa dalo tešiť z víťazstva.“ Následne Ale-

xander Medvedev vyhlásil minútu ticha za zosnulých.  

Hokejový klub Lev Poprad, nový účastník Kontinentálnej 

hokejovej ligy, so zdrvením prijal informáciu o tragédii 

v hokejovom klube Lokomotiv Jaroslavľ. „Vedenie HC LEV 

Poprad, realizačný tím i všetci hráči vyjadrujú úprimnú sús-

trasť a hlbokú spoluúčasť rodinám a pozostalým obetí leteckej 

tragédie, ktorá sa stala dnes v Jaroslavli,“ povedal Pavol 

Gmitter, manažér pre vzťahy s verejnosťou.  

www.sme.sk 07.09.2011 
 

Trenčania a fanúšikovia sa dnes podvečer stretli pred zim-

ným štadiónom, aby zaspomínali na Paľa Demitru, jedného z 

najlepších slovenských hokejistov a zapálili sviečku. Pavol 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8824168&ids=6
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Demitra dnes 7. septembra 2011 tragicky zahynul pri leteckej 

nehode, spoločne so svojimi spoluhráčmi z ruského klubu Lo-

komotiv Jaroslavľ. Leteli na úvodný zápas novej sezóny do 

Minska. 

Čierna vlajka 

zaviala na trenčian-

skom zimnom šta-

diónom i na budove 

mestského úradu. 

Hlavnou témou 

rozhovorov v meste 

sa stala dnešná tra-

gédia, ľudia oka-

mžite zareagovali. 

Najmä deti a mladí ľudia si obliekli na znak piety dresy Dukly 

či slovenskej reprezentácie s dnes už legendárnym číslom 38, 

ktoré bude už asi navždy patriť Pavlovi Demitrovi. 

Na sociálnej sieti ľudia vyjadrovali sústrasť a fanúšikovia 

zorganizovali stretnutie pred zimným štadiónom. Hoci ho na-

plánovali na pol siedmu, už hodinu predtým prichádzali prví 

so sviečkami a kahan-

cami. V rukách viace-

rých nechýbali kvety, fa-

núšikovia prichádzali v 

dresoch s vlajkami, šál-

mi. Do vitrínky umies-

tnili odkaz „Paľo ďaku-

jeme“ a z kahancov vy-

tvorili kríž. Atmosféra 

bola smutná, mnohí sa 

neubránili slzám, niektorí postávali nad horiacimi sviečkami a 

odriekali modlitby. 
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Pavol Demitra pochádza z neďalekej Dubnice a na miest-

nom hokejovom štadióne sa prvýkrát postavil na korčule. V 

Dukle Trenčín odohral niekoľko sezón a sedemnásť rokov v 

zámorí za päť klubov NHL. Poslednú sezónu v minulom roku 

strávil v najvyššej ruskej súťaži Kontinentálnej hokejovej lige 

v drese „železničiarov“. Počas leta sa často zdržiaval doma na 

Slovensku a nebolo ničím výnimočným stretnúť ho v meste s 

priateľmi, rodinou a deťmi Zarou a Lucasom. Veľa ľudí ho 

poznalo. 

„Paľa som poznal roky, nemôžem k tomu nič povedať, ne-

dá sa mi,“ povedal so slzami v očiach Jaroslav z Trenčína. 

„Nemôžeme tomu uveriť, to predsa nie je možné, celý klub, je 

to hrozná tragédia ... “ svorne tvrdili trenčianske fanúšičky 

Zdenka a Daniela. Na štadión sa postupne schádzali aj hoke-

jisti, funkcionári, prišli aj manželia Hossovci, reprezentačný 

tréner Vladislav Vujtek. „Vôbec tomu nechcem uveriť, toto 

ma pri stretnutí pred dvoma mesiacmi s hokejistami klubu ne-

napadlo, že niečo takéto môže prísť,“ povedal Vujtek. Klub 

AS Dukla zverejnil oficiálne stanovisko na svojej webovej 

stránke.  

O spontánnej pietnej akcii sa dvojica dlhoročných fanúši-

kov Dukly Trenčín dozvedela prostredníctvom fanklubovej 

stránky na internete. Adam so Šimonom neváhali ani chvíľu a 

prišli spoločne s ostatnými zapáliť Demitrovi sviečku. „O tom, 

čo sa Paľovi stalo som sa dozvedel na facebooku. Zo začiatku 

som tomu vôbec nechcel veriť, bral som to najskôr iba ako 

nemiestny žart. Postupne som otvoril viacero webových strá-

nok zameraných na hokej a zistil som, že je to fakt,“ povedal 

mladý fanúšik Dukly Trenčín a pokračoval: „Demitra patril 

medzi výstavnú skriňu slovenského hokeja. Paľo bol pán ho-

kejista. Taký ako on už nebude a nikdy na neho nezabudneme. 

