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Telesná výchova a šport 

Zmenu na trénerských postoch oznámila dňa 16. januára 

2012 oficiálna stránka klubu Dukla Trenčín. „Akcionári klubu 

sa rozhodli na základe neuspokojivých výsledkov a postavenia 

v tabuľke odvolať z postu hlavného trénera Dušana Gregora. 

Novým trénerom sa stal Róbert Kaláber, 

ktorému bude asistovať Jozef Daňo. Obaja 

tréneri doteraz pôsobili pri juniorskom tíme 

Dukly,“ komentoval zmenu na trénerskej la-

vičke Dukly generálny manažér Andrej 

Kollár. 

Vstup do tohtoročnej sezóny mal Dušan Gregor s Duklou 

výborný, no postupom času sa Trenčania v tabuľke prepadali z 

prvého až na aktuálne siedme miesto. Jeho pôsobenie pri muž-

stve skončilo po štyridsiatich stretnutiach. 

S Dušanom Gregorom skončil pri vedení seniorského tímu 

Dukly aj jeho asistent Juraj Jakubík, ktorý ale zostáva praco-

vať naďalej pri hokeji v Trenčíne. „Jurajovi Jakubíkovi sme 

ponúkli post trénera nášho juniorského tímu, ktorý prijal,“ do-

dal Andrej Kollár. 

Pod vedením Dušana Gregora získala Dukla v sezóne 

2003/2004 doposiaľ posledný titul Majstra Slovenska, keď po-

razili vo finálovej sérii Zvolen. Po tomto úspechu sa jeho cesta 

s Duklou rozišla. Do Trenčína sa vrátil opäť po siedmich se-

zónach, pred začiatkom sezóny 2010/2011 z Martina, kde pô-

sobil dva roky. Hneď v minulom ročníku Trenčania pod jeho 

vedením porazili vo štvrťfinálovej sérii Slovan Bratislava 4:3 

na zápasy, hoci prehrávali už 0:3. Obrat takejto série sa Dukle 

podaril ako jedinému mužstvu hokejovej histórie doposiaľ 

dvakrát. 

www.sme.sk 17.01.2012 

pomocná evidencia 30/1/2012 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9521300&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9521300&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9521301&ids=6
http://www.sme.sk/
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Halový futbalový turnaj rozhodcov a delegátov Oblastných 

futbalových zväzov sa hral v polovici januára 2012 v Topol-

čanoch sa pod záštitou 

predsedu Západosloven-

ského futbalového zväzu 

Ladislava Gádošiho 
a Komisie rozhodcov Zá-

padoslovenského futba-

lového zväzu. Turnaja sa 

zúčastnilo desať druž-

stiev. Chýbali len oblast-

né futbalové zväzy 

z Galanty a Dunajskej Stredy. Družstvá hrali vo dvoch skupi-

nách, ktorých víťazi z Prievidze a Považskej Bystrice bojovali 

o titul oblastného víťaza. Celkovým víťazom sa stal výber Ob-

lastného futbalového zväzu Prievidza, keď vo finále vyhrali 

nad výberom Oblastného futbalového zväzu Považská Bystri-

ca. Družstvo výberu Oblastného futbalového zväzu Trenčín sa 

umiestnilo na poslednom desiatom mieste. 

www.sme.sk 18.01.2012  

pomocná evidencia 36/1/2012 

 

Posledným mestom, ktoré   na Slovensku navštívil, bolo 

mesto Trenčín aj so svojím 

psom Shirou v dňoch 7. až 9 

februára 2012. „Nie sú pre 

mňa dôležité pamiatky, prvo-

radí sú pre mňa ľudia, rozho-

vory s nimi a spoznávanie ich 

vnútra,“ povedal. Gianluca 

Ratta využil voľný čas na 

kúpenie nových topánok, pre-

tože jeho staré sú už takmer rozpadnuté. Precestoval s nimi to-

výber Obl. FZ Trenčín sa umiestnil na 10. mieste 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9521821&ids=6
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tiž celé Slovensko a Maďarsko, pričom doteraz zodral viac 

ako 30 párov obuvi. Záujem prejavil aj o návštevu Trenčian-

skeho hradu, z ktorého si pozrel panorámu krajského mesta. 

Taliansky cestovateľ doteraz prešiel takmer 45.000 km. Na 

Slovensku navštívil Bratislavu, Trnavu, Nitru, Banskú Bystri-

cu, Tatry, Košice, Prešov aj Žilinu. 

Gianluca Ratta do Trenčína zavítal iba v tričku, šortkách a 

s ruksakom na chrbte, pritom bolo veľmi chladno. „Zimu ako 

takú necítim, vnímam skôr chlad z ľudského vnútra, vtedy mi 

je zima,“ povedal. Mestský úrad v Trenčíne mu z reprezentač-

ného fondu zaplatil prenocovanie v jednom z trenčianskych 

penziónov. Na svojich potulkách funguje bez sponzora, spo-

lieha sa na dobrosrdečnosť ľudí, ktorých pri cestovaní stretne. 

nohí ľudia mi vravia, že obdivujú život, ktorý vediem. Ja im 

však hovorím, že oni môžu spraviť to isté, čo ja. Každý sa 

rozhoduje sám za seba, nemám kľúče od väzenia, ktoré si iní 

vo svojej hlave vytvorili. 

Po Trenčíne sa Talian presunie do Novej Bošáce v okrese 

Nové Mesto nad Váhom, ktorá bude jeho poslednou zástavkou 

na Slovensku a začne svoju púť v susednej Českej republike. 

Na cestách po Európe je Gianluca Ratta už desať rokov a o 

svojich dobrodružstvách napísal aj knihu. Postupne obchádza 

radnice v jednotlivých mestách a zbiera potvrdenia o tom, že 

ich navštívil. Pokúša sa totiž o zápis do Guinnessovej knihy 

rekordov. „Ale nie je to môj hlavný cieľ, je to skôr len môj 

sen. Všetci by sme mali žiť svoje sny,“ zakončil. 

www.sme.sk 07.02.2012 

pomocná evidencia 90/1/2012 

 

Florbalová reprezentácia mužov Slovenskej republiky 

uspela na kvalifikácii v Slovinskom Podčetrteku, kde obsadila 

druhé miesto za Estónskom. Pre Slovákov to bude historická 

účasť na najvyššom fóre, na tohtoročných majstrovstvách sve-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9639470&ids=6
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ta, ktoré sa odohrajú začiatkom decembra 2012 vo Švajčiar-

sku. 

Papierovým favoritom v kvalifikácii na postup bolo Estón-

sko a keďže postupové miesta boli dve, tak bolo o čo bojovať. 

Kvalifikácia bola celkovo rozdelená na tri skupiny. Prvá sa 

odohrávala v Nemecku, druhá v Poľsku a tretia v Slovinsku. 

Slováci sa v prvom zápase predstavili proti hráčom Holand-

ska, nad ktorými zvíťazili vysoko 12:1. Druhým súperom im 

boli Srbi, ktorých porazili 6:4. V tretí hrací deň sa vo večer-

ných hodinách predstavili proti domácemu Slovinsku, kto-

rých zdolali 9:5. Zápas proti Talianom bol pre našich repre-

zentantov rozhodujúcim. Na postup im stačilo uhrať remízu. 

Nič však nenechali na náhodu a zvíťazili 2:1. Po zápase nasle-

dovali historické oslavy postupu na MS. Nič na tom nezmenila 

ani prehra proti favoritovi skupiny Estónsku – 4:6. V drese 

slovenskej reprezentácie sa predstavili aj Trenčania – Seriš 

Richard , Heleš Peter, Heleš Pavol, Ondrášik, Bulko, Mészá-

ros. Každý jeden z nich úspešne reprezentovali spolu s ostat-

nými hráčmi svoju krajinu. Individuálne ocenenie si odniesol 

aj obranca ŠK 1. FBC Trenčín Marek Bulko, ktorý sa ako je-

diný Slovák ocitol v All-star tíme. Naši reprezentanti budú 

mať na prípravu teda desať mesiacov.  

Richard Seriš (1. FBC Trenčín) o turnaji povedal:  „Mys-

lím, že sme sa stretli veľmi dobrá partia, čo bolo základom ús-

pechu. Pocity sú to fantastické, postúpili sme na MS a to sa eš-

te nikomu nepodarilo, takže veľká spokojnosť.“ 

1. Estónsko         5           5           0          0          54:10    10 

2. Slovensko      5           4           0          1          33:17     8 

3. Srbsko            5           3          0          2          27:27     6 

4. Slovinsko       5           1           1          3          24:34     3 

5. Taliansko       5           1          1          3          16:28     3 

6. Holandsko      5          0          0          5          14:52     0 

www.sme.sk 14.02.2012  

http://www.sme.sk/
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pomocná evidencia 103/1/2012 

 

Klub ŠK 1. FBC Trenčín zažaloval Slovenský zväz florbalu 

o ušlý zisk vo výške 25.000 eúr a 12.000 eúr za poškodenie 

dobrého mena. Okresný súd Bratislava dokazovacom konaní 

dňa 14. februára 2012 presunul spor na Okresný súd do Tren-

čína. 

Trenčiansky klub mohol v prípade prvenstiev v extralige 

seniorov, najvyššej súťaži juniorov a I. ligy seniorov v sezóne 

2010/11 získať od sponzora finančné prostriedky vo výške 

20.000 eúr. V extralige i medzi juniormi 1. FBC majstrovské 

tituly získal, B - družstvo po rozhodnutí verdikte príslušnej 

komisie Slovenského zväzu florbalu skončil v 1. lige na dru-

hom mieste za Sabinovom, čím sa nenaplnili podmienky 

sponzorskej zmluvy. 

Klub sa cíti poškodený, keďže podľa jeho názoru nerozhod-

la komisia v súlade so súťažným poriadkom. Trenčanom sa 

26. septembra 2010 cestou na zápas prvého kola proti tímu 

Mikuláš Prešov pokazil autobus a duel nemohli odohrať v 

riadne stanovenom termíne, o čom okamžite informovali súpe-

ra i Slovenský zväz florbalu. Neskôr priložili aj o potvrdenie 

od dopravcu. 