Navždy zostane v srdciach slovenských fanúšikov.“ 

www.sme.sk 07.09.2011  
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Telo hokejistu Lokomotivu Jaroslavľ a slovenského repre-

zentačného kapitána Pavla Demitru, zomrelého pri leteckej 

havárii v Jaroslavli dňa 7. septembra 2011, priviezol 11. sep-

tembra 2011 okolo 16,30 h vládny špeciál na bratislavské leti-

sko a potom truhlu s telesnými pozostatkami hokejistu preloži-

li do vrtuľníka a previezli do Trenčína. 

Na palube lietadla z Ruska sprevádzali telesné pozostatky 

nebohého traja funkcionári Dukly Trenčín a hokejistovi blízki 

priatelia Jozef Mito-

cha, Peter Havier a 

Viliam Ružička. 

Manželka Mária do 

Moskvy neodcesto-

vala. 

Z bratislavského 

letiska následne pre-

viezli telo Pavla 

Demitru vrtuľníkom 

Mi-8 na trenčianske 

letisko. Ešte pred pristátím vrtuľník symbolicky na znak roz-

lúčky Demitru s mestom preletel ponad Trenčín. Na ploche le-

tiska si Pavla Demitru uctili rodinní príslušníci a priatelia, me-

dzi ktorými nechýbali hokejisti Marián Gáborík, Marián 

Hossa či tréner František Hossa. 

www.sme.sk 11.09.2011 

pomocná evidencia /1/2011 

 

Krátko po 16,45 h dňa 11. septembra 2011 sa nad plochou 

trenčianskeho letiska objavil vrtuľník Ministerstva vnútra Slo-

venskej republiky, na palube ktorého bola rakva s telesnými 

pozostatkami hokejistu Pavla Demitru. Pred tým, ako vrtuľ-

ník zosadol, urobil symbolicky okruh nad mestom Trenčín 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8845747&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8845745&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8846235&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8846235&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8846280&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8846279&ids=1
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8846819&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8846818&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8846818&ids=6
http://www.sme.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8846881&ids=1
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8846883&ids=6
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a zimným štadiónom, s ktorým sa takto sa s nimi Pavol Demit-

ra rozlúčil. 

Na letisko prišlo asi pol hodinu pred príletom vrtuľníka 

niekoľko čiernych limuzín, s rodinou, priateľmi i funkcionár-

mi klubu Dukla 

Trenčín. Prišla man-

želka Majka a naj-

bližšia rodina, hoke-

jisti a priatelia Pavla 

Demitru. 

Potom vyložili 

rakvu a priamo na 

ploche, kde sa konalo 

krátke smútočné 

stretnutie. V Trenčí-

ne, kde Pavol Demitra s rodinou žil, sa bude konať vo štvrtok 

15. septembra 2011 smútočná rozlúčka a o deň neskôr súk-

romný pohreb. Po rozšírení informácie, že rakvu s telom býva-

lého kapitána reprezentácie privezú na trenčianske letisko, 

zhromaždili sa skupinky ľudí pri zadnom vjazde na letisko, 

cez ktorý ju odviezlo vozidlo pohrebnej služby. 

www.sme.sk 11.09.2011  

 

Dňa 15. septembra 2011, keď celé Slovensko si užívalo deň 

pracovného voľna pri príležitosti cirkevného sviatku Sedem-

bolestnej Panny Márie, mesto Trenčín a s ním aj celé Sloven-

sko sa pripravovalo na smútočnú rozlúčku s hokejistom Pav-

lom Demitrom. Centrum tohto smútočného diania bol zimný 

štadión na Sihoti, kde od siedmej hodiny rannej sa tvoril rad 

ľudí takmer zo všetkých kútov republiky prepletený pomedzi 

panelákmi sídliska Sihoť.  
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Pri vstupe do interiéru zimného štadióna zástup smútiacich 

ľudí zastavoval pred telesnými pozostatkami Pavla Demitru, 

ktorého rakva bo-

la umiestnená na 

katafalku potiah-

nutom čiernym 

súknom, umies-

tnenou pred vý-

chodnou tribúnou 

zimného štadióna, 

prekrytou čier-

nym plátnom 

s veľkou fotografiou Pavla Demitru. Pri rakvy zomrelého stáli 

čestnú stráž bývalí spoluhráči z Dukly Trenčín na čele 

s kapitánom Jánom Pardavým v pätnásť minútových interva-

loch. Za zvukov pietnej hudby ľudia kládli kvety a vence k 

rakvy a s krátkym zastavením s pokľaknutím, alebo s miernym 

úklonom hlavy a prežehnaním sa lúčili s týmto významným 

človekom. Medzitým smútiaci fanúšikovia zapaľujú pred zim-

ným štadiónom stovky sviečok a na veľkoplošnej obrazovke 

bol premietaný medailón Pavla Demitru, v ktorom rodina, 

blízki, priatelia a spoluhráči na neho spomínali.  

Vzdať hold Pavlovi Demitrovi podľa očakávania prišli  ti-

sícky ľudí. Do Tren-

čína boli doručené 

vence z mnohých 

hokejových klubov, 

kde Pavol Demitra 

pôsobil – Ottawa, 

Minessotta, Jaro-

slavľ. Za necelú ho-

dinu sa pri rakvy  

vystriedali viaceré 
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významné osobnosti ako napríklad predseda Slovenského fut-

balového zväzu Ján Kováčik, bývalý i súčasný tré-

ner futbalového výberu Dušan Galis a Vladimír Weiss i pos-

lanec Národnej rady Slovenskej republiky Róbert Kaliňák.  

Pred 14,00 h sa tribúny zimného štadióna zapĺňajú  

a účastníci smútočného obradu 

čakajú na príchod rodiny 

a blízkych Pavla Demitru. Ako 

prví prišli manželia Šatanovci, 

ktorí položili k rakve kyticu a po 

nich priatelia a spoluhráči Pavla 

Demitru so svojimi partnerkami 

–Ján Filc, Ernest Bokroš, Peter 

Smrek, Zdeno Cíger, Ladislav 

Nagy, Jozef Golonka, Ján Ši-

roký, Ľuboš Bartečko, Peter 

Šťastný, Vincent Lukáč, Žig-

mund Pálffy, Dárius Rusnák, Július Šupler, Igor Nemeček, 

Marián Hossa, Marcel Hossa, Marián Gáborík, Ľubomír 

Višňovský, Tomáš Kopecký a Zdeno Chára. Veniec k rakvy 

položili i známe politické osobnosti – prezident Slovenskej re-

publiky Ivan Gašparovič, Vladimír Mečiar, Daniel Lipšic, 

Eugen Jurzyca a Ján Figeľ.  

Tesne pred smútoč-

ným obradom prichádza 

v sprievode rodiny Majka 

Demitrová bez prítom-

nosti detí. Smútočný ob-

rad začína spevák Pavol 

Habera piesňou „Boli 

sme raz milovaní“ za do-

provodu klavíra. Za ním 

pristupuje k mikrofónu 
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Slavo Jurko a k prítomným so stiahnutým hlasom sa prihová-

ra, že „strašná tragédia nám zobrala človeka, ktorý miloval ži-

vot a vedel si ho užívať“. K mikrofónu pristupuje osobný pria-

teľ Pavla Demitru kapucín Norbert Pšenčík, ktorý vyjadril 

svoje osobné pocity slovami „Od siedmeho septembra nemô-

žem spávať... Toto nemá logiku... Ja vám garantujem, že dnes 

i Boh plače ako malé decko a zajakáva sa...“ Ďalším rečníkom 

je prezident Hokejového klubu Dukla Trenčín Jozef Mitocha, 

ktorý charakterizoval osobnosť nebohého, že „bol človekom 

so srdcom pre rodinu a hokej.“ Na záver si povzdychol „Pla-

čeme dnes, ako si ty plakal naposledy, ale ver nám, že nám 

v našom prípade je to beznádejnejšie a bolestivejšie“. Predpo-

sledným rečníkom bol prezident Slovenského zväzu ľadového 

hokeja Igor Nemeček, ktorý povedal, že „za hráča s číslom 38 

bude slovenský hokej ťažko hľadať náhradu. Pali bol ozajst-

ným idolom, my sme s ním počítali“. Smútočné príhovory pre-

rušilo vystúpenie spe-

váckeho zboru „Gos-

pel Family“ z Novej 

Dubnice pod vedením 

dirigenta Juraja Hor-

ta anglickou piesňou 

„Hallelujah“. Záver 

smútočného obradu sa 

konal v réžii bývalých 

spoluhráčov – Micha-

la Handzuša, Mariá-

na Hossu, Marcela Hossu, Zdena Cháru, Tomáša Kopec-

kého, Jána Pardavého, Róberta Petrovického, Ľubomíra 

Višňovského, Richarda Zedníka s príhovorom Mariána 

Gáboríka, ktorý povedal „Budeš nám všetkým veľmi chýbať, 

Paľo... Vždy budeme na teba spomínať s úsmevom, pretože 

tak si žil a nikdy nezabudneme, čo si pre nás urobil a čo si pre 
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každého z nás znamenal. Sľubujeme ti, že tak ako ta si tu bol 

pre nás, budeme tu aj my vo dne a v noci pre tvoju rodinu pri-

pravení pomôcť, keď to budú potrebovať. Môžeš sa na nás 

spoľahnúť, ako sme sa v každej situácii spoľahnúť my na teba. 