Ligová komisia Slovenského zväzu florbalu súhlasila s do-

hrávkou, ktorá sa však napokon neuskutočnila, keďže prešov-

skému klubu nevyhovoval žiaden z navrhovaných termínov a 

vlastný nenavrhol. Ligová komisia potom rozhodla pripísať 

dva body do tabuľky pre Prešov. Trenčanom práve tieto body 

z duelu so súperom zo Šariša chýbali k celkovému prvenstvu v 

súťaži. 

„Náš klub sa cíti poškodený, keďže zápas napokon kontu-

movali aj napriek našej snahe o jeho odohratie v náš nepros-

pech. Bolo to v rozpore s platným súťažným poriadkom, ktorý 

hovorí, že v prípade vzniku objektívnych príčin musí ligová 
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komisia určiť presný termín dohrávky. Členovia komisie po-

stupovali podľa iného súťažného poriadku. Snažíme sa 

v klube, o čo najvyššie ciele, máme vysoké ambície. So zvä-

zom sa však nedalo dohodnúť, a preto sme zvolili túto cestu,“ 

uviedol prezident ŠK 1. FBC Trenčín Miroslav Sága. 

Zástupcovia Slovenského zväzu florbalu odovzdali súdu 

prostredníctvom právneho zástupcu všetky podklady k prípa-

du. „Sme mladý športový zväz a chceme predovšetkým hrať. 

Prípad je teraz v rukách právnikov, ktorí musia rozhodnúť. Je 

to však choré,“ uviedol generálny sekretár Slovenského zväzu 

florbalu Peter Žák. 

www.sme.sk 20.02.2012  

Trenčianske noviny 20.02.2012 

pomocná evidencia 116/1/2012 

 

Už 15. ročník výcviku s  názvom „Potápanie pod ľad“ 

zorganizovalo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného 

zboru v Pezinku dňa 14. februára 2012 

už tradične na Slnečných jazerách v 

Senci.  Okrem trenčianskych hasičov sa 

podujatia zúčastnili aj hasiči z Hasič-

ského a záchranného útvaru hlavného 

mesta Bratislavy, z Trnavy ako aj  ha-

sičských staníc v Pezinku a v Senci. Zá-

sahy na ľade nacvičovali s hasičmi aj 

príslušníci poriečneho oddielu Policajného zboru  Slovenskej 

republiky a ženijného práporu OS Se-

reď. Na zamestnaní sa zúčastnili prezi-

dent Hasičského a záchranného zboru 

plk. Ing. Pavol Mikulášek a minister 

vnútra Slovenskej republiky JUDr. 

Daniel Lipšic, ktorý si potápanie pod 

zamrznutou vodnou hladinou aj sám 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9711409&ids=7
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vyskúšal. 

Podľa informácií hovorkyne Prezídia Hasičského 

a záchranného zboru Silvii Jančovičovej, za veľmi dobrých 

klimatických podmienok, pri teplote vzduchu cca – 4 ◦ Celzia 

a teplota vody - 2 ◦ Celzia sa spolu potápalo osemnásť potápa-

čov. Keďže uplynulé dni mrzlo, hrúbka ľadu bola takmer tri-

dsať cm, ponor bol v dĺžke sto metrov. Týždeň pred výcvikom 

v Senci cvičili 7. februára 2012 hasiči z trenčianskej stanice 

záchranu topiacej sa osoby vo vodnom toku v sťažených pod-

mienkach. Hasiči trénovali pri železničnom moste v Trenčíne 

na rieke Váh. 

Trenčianske noviny 18.02.2012  

pomocná evidencia 116/1/2012 

 

Hokejový výber Smeru na čele s Róbertom Ficom si dňa 

22. februára 2012 zahral na zimnom štadióne Pavla Demitru 

v Trenčíne exhibičný hokejový zápas proti trenčianskej Dukle. 

Zápas sa skončil 10:10. Bezprostredne pred exhibičným hoke-

jovým zápasom povedal predseda najsilnejšej opozičnej strany 

Róbert Fico, že „strana 

Smer vsadila na pozitív-

nu kampaň, avšak dá sa 

čakať, že v poslednom 

týždni pred voľbami zo 

zásuviek vytiahne niečo 

také, že budú všetci pre-

kvapení.“ Róbert Fico, 

ktorý vykorčuľoval na 

ľad trenčianskeho zimného štadióna so symbolickým číslom 

11 na chrbte povedal, že sa medzi hokejistami cítil ako kúpeľ-

ňový spevák medzi opernými, avšak podstatné že sa mohli 

trocha zabaviť a zašportovať si. V drese Smeru spolu s pred-

sedom a bývalými hokejistami Púchova a Trenčína nastúpil i 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9733577&ids=5
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Jaroslav Baška. Ten sa ako exminister obrany cítil lepšie v 

zadných radoch hokejového výberu Smeru, avšak pred stret-

nutím zdôraznil, že dôležitejšie ako výsledok je, aby sa nikto 

nezranil. Napriek avizovanému štartu ďalšieho exšéfa silového 

rezortu, sledoval Róbert Kaliňák zápas v civile spoza mantine-

lu. „Neviem síce ani kto je trénerom nášho výberu, no do zos-

tavy som sa po predchádzajúcich nepresvedčivých výkonov 

nedostal,“ komentoval s úsmevom svoju neúčasť na ľade Ró-

bert Kaliňák.  

V exhibičnom stretnutí, ktoré sledovali asi dve stovky di-

vákov, sa napokon zrodil nerozhodný výsledok 10:10, Smer 

podľahol na samostatné nájazdy 1:2. Po zápase zaplnili plochu 

zimného štadióna milovníci 

verejného korčuľovania, kto-

ré bolo súčasťou korčuliar-

skeho podvečera Smeru. 

Napriek avizovanej pro-

testnej akcii trenčianskych 

hokejových fanúšikov, ktorí 

poukazovali na zneužitie 

trenčianskych hokejistov na politickú kampaň, sa napokon na 

zimnom štadióne objavil jediný, rukou písaný hanlivý plagát, 

ktorý v priebehu niekoľkých minút odstránila bezpečnostná 

služba. 

www.sme.sk 22.02.2012 

pomocná evidencia 129/1/2012 

 

Mladí futbalisti Slovenska do 21 rokov zdolali v Trenčíne 

na umelej tráve v prípravnom zápase svojich rovesníkov z 

Čiernej Hory presvedčivo 4:1 (2:0). V zápase sa predstavila aj 

dvojica stredopoliarov AS Trenčín Jakub Holúbek a Samuel 

Štefánik, ktorý otvoril aj gólový účet stretnutia. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9733578&ids=5
http://www.sme.sk/
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Slovenskí mladíci sa do svojho súpera pustili bez rešpektu 

a lepším pohybom aj kombinačnou hrou protivníka zatlačili do 

defenzívy už do úvodných minút. Z ich viacerých šancí sa 

v prvom polčase ujali dve. V 14. minúte Paur, ktorý nahradil 

zraneného Čonku krát-

ko po príchode na 

ihrisko s prehľadom 

vysunul Štefánika, kto-

rý obstrelil brankára 

Velimiroviča a rozvlnil 

sieť. 

V 24. minúte sa v 

šestnástke hostí v pre-

hustenom priestore naj-

lepšie zorientoval Gre-

guš, ktorý našiel na päťke číhajúceho Gubu a ten hlavičkou 

zvýšil na 2:0. Slováci potom zvoľnili herný rytmus a iniciatívu 

prenechali hosťom. Čiernohorci sa príliš dlho nenechali ponú-

kať a v závere prvého polčasu začali domácim podkurovať 

najmä strelami z diaľky. 

Lončar a Ivanovič preverili pozornosť Bajzu, ktorý si pora-

dil aj s nebezpečnou strelou Rebrona, ktorá doslova volala po 

góle. Slovenský náskok ale zostal do druhého polčasu nezme-

nený. V druhom polčase plynulosť a herné tempo narušili po-

četné striedania na oboch stranách, čím utrpela aj kvalita zápa-

su. 

Po hodine hry priebojný Guba našiel v pokutovom území 

nestráženého Paura, ktorý strelou k žrdi nedal brankárovi hos-

tí šancu. Trojgólový náskok Slovákov na chvíľu akoby uspal a 

Bakič to v 64. minúte využil na skorigovanie skóre, keď oblú-

čikom prehlavičkoval brankára domácich. 

O niečo väčšiu aktivitu potom až do konca vyvíjali domáci, 

do ich prejavu sa však už vkradlo veľa nepresností. V 84. mi-
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núte Gregušova delovka poriadne natiahla hosťujúceho bran-

kára, ten ale zabránil ďalšej zmene stavu. Tá však prišla v 87. 

minúte po Štefánikovej pohotovej strele zo stredu 16-ky. Mla-

dí Slováci zaslúžene dominovali a získali trojgólové víťazstvo. 

Rozhodovali ako hlavný Zelinka z Čiech s  postrannými 

Vorelom a Slukom zo Slovenska. Na hru sa pozeralo 1184 di-

vákov. 

www.sme.sk 29.02.2012  

pomocná evidencia 142/1/2012 

 

Dňa 26. februára 2012 vyvrcholila v severomoravskej Opa-

ve česko-slovenská liga v hádzanej starších žiačok. Z celkové-

ho prvenstva sa zaslúžene tešili dievčatá z Hádzanárskeho 

klubu Štart Trenčín, keď z dvadsiatich zápasov prehrali iba 

jediný v Bytči s 

domácim výberom. 

Súťaž sa hrala 

štvorkolovým sys-

témom po dve kolá 

na Slovensku a v 

Česku za účasti tro-

jice slovenských a 

českých kolektí-

vov. Trenčianky sa stali víťazkami zaslúžene. V Bytči skončili 

druhé, v Ostrave a na domácej palubovke ešte o stupienok 

vyššie. Dobrú formu dievčatá potvrdili aj v Opave, kde nenašli 

premožiteľa. Vo všetkých piatich zápasoch počas jedného dňa 

dominovali, keď postupne zdolali rovesníčky z Partizánskeho, 

Bytče, Karvinej, Opavy a domácu Porubu.  

Úspech a medaily v kolektívnej časti ešte podčiarklo indi-

viduálne ocenenie pre najlepšiu hráčku súťaže Dianu Nosickú 

z Trenčína. „Dievčatá pravidelne podávali veľmi kvalitné vý-

kony.  Počas trvania súťaže sme nemali vážnejšie problémy či 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9794849&ids=6
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už v obrannej činnosti alebo útoku, čo bolo základom nášho 

úspechu. Veľmi dobre zachytali brankárky. Náš kolektív bol 

skutočne veľmi silný, aj po vnútornej stránke. Niekoľkokrát 

sme zdolali súperov výrazným rozdielom, až o desať gólov. 

Najvážnejším konkurentom boli hráčky z Bytče, ktoré sú nám 

dobre známe z krajskej súťaže,“ povedala spokojná trénerka 

Zdena Rajnohová. V závere pridala, že je na škodu, v akých 

podmienkach dievčatá trénujú a hrajú majstrovské zápasy. 

„Naše priestory sú nevyhovujúce a do športovej haly sa tak 

skoro ani nevrátime,“ dodala na záver smutne. 

www.sme.sk 06.03.2012  

pomocná evidencia 157/1/2012 

 

Trenčianski hokejisti vstúpili po odohratí základnej časti 

hokejovej Corgoň ligy do súťaže play-off. Podľa postavenia 

v tabuľke dostali za súpera hokejistov Popradu. Prvé dva zá-

pasy sa odohrali na zimnom štadióne v Poprade. V piatok          

9. marca 2012 zohrali sú-

peri prvý zápas štvrťfinále 

play off extraligy, 

v ktorom Trenčania hlad-

ko prehrali 5:1. V druhom 

stretnutí štvrťfinále play 

off extraligy Trenčania 

prehrávali na konci druhej 

tretiny o dva góly, ale v 

záverečnej časti vrhli 

Trenčania všetky sily do útoku a začali vytrvalo ostreľovať 

popradskú bránku. Úsilie im prinieslo kontaktný gól v 45. mi-

núte, keď Sojčík tečoval strelu Fabuša. Obaja súperi stupňova-

li tempo, osobné súboje vrcholili a hráči sa striedali na trest-

ných laviciach. Trenčania tlačili puk do bránky a podarilo sa 



372 
 

im to v 58. minúte, keď po prekvapivej strele vyrovnal Miku-

la a poslal zápas do predĺženia.  

V úvode predĺženia sa Poprad ubránil presilovke, v ktorej 

mohli rozhodnúť Fabuš aj Melichárek a na druhej strane v 

sľubnej šanci zaváhal Suchý. Hoci si Trenčania vytvorili viac 

gólových príležitostí, Melicherčíka sa im prekonať nepodarilo. 

V samostatných nájazdoch uspel Fabuš, ktorému kontroval 

nechytateľnou strelou Kuľha. V druhej sérii Vaic a Svitana z 

Popradu nastrelili tyčku, ale strelecky nabitý Sojčík z Trenčí-

na namieril presne medzi nohy a Dukla Trenčín  zvíťazila na 

ľade Popradu po samostatných nájazdoch. a vyrovnala tak stav 

série na 1:1.  

Povedali po zápase: 

Ladislav Svozil, tréner Popradu – „Stretnutie sa pre nás za-

čalo priaznivo, keď sme sa ujali rýchlo vedenia, ale to nás 

možno uspalo. Trenčín zvýšil úsilie, ale góly sme paradoxne 

dali my. Vedenie 4:2 by malo také skúsené mužstvo, ako je 

naše, ustrážiť. V nájazdoch sme dali dve tyčky, takže šťastnej-

ší boli hostia. Musíme dať hlavy nahor a ideme do Trenčína.“ 

Róbert Kaláber, tréner Trenčína – „Dnes sme chceli zís-

kať prvý bod a tomu sme podriadili celú prípravu. Chceli sme 

byť aktívni a streliť prvý gól. Inkasovali sme síce prvý gól, ale 

dokázali sme to otočiť. Boli sme dnes lepším mužstvom a za-

slúžili sme si vyhrať. Sme veľmi radi, že sme získali bod a že 

hráči pochopili, že s Popradom sa dá hrať a dá sa aj vyhrať.“ 

www.sme.sk 10.03.2012  

pomocná evidencia 173/1/2012 

 

V treťom zápase play-off hokejovej Tipsport extraligy sa 

na dva zápasy presunuli na zimný štadión do Trenčína v uto-

rok 13. marca 2012 vyhrala Dukla nad svojim súperom HK 

Poprad 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). 
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Svižný hokej s dobrým nasadením a dôrazom v osobných 

súbojoch predviedli oba tímy v úvodnej tretine. Domáci hrali 

podľa očakávania útočne o niečo aktívnejší hokej. Hostia sa 

snažili o brejkové akcie, ale defenzívy fungovali spoľahlivo. V 

14. minúte ešte viac rozprúdila atmosféru menšia šarvátka via-

cerých hráčov a tento moment nabudil domácich viac ako ich 

súpera. Trenčania zintenzívnili svoj tlak a v 17. minúte po 

zmätku pred bránkou dorazil puk do siete A. Šťastný a domá-

ci využitou presilovkou otvorili skóre na 1:0. Hneď na začiat-

ku druhej tretiny predviedol skvelú individuálnu akciu J. Par-

davý, ktorý s typickou urputnosťou dopravil do bránky nielen 

puk, ale aj seba, takže trenčiansky presilovkový gól v 31. se-

kunde prostrednej časti musel odobriť až videorozhodca. Ho-

kejisti Dukly hrali s chuťou, pričom zodpovedne vykrývali 

priestor. 

Hráči Popradu sa nevedeli dostať do správneho herného 

rytmu, navyše niekoľko ich šancí spoľahlivo zvládol brankár 

Trenčína Vladimír Kováč. V 32. minúte hosťujúci Kovačevič 

trafil žŕdku. Z následného protiútoku domáci dokonale vyša-

chovali protivníkovu obranu, pričom J. Pardavý s P. Fabu-

šom si osamotení pred bránkou vychutnali gólovú kombináciu 

na 3:0. Trenčín potom zvoľnil tempo, ale popradská koncovka 

zostávala aj v týchto fázach stále nedôrazná. Až v 49. minúte 

sa hosťom podarilo skórovať, keď Vaic zakončil kombináciu 

naprieč celým útočným pásmom počas presilovky - 3:1. Do-

máci sa snažili takticky kontrolovať dianie na ľade a držať si 

súpera na dištanc. To sa im aj podarilo, pretože Poprad už ne-

uspel ani pri záverečnej hre bez brankára. Naopak 26 sekúnd 

pred sirénou spečatil trenčianske víťazstvo strelou do prázdnej 

bránky Gašparovič. 

Po zápase povedali: 

Róbert Kaláber (tréner Trenčína) – „Zápas sme mali od jeho 

začiatku vo svojich rukách. Keď sa nám v druhej tretine poda-
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rilo odskočiť na trojgólový rozdiel, ďalší priebeh stretnutia 

sme až do konca spoľahlivo kontrolovali. Musím pochváliť 

mužstvo za tímový výkon. Hráči ukázali, že každým zápasom 

dospievajú aj takticky a herne rastú. Teší nás, že sme sa od-

vďačili našim fanúšikom za ich povzbudzovanie.“ 

Róbert Spišák (asistent trénera Popradu) – „V tomto zápase 

sme za súperom zaostávali vo všetkých činnostiach. V útoč-

nom pásme sme nehrali dôrazne, v obrane sme robili chyby a 

stredné pásmo sme nedostatočne vykrývali. Našu hru sme 

zlepšili len v tretej tretine, keď sme zrýchlili našu kombináciu 

a veľa nechýbalo, aby sme sa vrátili do zápasu. Už sa nám to 

však nepodarilo, pretože tak ako sme hrali v záverečnej treti-

ne, musíme hrať celé stretnutie.“ 

www.sme.sk 13.03.2012 

pomocná evidencia 177/1/2012 

 

Trenčín si poradil s Popradom aj v druhom stretnutí na 

vlastnom ľade v stredu 14. marca 2012, keď zvíťazil 3:0. V 

sérii tak viedol 3:1 na zápasy. 

V úvodnej časti zápasu mužstvám síce nechýbalo nasadenie 

a dôraz v osobných súbojoch, v hre však výraznejšie prevláda-

la opatrnosť a snaha predovšetkým neurobiť chybu. 

Z niekoľkých dobrých šancí na oboch stranách sa ujala jediná, 

keď v 12. minúte Fabuš po individuálnom úniku strelou švi-

hom a Trenčín 

sa ujal vede-

nia. 

Hostia ne-

dokázali po-

trestať niekoľ-

ko nevynúte-

ných strát pu-

ku z domácej 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9851209&ids=6
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strany, ale neprestávali dobiedzať. Koncovke Popradčanov 

však stále chýbal potrebný pokoj. Domáci hľadali svoj herný 

rytmus i väčšiu presnosť, takže hra bola skôr taktická, ako str-

hujúca. 

V 33. minúte Poprad počas presilovky uzamkol svojho pro-

tivníka pred bránkou a vyrovnávajúci gól viackrát visel na vlá-

sku, ale Trenčín sa ubránil. Poprad so svojou miernou optic-

kou prevahou stále nedokázal správne naložiť a keďže ani na 

opačnej strane vážnych trenčianskych šancí nebolo veľa, stav 

zápasu sa nemenil.  

V 43. min domáci Fojtík nezužitkoval svoj nájazd. V 48. 

minúte brankár Kováč výrazne podržal Trenčín pri ďalšej po-

pradskej presilovke. S blížiacim sa záverom nabrala hra vyššie 

tempo i silnejší dramatický náboj. Od polovice tretej časti sa 

domáci snažili vystupňovať svoj tlak aj s prispením presilo-

viek a vyťažiť z neho rozhodujúci zásah, čo sa im podarilo v 

58. minúte, keď po zaváhaní hostí za bránkou získal puk Tvr-

doň, ktorý našiel medzi kruhmi voľného Tybora a ten strelil 

gól a zvýšil na 2:0. V záverečných sekundách ešte spečatil 

trenčianske víťazstvo pri popradskej hre bez brankára Fabuš a 

zápas okorenila bitka Kopeckého s Kramárom.  