Bol si hokejovým bohom na ľade a do hokejového neba si aj 

odišiel. Dozeraj tam hore na nás zhora a odpočívaj v pokoji. 

Tvoji chlaci...“ 

Po skončení smútočného obradu bola nesená rakva sprevá-

dzaná nekonečným potleskom vďačným davom. 

vlastné poznámky 

 

Dňa 16. septembra 2011 sa uskutočnilo 1. kolo Tipsport ex-

traligy na zimnom štadióne v Trenčíne s družstvom Banskej 

Bystrice, ktoré sa nieslo v pietnej atmosfére. Pôvodne sa malo 

hrať v Banskej Bystrici, ale vzhľadom na tragickú udalosť ha-

várie lietadla s družstvom Jaroslavľu, medzi nimi aj Pavla 

Demitru a uctenia si jeho pamiatky, kde kedysi ako hráč hrá-

val, sa hokejový zápas odohral v Trenčíne. Množstvo kahan-

cov, kvetov či kytíc pred štadiónom utvrdzovali, že deň pred-

tým prebehla rozlúčka s jedným z naj-významnejších osobnos-

tí trenčianskeho hokeja – Pavlom Demitrom. 

Pred úvodným buly stúpal pod strechu dres s číslom 38, 

ktorý bol spätý s kariérou Pavla Demitru. K tomuto číslu sa 

dostal za mo-

rom, kedy mu 

k nemu do-

pomohla veš-

tica. Vraj mu 

malo priniesť 

šťastie. V 38. 

sekunde do-

padlo na ľa-
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dovú plochu množstvo červených a žltých ruží, po ktorých sa 

už rozpútal boj o prvé extraligové body. 

Pekným gestom sa prezentovali aj hosťujúci fanúšikovia 

z Banskej Bystrice, ktorí so sebou priniesli transparent na po-

česť tragicky zosnulej legendy a počas zápasu rozprestreli aj 

veľký plagát s Demitrovou podobizňou. Trenčania úvodný zá-

pas nového ročníka zvládli, lebo nad Banskou Bystricou zví-

ťazili zaslúžene 3:1. Na prvý presný zásah diváci nečakali dl-

ho. Už po 111 sekundách hry rozvlnil sieť za Chorošunom 

Radoslav Tybor. Jeho gesto po góle bolo jasné. Zdvihnuté 

ruky k nebesám znamenali, že svoj gól daroval Pavlovi Demit-

rovi. „Nie je jednoduché hrať s takými pochmúrnymi myš-

lienkami, aké v súčasnosti máme. Napriek tomu musíme vztý-

čiť hlavu, hrať ďalej. Aj pre Paľa,“ povedal mladý útočník 

Dukly a pokračoval: „Som rád, že som prekonal Chorošuna 

a gól som mohol darovať Paľovi Demitrovi do nebies.“ 

O presný zásah sa 

pokúšal aj kapitán vo-

jakov Ján Pardavý. 

Hoci si v zápase vy-

pracoval viacero dob-

rých streleckých príle-

žitostí, ani jeden puk 

neskončil v sieti. „V 

deň zápasu prišlo do 

kabíny vedenie klubu. Povedali, aby sme sa oddnes už 

s Paľom iba smiali, aj on by si to tak želal. Zápas s Banskou 

Bystricou sme chceli vyhrať za každú cenu. Brali sme ho, 

akoby išlo o play-off,“ povedal po zápase 40-ročný bývalý re-

prezentant Slovenska. 

Aj pozápasová tlačová konferencia sa niesla v komornej 

atmosfére. Iba spoza okien bolo počuť fanúšikov oboch tábo-

rov, ktorí skandovali meno Paľa Demitru a zaspievali si aj 

kvety na ľadovej ploche 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8879024&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8879026&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8879026&ids=6
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slovenskú hymnu. Nový tréner „baranov“ Alpo Suhonen ťaž-

ko hľadal slová. „Bolo pre mňa privilégium byť pri tomto zá-

pase. Je pre mňa česť vzdať poctu veľké hráčovi, akým bol 

Pavol Demitra bezpochyby bol,“ na čo domáci tréner Dušan 

Gregor reagoval slovami: „Chcem zložiť poklonu celému 

mužstvu za to, ako sa k zápasu postavilo. Bol by som rád, ak 

by sa celá sezóna niesla v znamení motta, že hokej budeme 

hrať pre Paľa, našich fanúšikov a budúcnosť.“ 

www.sme.sk 17.09.2011 

 

Zverenci trénerského dua Erik Gábor a Jozef Socha sa od 9. 

do 11. septembra 2011 zúčastnili na medzinárodnom turnaji 

do 18 rokov Euro Volley Cup 2011 v talianskom Bari , kde 

obsadili v konkurencii ôsmich tímov podobne ako pred rokom 

tretie miesto. 