Povedali po zápase 
Róbert Kaláber (tréner Trenčína) – „Predchádzajúci zá-

pas nám zobral príliš veľa síl, dnes sme už nekorčuľovali tak 

dobre. Napriek tomu musím opäť hráčov pochváliť, hrali tí-

movo a disciplinovane, pričom ich podporil výborným výko-

nom brankár Kováč.“ 

Róbert Spišák (asistent trénera Popradu) – „Podali sme 

už zlepšený výkon oproti predchádzajúcim stretnutiam, na-

priek tomu nám však chýbal dôraz a potrebná agresivita pred 

súperovou bránkou. Potrebovali by sme i častejšiu streľbu a 

zlepšiť aj jej efektivitu, pretože kvôli nej sme vlastne v tomto 

zápase prehrali.“ 
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www.sme.sk 14.03.2012  

pomocná evidencia 179/1/2012  

 

V poslednom štvrťfinálovom zápase hrala Dukla Trenčín s 

HK Poprad dňa 18. 

marca 2012 na domá-

com ľade a vyhrala 

nad svojím súperom 

6:1 (2:0, 1:1, 3:0), čím 

upravila konečný vý-

sledok série na 4:2 a 

Trenčín postúpil do 

semifinále. Góly za 

Duklu Trenčín strelili J. Gašparovič, Hlubuček, Sojčík,  Meli-

chárek 2 a J. Gašparovič. Hralo sa pred 6080 divákmi.  

Hostia neustáli úvodný trenčiansky, chvíľami až drvivý tlak 

a dvakrát kapitulovali. Najskôr v 7. min Daňo trafil žŕdku, o 

dve minúty však už domáci otvorili gólový účet, keď Šťastný 

dravo potiahol puk až za bránku, našiel pred ňou Gašparoviča, 

ktorý sa nezmýlil. V 15. min trochu nevydarený Hlubučekov 

strelecký pokus od modrej čiary prešiel cez zhluk hráčov a 

puk sa zastavil až v sieti - 2:0. Množstvo ďalších šancí Trenčín 

pozahadzoval a mohol za to pykať v závere prvej tretiny, keď 

Poprad počas presilovky bol viackrát blízko skórovaniu, 

Brankár V. Kováč 

zneškodnil aj Svi-

tanovu tutovku 

zblízka. 

Do druhej dvad-

saťminútovky lep-

šie vstúpili po-

vzbudení hostia, 

protivníka už ne-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9869314&ids=6
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pustili do náporu a naopak sami začali viac útočne hrýzť. Zo 

svojej aktivity vyťažili v 27. min kontaktný gól, keď Vaicova 

presná prihrávka spoza bránky našla Krotáka, ktorý strelou 

umiestnil puk k žŕdke na 2:1. Trenčianska odpoveď prišla o 

štyri minúty, keď obliehanie bránky úspešne zakončil doráž-

kou zblízka Sojčík a vrátil domácim stratený náskok i hernú 

pohodu. V ďalšej fáze duelu sa na ihrisku odohrával urputný 

boj o každý kúsok ľadu a šancí mierne ubudlo. 

Popradskú nádej na zvrat podstatným spôsobom zmenšil 

štvrtý gól Trenčína v 45. min Melichárek, keď spomedzi kru-

hov nekompromisne zavesil. Hostia sa síce nevzdávali, ale vý-

razná psychická výhoda už bola na strane domácich, ktorí sa 

snažili ukontrolovať vývoj hry až do konca stretnutia. V 55. 

min prikrášlil skóre využitou presilovkou neustrážený Meli-

chárek, ktorý spred bránky poslal odrazený puk pod hornú 

žŕdku. Necelé dve minúty pred záverom duelu ešte Trenčín 

zvýraznil svoj triumf po rýchlom úniku dvojice A. Šťastný - J. 

Gašparovič.  

Komentár trénerov: 

Róbert Kaláber (tréner Trenčína) – „Vstúpili sme do tohto 

zápasu s maximálnym nasadením a cieľom, čo najrýchlejšie 

dať gól To sa nám aj podarilo a psychicky nás to upokojilo. 

Ďalší priebeh duelu sme mali pevne v rukách a hoci súper do-

kázal gólom trochu zdramatizovať priebeh. Dokázali sme naň 

odpovedať. Keď sa pozriem na celú sériu, musím povedať, že 

od druhého stretnutia sme boli viac aktívnejší a hrali sme zod-

povedne, pričom o našom postupe rozhodla obrovská túžba po 

víťazstve. Ďakujeme divákom za podporu a už sa veľmi teší-

me na semifinále.“ 

Róbert Spišák (asistent trénera Popradu) – „Chceli sme sé-

riu ešte vrátiť späť do Popradu, ale žiaľ sa nám to nepodarilo. 

V tomto zápase začal súper oveľa aktívnejšie ako my a utvoril 

si aj viac príležitostí na skórovanie. Väčšinu stretnutia sme bo-
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li príliš pomalí, čo bolo rozhodujúcim faktorom. Čo sa týka 

celej série, tak zlomovým momentom pre jej ďalší vývoj bolo 

druhé stretnutie u nás v Poprade, ktoré sme prehrali po samo-

statných nájazdoch. 

www.sme.sk 18.03.2012  

pomocná evidencia 192/1/2012 

 

Dukla Trenčín po vyradení Popradu sa stretla v semifinále 

so Slovanom Bratislava. V prvých troch zápasoch dominovali 

hráči Slovana a 

ani vo štvrtom 

zápase semifiná-

le play-off odo-

hraného na zim-

nom štadióne 

v Trenčíne dňa 

30. marca 2012 

sa Dukle nepo-

darilo nájsť recept na Slovan, keď s ním prehrala 3:4 (1:4, 1:0, 

1:0).  

V začiatku zápasu oveľa aktívnejšie vstúpila Dukla, keď už 

v 4. min Melichárek delovkou doslova zapichol puk do súpe-

rovej bránky a otvoril gólový účet. Do polovice úvodnej treti-

ny však hostia v rozpätí 34 sekúnd dvoma pomerne lacnými 

gólmi z hokejok Hudáčka a Kukumberga skóre obrátili. Do-

máci si vzali oddychový čas a vystriedali brankárov. Tieto 

momenty však naštartovali hostí, ktorí začali viac kontrolovať 

vývoj stretnutia. Pozorným vykrývaním priestoru už v stred-

nom pásme znemožňovali Trenčanom vytvárať si viac útoč-

ných akcií. V závere prvej tretiny Slovan strelil v rozpätí 11 

sekúnd opäť dva zlepené góly a vytvoril si ešte výraznejší ná-

skok. Najskôr Kukumberg rozvlnil sieť prudkou umiestnenou 

strelou a o chvíľku Bulík zasadil ešte rozhodenej trenčianskej 
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obrane ďalší úder. V prostrednej časti bola hra viac plynulá 

ako vzrušujúca, šancí na oboch stranách ubudlo a na rovnakej 

úrovni ostali iba dôrazné osobné súboje. 

Súperi si navzájom zdarne narúšali ofenzívne pokusy, takže 

neuspeli ani hostia počas 51 sekundovej presilovky o dvoch 

hráčov v polovici stretnutia. V 39. min nariadil rozhodca za 

nečistý obranný zákrok domáceho zadáka v prospech hostí 

trestné strieľanie, ktoré však Hudáček nepremenil. Krátko 

pred druhou sirénou ešte oživil trenčiansku nádej šikovným 

gólom Gašparovič. 

Tretia dvadsaťminútovka sa niesla v znamení neutíchajúcej 

snahy Dukly po ďalšom zdramatizovaní súboja, Slovan sa 

však rutinérsky kontroloval hru. V 51. min sa počas presilovky 

dostal k voľnému puku v strede útočného pásma obranca Biro 

a jemnou technickou strelou prekonal Konráda na 3:4. 

Päť minút pred koncom ešte hrali domáci presilovku, ale 

ani ich enormná snaha v závere zápasu vrátane minútovej hry 

bez brankára im už vyrovnanie nepriniesla. Bratislavčania po 

vydretom štvrtom víťazstve v sérií postúpili do finále. 

Povedali po zápase: 

Róbert Kaláber, tréner Trenčína: „Dnešný zápas rozhod-

la prvá tretina. V poslednej minúte sme zaspali a dostali dva 

góly, bol to pre nás šok. Snažili sme sa ešte zápas zdramatizo-

vať a diváci nás vyburcovali, za čo im veľmi pekne ďakujem. 

Slovan bol však lepším tímom a zaslúžene postúpil do finále.“ 

Ján Neliba, tréner Slovana: „Mali sme skvelý nástup a 

prvá tretina bola z našej strany výborná. Potom sme však ne-

pochopiteľne poľavili a domáci nás aj vďaka fantastickému 

obecenstvu dostali pod tlak. Musím sa pokloniť mojim hráčom 

za to, že sme to v závere udržali. Už sa tešíme na finále s Ko-

šicami. 

www.sme.sk 31.03.2012  

pomocná evidencia 216/1/2012, 217/2/2012 
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V tieni semifinálových zápasov medzi Duklou Trenčín 

a Slovanom Bratislava sa odohrával na zimnom štadióne 

v Trenčíne v dňoch 28. marca až 1. apríla 2012 finálový turnaj 

starších žiakov v ľadovom hokeji, ktorého sa zúčastnili dva 

najlepšie kolektívy zo západného (Trenčín, Nitra), stredného 

(Martin, Dubnica) a východného Slovenska (Košice, Prešov).  

Keďže sa finále hralo v Trenčíne, tak sa očakávalo, že 

družstvo starších žiakov z Trenčína zaútočí na zlaté medaily. 

No zostalo len pri chcení, pretože maródka viac ako polovice 

hráčov zmarila smelé predsavzatia. Po tesných prehrách s Nit-

rou, Martinom a Dubnicou bolo jasné, že žiadny kov nezíska-

jú. Chuť si mierne napravili víťazstvá nad družstvom Košíc 

a Prešova. Trenčania sa umiestnili na štvrtom mieste. 

Trenčianske noviny 02,.04.2012 

pomocná evidencia 217/2/2012 

 

Telovýchovná jednota Trenčín - Záblatie dostala do jarnej 

časti futbalovej sezóny 20111/2012 do svojich radov výraznú 

posilu, keď poradcom trénera Jozefa Lišku sa stal jeden z naj-

lepších trénerov v slovenskej histórii Jozef Jankech.  

O niekdajšieho trénera reprezentácie Slovenska, Dubnice, 

Slovana či reprezentácie Maldív je stále enormný záujem. Na-

priek veku sedemdesiatštyri rokov odmietol ponuky z Prešova, 

Dubnica a zahraničia. Ba naopak, ponuke družstvu zo stredu 

tabuľky 2. triedy sever neodolal. „Ako vedenie klubu sme ho 

oslovili s ponukou či by sa nestal poradcom trénera Jozefa 

Lišku. Sám nevedel, čo od ponuky bude očakávať. Napokon 

prikývol. Nebude však figurovať na žiadnych zápasových zá-

pisoch, ani nikde inde. Ide o čisto kamarátsku pomoc. Nedo-

stáva od nás žiadne peniaze, nemá žiadnu zmluvu,“ povedal 

prezident Telovýchovnej jednoty Trenčín Záblatie Tomáš 

Vaňo. 
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Stretnutie miestnych futbalistov po zimnej prestávke bolo 

pre nich veľkým prekvapením. Okrem trénerov sa do kabíny 

prišiel predstaviť aj Jozef Jankech. „Niektorým z našich hrá-

čov doslova spadla sánka. Stretnúť sa s bývalým trénerom 

Slovenska sa nepodarí ani mnohým ligovým hráčom, nieto eš-

te našim,“ pokračoval s úsmevom Vaňo „a od úvodu prípravy 

bola jeho prítomnosť veľkou motiváciou. Dokonca v prípade 

neprítomnosti trénera, niekoľko tréningov prevzal za neho.“ 

Pre samotného rodáka zo Šale, ktorý však podstatnú časť 

života strávil v Trenčíne a okolí, sa stal amatérsky futbal no-

vou skúsenosťou, lebo nikdy v živote nepôsobil pri dedinskom 

klube. Bolo to pre neho niečo nové i keď je pravdou, že ťažko 

porovnávať profesionálny a amatérsky futbal. „Chlapcom však 

snahu napriek povinnostiam, nemožno uprieť snahu,“ pochvá-

lil futbalistov Záblatia Jozef Jankech. Telovýchovná jednota 

Trenčín - Záblatie má najbližšiu sezónu tie najvyššie ciele. 

Mužstvo sa momentálne pohybuje v stredných vodách ligovej 

tabuľky. Do konca jarnej časti ešte zostáva dostatočný počet 

kôl, aby sa kolektív „spoza mostov“ prebojoval do najvyššej 

oblastnej súťaže. „Už tam boli azda všetci okrem nás. Máme 

mladý a ambiciózny tím. Radi by sme do majstrovstiev oblasti 

nakukli aj my,“ povedal na záver Tomáš Vaňo. 

www.sme.sk 16.04.2012  

pomocná evidencia 242/1/2012 

 

Volejbalisti ATC Trenčín COP sa umiestnili v extralige 

v sezóne 2011/2012 na konečnom siedmom mieste, keď v 

druhom zápase zvíťazili nad TJ Spartak Myjava 3:0. Keďže 

Trenčania zvíťazili aj v prvom zápase 2:3, tak skončili na 

siedmom mieste. 

www.sme.sk 15.04.2012 

pomocná evidencia 250/1/2012 

 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10002212&ids=6
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Počas víkendu 14. a 15. apríla 2012 sa rozbehla finálová sé-

ria mužskej florbalovej extraligy v Trenčíne, keď 1. FBC 

Trenčín na domácej pôde privítal Florko Košice. 

Domáci začali sobotňajší zápas rozprávkovo a už po ôs-

mich minútach viedli trojgólovým rozdielom a zdalo sa, že 

siedme víťazstvo v play-off v rade zverencom trénera Miro-

slava Ságu neunikne. „Prehra v predĺžení nikoho nepoteší. 

Neboli sme horším tímom, ale boli sme až príliš nedisciplino-

vaní. V zápase rozhodla defenzívna činnosť, ktorú sme ne-

zvládli,“ povedal po zápase sklamaný kapitán 1. FBC Branis-

lav Kovalčík. 

Košičania sa napokon po horšom úvode rozbehli. „Súper 

nás ničím neprekvapil. 

Hrajú stále jeden systém, 

mali viac šťastia v za-

končení a dôkladne vyu-

žívali naše chyby. Do-

stávali sme lacné góly a 

začali sa strachovať o 

výsledok,“ pokračoval 

Branislav Kovalčík. 

V zápase, ktorý spĺňal atribúty ligového finále, si diváci 

prišli na svoje. Po bláznivej prvej tretine, kedy gólmani vyťa-

hovali loptičky zo svojich bránok až sedemkrát, druhá tretina 

bola bezgólová. Hostia v záverečnej časti hry vyrovnali stav 

až dvakrát. Rozhodujúcim momentom mohol byť piaty gól 

Trenčína z hokejky Pavla Heleša. Opak bol pravdou. „Po ve-

dúcom góle sme mali hrať s loptičkou na hokejkách. Ukľudniť 

hru a nepúšťať sa do bezhlavého útočenia. Napokon rozhodla 

chyba rozhodcov, keď nepostrehli faul na nášho hráča. Vyrov-

nanie nás stálo víťazstvo. Zatiaľ sa kapitánove slová potvrdili, 

keď v druhom zápase 1. FBC Trenčín zvíťazil 9:5. Finálová 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10007192&ids=6
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séria sa sťahovala na východ Slovenska za vyrovnaného stavu 

série 1:1. 

www.sme.sk 16.04.2012  

pomocná evidencia 251/1/2012 

 

Ďalšie zápasy finálovej série sa odohrali v Košiciach dňa  

21. a 22. apríla 2012. V treťom zápase patril jeho začiatok 

domácim, keď už v 33. sek. sa ujali vedenia rýchlym gólom 

Dugasa. Naopak Trenčania pôsobili v úvode zápasu nervózne 

a kopili chyby v obrane. Potom sa hrala vyrovnala a o vyrov-

návajúci gól sa v presilovke proti domácim zaslúžil Heleš. Do 

konca prvej tretiny to potom bolo ako na hojdačke, keď sa oba 

kolektívy striedali vo vedení. V druhej tretine nastúpil na stra-

ne hostí po ročnej prestávke Filadelfy, ktorý vniesol oživenie 

do hry Trenčanov. V tretej tretine začali Košičanov dochádzať 

sily, čo sa prejavilo aj v konečnom skóre 7:12 v prospech 

Trenčanov a tým aj vedenie vo finálovej sérii 2:1.  

Vo štvrtom zápase začali opäť lepšie domáci Košičania, keď 

po prvej tretine viedli 2:0 a zdalo sa, že o víťazovi rozhodne 

piaty zápas 

v Trenčíne. 

Avšak v dru-

hej tretine pri-

šli chvíle ka-

pitána tren-

čianskeho 

družstva Bra-

ňa Kovalčí-

ka, keď naj-

prv znížil skóre a potom jeho spoluhráč Heleš vyrovnal na 2:2. 

Záver druhej tretiny sa niesol v znamení gólov Branislava Ko-

valčíka, ktorý zvýšil skóre o dva góly. V poslednej tretine 

Trenčania gólmi Seriša, Kovalčíka a Heleša zavŕšili svoje 
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úspešné ťaženie v Košiciach víťazstvom 4:8 a tým aj získali 

po tretí raz titul majstra Slovenska.  

Titul majstra Slovenskej republiky vybojovali títo hráči - 

Gabriel Mészáros, Jakub Klobučník, Juraj Lamačka, Marek 

Bulko, Branislav Straka, Norbert Ondrášik, Pavol Heleš, 

Tomáš Vrablec, Juraj Pajtinka, Andrej Podpera, Branislav 

Kovalčík, Richard Seriš, Peter Heleš, Martin Kiačik, Roman 

Zeliezka, Lukáš Poruban, Branislav Mitucha, Lukáš Lajči-

ak, Radoslav Bielik, Filip Žák, Dominik Podmanický, Mi-

chal Podmanický, Tomáš Filadelfi, Martin Žilinský, Dušan 

Jančo, Erik Rybanský. Tréner: Miroslav Sága. 

Trenčianske noviny 23.04.2012 

pomocná evidencia 259/1/2012 

 

V nedeľu 29. apríla 2012 sa v Chocholnej - Velčiciach usku-

točnil 40. ročník „Behu oslobodenia obce“, na ktorom  sa zú-

častnilo deväťdesiat bežcov, ktorí súťažili v pätnástich kategó-

riach.  

Prvenstvo v hlavnej kategórii mužov z vlaňajška obhájil Mi-

chal Luhový zo. Na druhom mieste sa umiestnil P. Michalčík 

z Myjavy a na treťom mieste sa umiestnil J. Kucharík 

z Trenčína.  

Kategórii žien zvíťazila Ľ. Maníková z Dubnice, na druhom 

mieste sa umiestnila J. Hudáková z Trenčína a na treťom 

mieste sa umiestnila V. Kováčová z Trenčína. 

V kategórii veteránov od 40 do 49 rokov zvíťazil J. Kucha-

rík z Trenčína, na druhom mieste sa umiestnil M. Plevák z 

Lysej pod Makytou a treťom mieste P. Klobučník z Dubnice. 