Mladí Trenčania vstúpili do turnaja, ktorý je považovaný za 

majstrovstvá Európy do 18 rokov, úspešne. V úvodnom stret-

nutí zdolali albánsku 

Tiranu hladko 3:0, 

keď súper kládol vý-

raznejší odpor iba 

v záverečnom sete, 

kedy viedli 22:18. 

Koncovka však pat-

rila slovenským vo-

lejbalistom. 

V druhom stretnutí 

proti Mladosti Zá-

hreb z Chorvátska si zverenci trénera Erika Gábora vylepšili 

celkové skóre. Ďalšie hladké víťazstvo 3:0 znamenalo istotu 

postupu do semifinálových bojov. Druhý deň turnaja sa pre 

Trenčanov nezačal dobre. V poslednom zápase základnej sku-

piny podľahli talianskemu Cuneu 1:3 a do semifinále postupo-

http://www.sme.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8887821&ids=6
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vali z druhého miesta v skupine. V ňom sa stretli s ďalším zá-

stupcom z Apeninského polostrova. Zápas o finále sa niesol 

v búrlivej atmosfére. Družstvá sa striedali vo vedení a šťastena 

sa v piatom sete obrátila na domácich. Po prehre 2:3 s Cas-

tellanou Grotte sa museli mladí Trenčania, podobne ako pred 

rokom, uspokojiť iba s bojom o bronzové medaily. 

V záverečný deň turnaja sa v poslednom vystúpení na talian-

skej pôde predstavili proti Roma Volley. Po prehratom semifi-

nále sa chlapci z ATC COP rozbiehali ťažšie. V prvom sete 

ťahali za kratší koniec. Príchodom Marcela Luxa na palubov-

ka sa ich hra zlepšila. Hru dirigoval Peter Porubský 

a skúsenosti z najvyššej mužskej súťaže využil Marek Ludha, 

ktorý zaťažil konto súpera 24 bodmi. Najmä vďaka týmto 

chlapcom sa podarilo slovenským reprezentantom otočiť vý-

voj zápasu vo svoj prospech a vybojovať bronzové medaily. 

Individuálne ocenenie sa ušlo pätnásťročnému Šimonovi 

Krajčovičovi, ktorý sa stal najlepším blokárom Euro Volley 

Cupu. Po minuloročnom ocenení pre najlepšieho mladého 

hráča je to už jeho druhá cena. 

www.sme.sk 19.09.2011 

pomocná evidencia 541/1/2011  

 

Štvorica vzpieračov 

Ľuboš Oravec, Ivan 

Solovic a Peter Herák 

zo Športového klubu 

vzpierania Považan 

Nové Mesto nad Vá-

hom a Jozef Gabrhel z 

Trenčína získala tri zla-

té a šesť strieborných 

medailí na Európ-

skych hrách Masters. Tie sa konali od 10. do 20. septembra 
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2011 v talianskom Lignane a ich účastníci si zmerali sily v 

dvadsiatich dvoch športoch. 

V kategórii M1 do 105 kilogramov získal Ľuboš Oravec tri 

zlaté medaile za dvojboj (260 kg), trh (120 kg) a nadhod (140 

kg). Doslova prevalcoval ostatných súperov. V poradí druhý 

Litovčan Kalunda Kestultis za ním v dvojboji zaostal až o 50 

kilogramov.  

Po tri strieborné medaily za dvojboj, nadhod a trh si odnies-

li Jozef Gabrhel v kategórii M5 do 77 kg a Ivan Solovic v ka-

tegórii M7 do 85 kg. Gabrhel dosiahol v dvojboji výkon 200 

kg, v nadhode 110 kg a v trhu 90 kg. Solovic dal nad hlavu v 

dvojboji súčet 130 kg (60 kg v trhu a 70 kg v nadhode). Obom 

tieto výkony stačili na skvelé celkové druhé miesta na stup-

ňoch víťazov. 

V kategórii M4 do 77 kg predstavil Peter Herák. V trhu 

zdvihol a udržal činku s hmotnosťou 70 kg a v tejto disciplíne 

obsadil štvrté miesto. V nadhode mu rozhodcovia neuznali 

pokusy na hmotnosti 90 kg. 