V kategórii veteránov od 50 do 59 rokov zvíťazil  E. Pále-

ník z Trenčína, na druhom mieste sa umiestnil S. Duriga z 

Trenčína a na treťom mieste J. Pavlacký z Trenčianskych  

Teplíc. 
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V kategórii veteránov nad 60 rokov zvíťazil M. Kováč 

z Trenčína pred J. Kminiakom z Ilavy a J. Karabecom z Tren-

čína. 

     www.sme.sk 01.05.2012 

pomocná evidencia 278/1/2012 

 

Dňa 28. apríla 2012 sa uskutočnili v Kúpeľnej dvorane  v 

Trenčianskych Tepliciach Majstrovstvá Slovenska v kulturis-

tike, fitnes, bodyfitness a bikiny žien a fitnes mužov. V súťaži 

boli úspešné Trenčianky, keď v kategórii bodyfitness ženy nad 

163 cm zvíťazila Natália Straková a v kategórii bodyfitness 

zvíťazila Adela Ondrejovičová, obe Fitness Gabrhel Trenčín. 

Trenčianske noviny 07.05.2012 

pomocná evidencia 282/1/2012 

 

Prezident Kanadsko-slovenskej obchodnej komory v Brati-

slave Joseph M. Burza vyhlásil, že spoločnosť má záujem fi-

nančne vstúpiť do modernizácie zimného štadióna v Trenčíne, 

prípadne rokovať s trenčianskou radnicou o odkúpení celého 

zimného štadióna. Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré dňa                  

17. mája 2012 komora poskytla médiám. 

„Dôvodom plánova-

ných investícií ko-

mory do obnovy 

trenčianskeho zim-

ného štadióna je dl-

horočné pôsobenie 

Pavla Demitru v 

NHL v Kanade. Na 

začiatku svojej zá-

morskej kariéry hral 

za Ottawu Senators a na jej konci za Vancouver Canucks,“ 

uviedol J.M. Burza.  

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10171418&ids=7
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Podľa neho by komora v prípade kúpy podielu alebo celého 

trenčianskeho zimného štadióna mala záujem vstúpiť do roko-

vaní s vedením KHL a presadiť Trenčín ako ďalšieho účastní-

ka tejto súťaže. Ďalším dôvod je skutočnosť, že Trenčín je 

mestom s veľmi silnou hokejovou tradíciou a s veľkým po-

dielom trenčianskych odchovancov v slovenskej reprezentácii. 

Komora by zároveň mala záujem zmeniť súčasný názov zim-

ného štadiónu na Štadión javorového listu Pavla Demitru. 

www.sme.sk 17.05.2012  

pomocná evidencia 320/1/2012 

 

V areáli základnej školy Veľkomoravská v Trenčíne sa  

uskutočnil dňa 16. mája 2012 Medzinárodný turnaj v unifi-

kovanom futbale.  

Šesť futbalových 

družstiev zohralo medzi 

sebou na medzinárodnom 

futbalovom turnaji v are-

áli Základnej školy Veľ-

komoravská v Trenčíne. 

V turnaji však nešlo o ví-

ťazstvo, ale o priateľstvá 

a porozumenie. Išlo totiž 

o unifikovaný futbal, teda taký, pri ktorom spolu v družstve 

hrajú zdravé deti s 

mentálne postihnutými 

deťmi. Družstvo Tren-

čína bolo zložené so 

žiakov Základnej školy 

Veľkomoravská a Špe-

ciálnej Základnej školy 

internátnej Vladimíra 

Predmerského. Ich ri-
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valmi boli družstvá z Bytče, Považskej Bystrice, Púchova, 

Kremnice a Zlína. Podmienkou turnaja bolo , že „góly v zápa-

soch mohli strieľať iba handicapované deti, ich partneri, teda 

zdraví hráči, im mohli iba nahrávať. Ak aj dal gól, tak ten ne-

platí. Chceli sme, aby si hlavne deti zo špeciálnych škôl zahra-

li a aby sa zapájali do hry,“ hovorí zástupca riaditeľa Základ-

nej školy Veľkomoravská Miroslav Šumichrast. Ako prezra-

dil, v ich škole sa už s bariérami a predsudkami nestretávajú, 

veď susedia so špeciálnou školou a za posledné roky sa vzťa-

hy medzi deťmi výrazne zlepšili a z mnohých sa stali kamará-

ti. A to aj vďaka futbalovým turna-

jom. „Naučili sa, že sa budú v živote 

stretávať aj s hendikepovanými 

ľuďmi,“ hovorí Šumichrast. 

„Sami vidia, že sa s tými deckami 

dá normálne rozprávať. A naše deti 

sa zasa naučia komunikovať so zdra-

vými deťmi,“ doplnil ho Peter Ja-

kubec zo Špeciálnej Základnej školy internátnej Vladimíra 

Predmerského v Trenčíne. 

V trenčianskom výbere futbalistov sa zapojilo sedem 

chlapcov zo špeciálnej základnej školy. Išlo o mentálne pos-

tihnuté deti so znížením intelektom. „Je to pre nich veľká 

možnosť, mnohí sú zo sociálne slabších rodín a málokedy sa 

niekam dostanú. Trenčania absol-

vovali turnaje v Čechách a chodia 

na turnaje po západnom Slovensku. 

Vďaku futbalu zažijú niečo nové, 

spoznajú nových kamarátov. Navy-

še, sú na turnajoch aj úspešní a po 

návrate do školy sú obletovaní, 

ostatné deti sa ich pýtajú, kde boli a 

čo zažili. Dáva im to veľa do živo-
ocenenie pre najlepšieho brankára odovzdáva                   

Mgr. Alena Gašparovičová 
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ta,“ povedal Jakubec. Na záver odovzdala riaditeľka Špeciál-

nej základnej školy Vladimíra Predmerského v Trenčíne Mgr. 

Alena Gašparovičová a riaditeľka z družstva Dúha Zlín Mgr. 

Jana Gavendová kapitánom družstiev diplomy za účasť 

a vecnou cenou (futbalovou loptou) ocenili a diplomom naj-

lepšieho strelca Štefana Stupára z Kremnice a najlepšieho 

brankára Martina Gažu z Považskej Bystrice. Cenu pre naj-

sympatickejšie družstvo si odniesli hráči z družstva Zlín. Špe-

ciálnu základnú školu Vladimíra Predmerského v Trenčíne re-

prezentovali Peter Hodál, David Michna, Kristián Minárik, 

Roman Gago, Martin Hocko, Erik Žúbor, Jakub Lazar a žiaci 

Základnej školy Trenčín, Veľkomoravská ul. Matej Vaculík, 

Peter Habánik a Roman Chmelina.   

www.sme.sk 23.05.2012  

Trenčianske noviny 21.05.2012 

pomocná evidencia 315/2/2012, 328/1/2012  

 

Víťazmi finálového zápolenia 22. ročníka športových hier 

detí z detských domovov „Športové majstrovstvá s Nestlé 

2012“ sa stali dňa 26. mája 2012  v Trenčíne – Zlatovciach, 

reprezentanti z Detského domova v Liptovskom Hrádku. 

Športovci z detských domovov z celého Slovenska súťažili, 

v ľahkej atletike, minifutbale, volejbale a v stolnom tenise a 

najlepší z nich postúpili na  Medzinárodné športové hry detí 

z detských domovov, 

ktoré sa uskutočnia 

v Českej republike 

v dňoch 8. až 10. júna 

2012 v areáli Detského 

domova Jablonné 

v Podještědí za účasti 

detí z detských domo-

vov z  Česka, Maďar-
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ska, Slovenska a Rumunska aj za účasti pozorovateľov z Ra-

kúska.  

V základných kolách sa na tomto projekte na Slovensku 

zúčastnilo cca 500 detí z detských domovov, čo znamená, že 

účasťou sa dosiahla úroveň vlaňajšieho rekordného roku. Opäť 

sa súťažilo bez rozdielu veku a postupovali najlepší. Limito-

vaná bola iba horná hra-

nica, vekom 17 rokov.  

Už štvrtý rok bola 

generálnym sponzorom 

tohto podujatia spoloč-

nosť Nestlé Slovensko, 

s. r. o., ktorá uhrádzala 

náklady na podujatie vo 

všetkých kolách a pos-

kytovala vecné ceny vo forme sladkostí do jednotlivých kôl. 

Športové majstrovstvá deti z detských domovov sú unikát-

nym úspešným projektom, ktorý má navyše medzinárodné 

rozmery. Deti z domovov to majú v bežnom živote ťažšie a aj 

športovanie im umožňuje zvyšovať zdravé sebavedomie 

a zažívať úspech. Hry sú príležitos-

ťou na rozvíjanie talentov a stretá-

vanie sa na vlastnej súťaži. Okrem 

nadväzovania priateľstiev, si deti 

upevňujú vôľové vlastnosti a schop-

nosti. Mottom podujatia je olympij-

ský výrok Pierre de Coubertina: „Nie 

je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“. 

Súťaživosť je dôležitý faktor vo vý-

voji, lebo rozvíja cieľavedomosť detí 

a zdravú ľudskú dravosť za dosiah-

nutím svojich snov. Firma Nestlé 

spolupracuje už od roku 2003 
ocenenie víťaza behu na 1000 m Vladimíra Berca 
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so „Spoločnosťou priateľov detských domovov - Úsmev ako 

dar“. 

Celoslovenské športové vyvrcholenie v Trenčíne - Zlato-

vciach nadviazalo na regionálne kolá. Projekt sa realizoval v 

troch jednodňových kolách, ktoré sa konali v Detskom domo-

ve v Holíči - 19. mája 2012 pre deti zo západoslovenského re-

giónu, v  Detskom domove  v Istebnom - 18. mája 2012 pre 

deti zo stredoslovenského regiónu a v Košiciach - 7. mája 

2012 pre deti z východoslovenského regiónu. 

Cieľovou skupinou sú deti s nariadenou ústavnou starostli-

vosťou, deti s narušeným psychologicko-sociálnym a emoč-

ným vývinom, deti s poruchami nálad, deti ohrozené sociálno-

patologickými javmi bez rozdielu pohlavia a do 18. roku veku. 

Snahou je ich integrácia do society. Úsmev ako dar hľadá  rie-

šenie, ako skutočne pomôcť opusteným deťom, naplniť ich 

potrebu blízkej osoby, trvalých vzťahov, bezpečia, adekvát-

nych podnetov pre zdravý vývin a dôveru v seba i iných. 