Trenčianske noviny 26.09.2011 

www.sme.sk 26.09.2011  

pomocná evidencia 556/1/2011 

 

Dva a pol roka trval proces prípravy k vstupu AS Trenčín 

do Trenčianskych Stan-

koviec. Dňa 26. septem-

bra 2011 sa stalo reali-

tou a futbalový klub AS 

Trenčín sa môže posta-

viť na štartovú čiaru bu-

dovania v dnešnej dobe 

už nevyhnutného tré-

ningového zázemia. Na 

pozemkoch obce Tren-
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čianskych Stankoviec by v priebehu nasledujúcich ôsmich ro-

koch mal vyrásť moderný futbalový areál. „Ide o jeden z hlav-

ných projektov klubu od vstupu holandských investorov. Som 

rád, že aj v tak ťažkej ekonomickej situácii môžeme pristúpiť 

k tomuto kroku. Do určitej miery ideme do rizika, ale sme pre-

svedčení o prínose pre obe strany,“ povedal generálny mana-

žér klubu Mgr. Róbert Rybníček a pokračoval: „Veríme, že 

podpisom zmluvy sa spolupráca nekončí. Z nášho vzájomného 

partnerstva môže ťažiť nielen klub, ale aj obec a celé okolie.“ 

Klub chce v dnešnom Oddychovom centre pomôcť vybu-

dovať ďalšie možnosti. „Hľadáme priestor na spoluprácu. 

Klub sa profesionalizuje a toto je jedna z vecí, ktorá k tomu 

patrí. V Trenčianskych Stankovciach plánujeme vytvoriť zá-

zemie pre prvé mužstvo, mládež, ale aj pre miestny klub a ľu-

dí, ktorí tam žijú,“ povedal výkonný šéf klubu. „Pevne veríme, 

že plány sa nám podarí doviesť do úspešného konca.“ 

V prípade realizácie ihrísk prebehli prípravné práce. Ako 

prvý sa musí uskutočniť geologický prieskum. „Presný plán 

dnes ešte nevieme stanoviť. Najskôr musíme súčasný areál 

prebrať a vyriešiť najnutnejšie záležitosti týkajúce sa prevádz-

ky. Potom prídu na rad ďalšie veci. Na prvých troch hektároch 

priľahlých pozemkov by mali byť dve ihriská s umelou trávou. 

Jedno by sme chceli vybudovať do roku 2013. Všetko záleží 

od ekonomickej situácie. Uvidíme v akom časovom horizonte 

sa nám podarí získavať investície, ktoré budú stačiť na dobu-

dovanie nášho finálneho zámeru. Veríme, že sa nám aj v spo-

lupráci s obcou podaria získať dotácie z eurofondov a eventu-

álne aj z rozvojových projektov UEFA, respektíve FIFA. V 

areáli by malo byť napokon päť alebo šesť ihrísk. Spolupráca s 

obcou je na minimálne osem rokov. V tomto horizonte chce-

me vybudovať slušné zázemie pre klub a obec,“ dodal Mgr. 

Róbert Rybníček. 

Trenčianske Stankovce 26.09.2011 
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pomocná evidencia 554/1/2011 

 

Dňa 1 októbra 2011 sa uskutočnilo športové podujatie 8. 

ročník Inoveckého výbehu. Za krásneho slnečného jesenného 

počasia sa stretla tridsiatka horských športovcov a zmerali si 

svoje sily v behu na vrchol Považského Inovce. Výsledky: 

kategória muži: 

1. Branislav Kacina  1970 Trenčín    

9:49 

2. Ervín Páleník 1962 Trenčín 10:08 

3. Vladimír Kudla 1981 Trenčín  11:30 

kategória veteráni: 

1. Miroslav Kováč 1952 Trenčín 10:55 

2. Stanislav Ďuriga  1961 Trenčín  11:57 

3. Ján Kminiak 1948 Klobušice 13:34 

kategória ženy: 

1. Veronika Kováčová 1987 Trenčín 13:09 

2. Lucia Forgáčová  1980  Dubodiel 13:56 

príspevok Jána Cabalu 

 

Čierne a biele dresy hokejistov Dukly Trenčín z prípravy 

na novú sezónu už našli svojich majiteľov. Dražba prebehla na 

internetovom portáli a jej výťažok je 6.871 eúr poputuje na 

podporu hokejovej  mládeže.  

Samotná dražba trvala päť dní a v hokejových kruhoch 

vzbudila prekvapivý záujem. O dresy prejavili záujem ľudia 

takmer z celého Slovenska. Dražba zaznamenala až 1.490 po-

núk, z ktorých najviac vynikali ponuky za čierny dres Mareka 

Daňa. Jeho cena bola navýšená až 132 krát. Najdrahším dre-

som sa stal biely Jána Pardavého. Jeho cena sa vyšplhala na 

360 eúr. Druhá najvyššia prišla za dres Mareka Daňa na 328 

eúr. Bol to dres, v korom strelil svoj prvý gól za seniorov 

Trenčína. Tmavý dres Jakuba Gašparoviča s číslom 38 sa vy-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8960723&ids=6
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dražil za 272 eúr, čo bola tretia najvyššia suma. Samotní pre-

vádzkovatelia dražby práve od tohto dresu očakávali viac. 

Práve dres s týmto číslom nosil na chrbte tragicky zomrelý 

Pavol Demitra a už ho nikdy žiaden hokejista Dukly Trenčín 

mať nebude. 