Všetky rozvojové projekty, ktoré táto organizácia robí pre de-

ti, by nezrealizovala bez podpory a spolupráce partnerov a 

podporovateľov. Spoločným úsilím sa tak darí napĺňať myš-

lienku, aby každé dieťa malo rodinu. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 335/1/2012 

 

Osem rokov ča-

kali priaznivci Duk-

ly Trenčín na ďalší 

extraligový titul. 

Ešte dlhší čas sa 

však čaká na reno-

váciu zimného šta-

dióna, ktorý od 

vlaňajšej tragédie 
vizualizácia zimného štadióna v Trenčíne po rekonštrukcii 
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nesie meno Pavla Demitru. A to aj napriek tomu, že Dukla 

Trenčín a.s. dostala od Mesta Trenčín, ale aj od štátu od roku 

2006 vyše 3 milióny eúr. 

Zimný štadión vlani v októbri 2011 od Dukly prebralo 

Mesto Trenčín. Primátor mesta Mgr. Richard Rybníček už 

vtedy vyhlásil, že hokejový stánok je pre mesto priveľká fi-

nančná záťaž a bude hľadať spôsoby, ako jeho prevádzku 

zlacnieť. Ďalšou možnosťou bolo nájsť silného finančného 

partnera, ktorý by štadión opravil a prevádzkoval z vlastných 

zdrojov. Pred štyrmi mesiacmi sa ozvala spoločnosť Altis, 

ktorá nielen na Slovensku, ale aj v Severnej Amerike rekon-

štruuje ľadové plochy a zefektívňuje ich prevádzku.  

Mesto Trenčín má podľa niekoľko mesiacov pripravovanej 

zmluvy štadión predať za 100 tisíc eúr. Investor sa zaväzuje, 

že zainvestuje do štadióna 11 miliónov eúr, po tri milióny eúr 

ročne najbližšie tri roky a následne ešte dva. Ako prioritnú 

úlohu bolo stanovené výmena chladiaceho zariadenie, bez kto-

rého sa v Trenčíne nemôže začať ďalšia hokejová sezóna. Šta-

dión ponesie meno Aréna Pavla Demitru, ktorému pred stán-

kom postavia sochu. 

Keďže úlohou mesta je nielen zabezpečovať športoviská, 

ale aj starať sa o mládež, v zmluve sa samospráva zaväzuje, že 

najbližších 15 rokov bude preplácať ľad pre deti, čo predsta-

vuje 200 tisíc eúr ročne. „Predstavitelia Dukly vlani viac ráz 

avizovali, že majú finančné problémy, rozhodli sme sa po-

môcť aj seniorskému družstvu. Najbližšie tri roky im mesto 

preplatí aj ich tréningové hodiny na ľade. K tomuto kroku ma 

viedlo to, že mesto môže podporovať hokej, ale nemôže byť 

jeho generálnym sponzorom, ako to bolo v minulosti,“ uviedol 

primátor Mgr. Richard Rybníček.  

Po tom, čo sa mesto presvedčilo o solventnosti investora, 

začalo o prenechaní štadióna firme rokovať aj s poslancami 

mestského zastupiteľstva. Vznikla podrobná zmluva, ktorá 
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obom stranám dáva jasné podmienky ďalšieho fungovania 

zimného štadióna a tým pádom aj Dukly Trenčín. Zmluvou sa 

budú mestskí poslanci zaoberať 21. júna 2012.  

Primátor Trenčína Mgr. Richard Rybníček v máji 2012 vy-

hlásil, že pokiaľ sa nezrekonštruuje chladiace zariadenie, tak 

nepovolí spustenie Zimného štadióna Pavla Demitru. Neodpo-

ručil to revízny technik, civilná ochrana a Inšpektorát práce.  

Mesto prebralo štadión od Dukly Trenčín v októbri minulé-

ho roka. Aj keď sa o nevyhovujúcom stave chladiaceho zaria-

denia medzi ľuďmi hovorilo, na štadióne sa nenašla žiadna re-

vízna správa, dokonca ani dokumentácia k hokejovému stán-

ku.  

Ešte koncom roka 2011 na zimnom štadióne vykonal kon-

trolu Inšpektorát práce a po bývalom správcovi našiel 58 po-

chybení. Katastrofálny stav a nevyhnutná rekonštrukcia, tak 

by sa dala zhrnúť následná správa revízneho technika, ktorý si 

Mesto Trenčín dalo vypracovať. Vo svojej správe konštatoval, 

že pokiaľ sa zistené nedostatky neodstránia, nie je možné 

spustiť do prevádzky zimný štadión na nadchádzajúcu hokejo-

vú sezónu.  

Aj keď štadión zvonka vďaka čiastkovým investíciám vy-

zerá zachovalo, tak treba konštatovať, že chladiaca technoló-

gia má 35 rokov, časť potrubí už musela byť odstavená a už 

počas uplynulej hokejovej sezóny sa museli vykonať čiastkové 

opravy, aby Dukla Trenčín mohla sezónu dohrať.  

Momentálne je ľad rozpustený a 12 ton čpavku je ulože-

ných v chladiacich vežiach. Mesto Trenčín si na základe varo-

vania revíznej kontroly aj civilnej ochrany nedovolí chladiace 

zariadenie znova spustiť, pretože vtedy vzniká najväčšie riziko 

havárie.  

Odborník civilnej ochrany obyvateľstva a člen krízového 

štábu Miloš Kment upozorňuje, že len pri trojcentimetrovej 

diere v skorodovanom chladiacom okruhu by mohlo uniknúť 
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až 1,65 tony čpavku. Pásmo ohrozenia má polomer 1,2 kilo-

metra, 39 ulíc, 9935 obyvateľov Trenčína, ale aj Zamaroviec.  

To, že chladiace zariadenie je v dezolátnom stave, potvrdila 

listom so sumárom najzákladnejších opráv aj Dukla Trenčín. 

Vo vyhlásení spoločnosť Dukla Trenčín tvrdí, že za 30 tisíc 

eúr „je možné zabezpečiť bezpečnú prevádzku chladenia mi-

nimálne na ďalšiu sezónu.“ Zároveň to podľa predstaviteľov 

akciovej spoločnosti dá mestu čas pripraviť rekonštrukciu 

chladiaceho zariadenia v budúcom roku. Mesto Trenčín však 

už viac ráz avizovalo, že potrebných 500 až 600 tisíc eúr jed-

noducho nemá. 

V prípade schválenia odpredaja štadióna sa investor zavä-

zuje vykonať totálnu rekonštrukciu zimného štadióna do pia-

tich rokov. Najdôležitejším krokom je výmena chladiaceho za-

riadenia, úprava ľadu a mantinelov. V ďalších rokoch sa má 

zvýšiť aj komfort divákov.  

Ešte počas leta sa spoločnosť zaväzuje vymeniť chladiace 

zariadenie, ľad a mantinely, pričom plocha bude upravená na 

rozmery IIHF, aby sa v Trenčíne mohli hrať aj medzinárodné 

hokejové turnaje. V budúcom roku pribudne úprava interiéru, 

šatne, regeneračná linka a ostatné priestory. 

V roku 2014 sa môžu fanúšikovia tešiť na nové tribúny, 

zvukotechniku a obslužné priestory. V ďalšom roku zimný 

štadión opláštia. 

Napokon sa investor zaviazal zrekonštruovať aj okolie šta-

dióna. Súčasťou zmluvy je aj to, že štadión ponesie meno Pav-

la Demitru a bývalý kapitán slovenskej reprezentácie bude 

mať pred arénou osadenú sochu. 

Najvernejších a najhlučnejších fanúšikov môže tešiť fakt, 

že investor plánuje ponechať státie v priestoroch „kotla,“ aby 

zo štadióna nezmizla povestná trenčianska atmosféra. 

Spoločnosť Altis je na Slovensku pomerne neznáma. 

O tom, prečo chce v Trenčíne investovať do štadióna a teda aj 
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hokeja milióny eúr a o  ďalších plánoch informoval Denis Bu-

zinkay, konateľ firmy ALTIS sport pro s.r.o., ktorú založil 

Holding Altis a má trenčiansky zámer na starosti.  

S problematikou zimných štadiónov a ich technológii chla-

denia sa zaoberá 12 rokov. Hľadajú a aj sa našli optimálne 

technologické riešenia pre štadióny, aby boli energeticky 

a teda aj finančne menej náročné. Základnou myšlienkou čin-

nosti firmy je tzv. udržateľnosť prevádzky. To znamená, aby 

výroba ľadu natoľko zlacnela, že sa štadióny dokážu uživiť.  

Trenčín a značku Dukla vníma ako jeden zo základných pi-

lierov pri výchove slovenských hokejových talentov. Našim 

priamym záujmom je pokračovať v tomto smere. Hráči si za-

slúžia zlepšenie podmienok. Dôležitým faktorom je Dukla 

Trenčín. Históriou, vychovanými hráčmi a úžasným fanúši-

kovským zázemím. Kde inde, ako v Trenčíne, by mala vyrásť 

tretia hokejová aréna na Slovensku. Trenčín je pre nás do bu-

dúcnosti miestom s obrovským potenciálom pre vstup do 

KHL. 

Bez Dukly náš zámer nemá zmysel. Teda v podobe, aký si 

predstavujeme. To by sme mohli postaviť arénu napríklad  

v Martine alebo inom meste. Trenčín je Dukla a Dukla je 

Trenčín. Je to značka, ktorá musí ostať na hokejovej mape. 

Nie je to len obchodný zámer, ale aj spoločenský. Vaša firma 

sa „preslávila“ nehodou na štadióne v Námestove. Čo sa tam 

vlastne stalo? 