Konečná suma dražby činí 6.871 eúr a finančné prostriedky 

budú využité na podporu hokejovej mládeže v Trenčíne. 

Trenčianske noviny 03.10.2011 

 

Primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček prijal 

dňa 7. októbra 2011 družstvo starších dorasteniek Hádzanár-

skeho klubu Štart Trenčín, 

vedené prezidentom klubu 

Jánom Bakošom 
a trénerkou Petrou Botche-

rovou, ktoré v máji 2011 

získalo na „Final Four“ 

v Micha-lovciach titul maj-

steriek Slovenskej republiky. 

Na tomto stretnutí hádzanárky prevzali pamätné listy za vzor-

nú reprezentáciu a zapísali sa do pamätnej knihy mesta Tren-

čín. Pri tejto príležitosti primátor mladým hádzanárkam zaže-

lal veľa zdravia a úspešné. Vyzval ich, aby aj ďalej šírili dobré 

meno trenčianskeho športu aj keď pre súčasné finančné prob-

lémy ich mesto 

nepodporuje tak, 

ako by si zaslúži-

li. Za prijatie po-

ďakoval prezident 

klubu Ján Bakoš a 

informoval primá-

tora, že v ženskej 

seniorskej hádza-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8960724&ids=6


578 
 

nej nemá HK Trenčín zastúpenie pre finančné problémy. Av-

šak potešil titul starších dorasteniek, lebo bol najmenej očaká-

vaný, ale dievčatá si ho plným právom zaslúžili. V súčasnej 

dobe dorastenky trénujú na Strednej odbornej škole na Jilem-

nického ulici, ale priestor nevyhovuje najvyššej hádzanárskej 

lige – WHIL.  

Ocenenie prevzali: vedúci družstva Peter Máčada, tréner-

ka Petra Botcherová, masér Dušan Kožehuba, hráčky Mo-

nika Rajnohová, Mária Revajová, Monika Pojezdálová, 

Katarína Berová, Martina Zemanovičová. Monika Sabóo-

vá, Zuzana Cipovová, Monika Skurcoňáková, Adriana 

Vasilenková, Ľubomíra Cipovová, Silvia Sedláčková, Ve-

ronika Vasilenková, Lucia Dudová, Alica Hehejíková, Pat-

rícia Dudová, Petra Petreková a Martina Luščonová. 

www.trencin.sk 10.10.2011 

pomocná evidencia 580/1/2011 

 

Víťazkou jubilejného 50. ročníka Ostravského maratónu 

v kategórii žien nad 35 rokov sa stala Trenčianka Jitka Hu-

dáková štartujúca za Atletický klub Spartak Dubnica nad Vá-

hom. Preteky vyhrala s takmer dvanásťminútovým náskokom. 

Z Trenčanov bol najrýchlejší Juraj Hudák, ktorý sa umiestnil 

na deviatom mieste v kategórii mužov nad 35 rokov. V kate-

górii nad 60 rokov si vybojoval výborné tretie miesto ďalší 

Trenčan Vladimír Kovalčík. V početnom poli bežcov bolo 

vidieť aj našich polmaratóncov. Trenčan Ervín Páleník, si 

vybojoval víťazstvo v kategórii nad 40 rokov, v ktorej sa na 

ôsmom mieste umiestnil Vladimír Stopka z Ilavy a na devät-

nástom mieste Jaroslav Pavlacký z Trenčianskych Teplíc. Na 

druhom mieste sa v kategórii nad 50 rokov umiestnil Stani-

slav Ďuriga z Trenčína. 

www.sme.sk 11.10.2011 

pomocná evidencia 591/1/2011  

http://www.trencin.sk/
https://mail.petitpress.sk/owa/redir.aspx?C=5dd93252d315485ba6ab520655c148e3&URL=http%3a%2f%2f50.ro
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Mesto Trenčín v mesiaci júl 2011 vypovedalo zmluvu 

o výpožičke a prevádzkovaní zimného štadióna Hokejovým 

klubom Dukla Trenčín, ktorý ho mal v správe. Zároveň znížilo 

dotáciu klubu na 120 tisíc eúr ročne. Hlavným dôvodom pre 

Mestom Trenčín vziať zimný štadión do správy bola skutoč-

nosť, keď nikto s funkcionárov Dukly Trenčín nevedel pove-

dať, koľko stojí jeho prevádzka. Toto rozhodnutie vyvolalo 

búrlivé reakcie funkcionárov a hráčov Hokejového klubu Duk-

la Trenčín, ktorí za týmto činom videli negáciu hokeja 

v Trenčíne. Hokejový klub Dukla oznámil, že pripravuje žalo-

bu a referendum o odvolaní primátora. Po čase horúce hlavy 

funkcionárov Dukly ochladli, keď si uvedomili výhodnosť 

spravovania zimného štadióna Mestom Trenčín. Najprv podpí-

sal Hokejový klub Dukla Trenčín s Mestom Trenčín memo-

randum  o porozumení, ktorým deklarovali vôľu vzájomne 

usporiadať vzťahy. Zimný štadión v Trenčíne prevzalo pod 

svoju správu Mesto Trenčín dňa 1. októbra 2011 spolu 

s desiatimi zamestnancami. Za správcu bol Mestom Trenčín 

vymenovaný Róbert Buchel. Po podpise zmluvy konštatoval 

predseda Hokejového klubu Dukla Trenčín Ing. Jozef Mito-

cha, že pre klub je výhodnejšia, ako veľká finančná pomoc. 

Mestu Trenčín bude klub platiť symbolicky za využívanie ľa-

du, ale príjmy z reklamy, prenájmu ľadu a komerčných prie-

storov zostanú klubu. Klub nebude musieť rozmýšľať nad 

platbami za energie a opravy technických zariadení. 

Podľa Mesta Trenčín najväčším problémom je zastaraný 

technický stav chladiarenského zariadenia, treba ho nahradiť 

novým technologickým zariadením, ktoré by šetrilo náklady, 

bola zabezpečená bezpečná prevádzka a plynulosť prevádzky. 

Podľa odhadu je treba na opravu  a modernizáciu technológií 

okolo sto tisíc eúr.  

Trenčianske noviny 17.10.2011 

pomocná evidencia 605/1/2011 
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Dvadsaťročná Adela Ondrejovičová pretekárka z Fitnes-

scentra P+D Jarábek Trenčín - Juh dňa 15. októbra 2011 za-

znamenala ďalší športový úspech, keď spomedzi devätnástich 

pretekárok v kategórie žien dokázala konkurovať skúseným 

súperkám až do samého finále majstrovstiev sveta vo fitnes 

v Novom Sade. Po eliminácii sa jej kvality potvrdili a  bola za-

radená do finálovej šestky. „Bolo náročné prepracovať sa me-

dzi šesticu pretekárok. Treba uznať, že aj jej súperky boli v 

dobrej kondícii, hoci nastáva otázka, kde sú hranice medzi 

kulturistikou a bodyfitness,“ povedal po pretekoch Adely On-

drejovičovej tréner Pavol Jarábek. Adela Ondrejovičová za-

ostala za bronzovou Nemkou o jeden bod, od striebra ju delili 

dva. „Celkové štvrté miesto považujeme za úspech, hoci si 

uvedomujeme, že medaila bola skutočne veľmi blízko. Treba 

však brať do úvahy, že Adela je stále vekom ešte juniorka, má 

pred sebou celú kariéru a nepochybujem o tom, že ešte získa 

veľa medailí,“ pokračoval Pavol Jarábek. 

Rozdiely medzi finalistkami boli minimálne. Ako priznal 

tréner Jarábek, jeho zverenkyňa ešte musí popracovať na ste-

hennom svalstve, čo sa jej napokon stalo osudným. V rozbeh-

nutej sezóne čaká na mladú bodyfitnessku ešte kvarteto me-

dzinárodných súťaží, ktoré budú zavŕšené juniorskými Maj-

strovstvami sveta. 

Trenčianske noviny 24.10.2011 

pomocná evidencia 625/1/2011 

 

Na 39. ročníku bežeckého podujatia Memoriál  Ing. Ľ. Ko-

šeckého v Trenčianskych Tepliciach dňa 22. októbra 2011 boli 

úspešní pretekári z Trenčína. Výsledky : 

- kategória muži (hlavná kategória – 8,9 km):  

1. E. Páleník (Trenčín) 33:14 min,  

2. M. Valuch (Dubnica) 33:57,  

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9075849&ids=6
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3. D. Ďuračka (Šišov) 33:58.  

- kategória ženy:  

1. Ľ. Maníková (Dubnica),  

2. Veronika Kováčová (Trenčín),  

3. E. Barančíková (Trenčianska Teplá).  

- kategória muži (50-59 r):  

1. Miroslav Kováč (Trenčín),  

2. S. Ďuriga (Trenčín),  

3. P. Dorušek (Slavičín).  

- kategória muži (60-69 r):  

1. A. Dobrodenka (Led. Rovne),  

     2. J. Kminiak (Klobošice),  

33. V. Kudla (Trenčín).  

- kategória muži (nad 70 r):  

1. J. Sedláček (Boleráz),  

2. F. Hradňanský (Handlová).  

- kategória dorastenci:  

1. S. Masarik (Trenčín),  

- kategória dorastenky:  

1. V. Galková (Trenčianske Teplice). 

Trenčianske noviny 24,10,2011 

pomocná evidencia 623/2/2011 
 