Na podhľade z tenkého plechu pod strechou vznikla zvnút-

ra námraza, ktorá spôsobila nepredpokladané preťaženie.  To 

je jeden z dôležitých faktorov, že podhľad padol. Samozrejme 

sa tam stretlo viac vecí. Technológiu sme zmenili. Avšak mu-

sím zdôrazniť, že všetky normy boli splnené a neboli zistené 

ani porušenia technologických postupov pri osádzaní zateple-

nia. V každom prípade, je nám to ľúto a za celú vec sme sa 

ospravedlnili. 
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Z čoho chcete financovať prestavbu štadióna Pavla Demit-

ru? Nespoliehame sa na žiadne fondy. Celú rekonštrukciu plá-

nujeme financovať zo súkromných zdrojov. Prostriedky sú za-

bezpečené. Pokiaľ nám Mesto Trenčín a mestské zastupiteľ-

stvo dá zelenú, nielen chladiace zariadenie, ale aj ľad 

a mantinely sme schopní vymeniť do októbra tohto roka. Man-

tinely sú v súčasnej forme pre hokejistov nebezpečné a klzisko 

chceme upraviť na rozmery IIHF, Navyše niektorí ľudia asi 

vedia, že v súčasnosti je ľadová plocha nerovná. A k čpavku. 

Máme vlastnú technológiu chladenia, ktorá si namiesto 12 ton 

vyžaduje len 80 kilogramov čpavku.  

pomocná evidencia 334/1/2012 

 

Siedmeho ročníka stolnotenisového turnaja o pohár Oblast-

ného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 

v spolupráci so stolnotenisovým oddielom TJ Kubran sa v te-

locvični Základnej školy na Kubranskej ceste zúčastnilo 64 

súťažiacich. 

Účastníci súťažili v troch kategóriách  a to mládež do pät-

násť rokov, hlavná kategória, kde hrali všetci bez ohľadu na 

vek či sú registrovaní, alebo 

neregistrovaní, výkonnostní 

či rekreační hráči a kategória 

nad šesťdesiat rokov. Štarto-

vali aj ženy a dievčatá a do 

dvojhier ich žrebovali s 

mužmi. 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 Dušana Zelmana bo-

la športová úroveň siedmeho ročníka stolnotenisového turnaja 

veľmi kvalitná. Viacerí účastníci hrajú v druhej, tretej a štvrtej 

absolútny víťaz turnaja Branislav Bohuš 
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lige na krajskej a celoslovenskej úrovni. „Účasť súťažiacich 

do pätnásť rokov bola tentoraz vyššia ako po iné roky a prí-

jemne prekvapili aj výkonnosťou a kvalitou hry,“ skonštatoval 

Zelman. 

Na turnaj v tomto roku popri členoch trenčianskeho stolno-

tenisového oddielu TJ Kubran prišli tradične súťažiaci z Tren-

čianskeho Jastrabia, Považskej Bystrice a Starej Turej. Odtiaľ 

bola aj naj mladšia účastníčka turnaja deväťročná Lenka Dzu-

rová, ktorá sa už prebojovala do prvej šestky slovenského 

stolnotenisového rebríčka. Najstarším súťažiacim bol člen 

miestneho oddielu, deväťdesiatročný Ing. Vincent Gondžúr, 

ktorý ešte stále aktívne hrá. 

Víťazom a držiteľom putovného pohára sa stal Branislav Bo-

huš. V kategórii mládež do pätnásť rokov zvíťazil Matúš Ka-

duk a medzi veteránmi si prvenstvo obhájil Vladimír Mar-

tinka. 

www.sme.sk 31.05.2012 

pomocná evidencia  355/1/2012  

 

10. ročník Motozrazu  motoklub Black Kings sa konala 

počas víkendu v dňoch  1. do 3. júna 2012 pri jazere v Opa-

tovskej doline pod heslom „Moto – rock – nights“. Napriek 

jubilejným oslavám bol zraz komornejší ako v predchádzajú-

cich rokoch. Dokonca zlyhali aj tri objednané kapely, ktoré na 

poslednú chvíľu neprišli. Ne-

chýbala, ale torta či ohňostroj 

a motorkári sa zabávali aj na 

vlastnom a overenom prog-

rame, t.j. merali si pupky, 

chodili na chodúľoch či nafu-

kovali prezervatívy. 

Šéf klubu Miroslav Ap-

pelt povedal o zraze, že za-
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cvičilo s nami počasie. Prišlo menej ľudí, ale aj tak tu bolo asi 

150 motoriek. Prišli aj členovia spriaznených klubov aj naši 

kamaráti z Moravy. Na zraze ukázal svoj nový stroj. Ako pre-

zradil, je to jeho vysnívaná motorka. „Je to Rewaco s moto-

rom boxer 1600, rýchlosť dosahuje až 150 km/h, ale ja jazdím 

okolo stovky. Mám ju od minulého roka, je privezená z Ne-

mecka,“ prezradil Appelt. Predchádzajúci majiteľ by si dnes 

asi motorku nespoznal. 

„Musel som ju kompletne rozobrať, upraviť motor aj vzhľa-

dom na to, že je to už starší stroj, s rokom výroby 1995. Potom 

som ju prestriekal, bola totiž ružovej farby ako nohavičky, tak 

som ju upravil trochu do retro štýlu“ opísal. V tomto roku 

2012 na nej najazdil na rôzne motoristické akcie okolo dveti-

síc kilometrov a najďalej sa chystá pravdepodobne do Báčske-

ho Petrovca v Srbsku na „Dni Slovákov“. 

„Nie je to lacný koníček, žerie hádam aj trávu okolo cesty. 

Na sto kilometrov je to asi desať litrov,“ tvrdí. Jej cenu odha-

duje na približne desaťtisíc eúr. S tradičným strojom, podľa 

ktorého už všetci vedia identifikovať majiteľa, prišiel šéf klu-

bu Cavaliers z neďalekej Nivnice na Morave. „Je to Jawa Vi-

rago z roku 1986, mám ju sedem rokov. Prejazdili sme spolu 

celú Európu a, samozrejme, Čechy a Slovensko,“ hovorí maji-

teľ s prezývkou Sekáč, inak v civile elektrikár. Motorka má 

dokonca svoje meno. „Volám ju Babička,“ hovorí s úsmevom. 

Stroj ovenčil doplnkami, ktoré dotvárajú imidž stroja, ale i 

jazdca. „Mám tam ručne namaľovaného orla a rovnakého 

mám aj vytetovaného na ramene.“ 

Motorku zdobia aj ďalšie originálne kúsky, pažba z pušky, 

granát, kožené brašne, sedlo. „Jej cena sa nedá určiť, lebo je 

nepredajná. Pre mňa je to srdcovka a financie nie sú dôležité. 

Strávila so mnou roky a kde prídem na zraz, všetci hneď ve-

dia, že toto je Sekáčova Babička,“ dodal. 

www.sme.sk 11.06.2012 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10310382&ids=6
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Dňa 5. júna 2012 sa k posolstvu Olympijských hier 

v Londýne pripojilo aj mesto Trenčín. Horiacu olympijskú po-

chodeň a štafetový kolík na 

Mierové námestie priniesli 

študenti Športového gymná-

zia v Trenčíne, juniorský re-

prezentant Slovenskej repub-

liky v hode oštepom Andrej 

Benák a viacnásobná maj-

sterka Slovenskej v atletic-

kom sedemboji Monika Kubišová. Po ich príchode na javisko 

amfiteátra Mierového námestia zaznela olympijská hymna a 

po jej skončení predstavila moderátorka podujatia Eva Mišo-

vičová bývalých olympionikov v čele s olympijským víťazom 

Antonom Tkáčom. Následne primátor mesta Mgr. Richard 

Rybníček pripol ku štafete stuhu a zapálil na pódiu olympij-

ský oheň, ktorý potom pokračoval v ceste na základné školy, 

kde sa konali športové olympiády.  

Na záver treba dodať, že olympijská štafeta odštartovala 

beh zapálením pochodne 1. apríla 2012 v Bratislave a po vyše 

siedmich tisícoch ubehnutých 

kilometrov aj v Bratislave  

ukončila svoju púť 21. júna 

2012. Za necelé tri mesiace za-

vítala do všetkých miest, kde 

sídlia olympijské kluby, teda aj 

do Trenčína. 

Po celom území Slovenska 

niesli olympijskú pochodeň bežci všetkých vekových kategórií 

od päťročných detí až po sedemdesiatnikov. 

vlastné poznámky 
 

Majstrovstvá Slovenska v behu do vrchu veteránov sa tento 

rok uskutočnili v rámci 8. ročníka Behu trenčianskou Brezi-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10376826&ids=6
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nou. V nedeľu dňa 10. júna 2012 sa na štart postavilo rekord-

ných 196 pretekárov z celého Slovenska. Okrem náročnej 8 

kilometrovej trate preverila pretekárov aj búrka, ktorá sa počas 

pretekov Brezinou prehna-

la. Titul majstra Sloven-

ska v behu do vrchu získa-

li aj dvaja  Trenčania a to 

Ervín Páleník v kategórii 

mužov nad 50 rokov, ča-

som 30:30 min, a zaklada-

teľ tohto behu Miroslav 

Kováč v kategórii mužov nad 60 rokov časom 33:38 min.  

V kategórii mužov nad 40 rokov vyhral Róbert Rolko z ŠKP 

Žilina, časom 29:23 a v kategórii nad 70 rokov Vincent Bašis-

ta z Obecného úradu Demjata, časom 37:57 min. Zo žien sa 

majsterkou Slovenska v kategórii nad 35 rokov stala matka 6 

detí Katarína Drahovská z ŠBR Piešťany, časom 43:26, 

v kategórii nad 50 rokov zvíťazila Anna Balošáková z ŠKP 

Čadca, časom 37:33 min. a v kategórii nad 60 rokov zvíťazila 

Anna Staroňová zo Závažnej Poruby, časom 41:28 min.  

Celkovým víťazom 8. ročníka  Behu trenčianskou Brezinou sa 

stal Ondrej Puškár zo Slávie Trnava, časom 27:38 min. 

Miroslava Hrubová 

 

V uplynulom školskom roku 2011/2012 sa žiakom tren-

čianskych základných škôl mimoriadne darilo. Dôkazom je 

dvadsaťpäť ocenení Detská osobnosť Mesta Trenčín, ktoré 

odovzdali najtalentovanejším z nich. Ocenenia talentovaným 

žiakom odovzdali dňa 20. júna 2012 v obradnej sieni Mest-

ského úradu v Trenčíne primátor Mgr. Richard Rybníček 

a viceprimátor Mgr. Rastislav Kudla. 

Ocenení boli títo žiaci: 
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- za najlepšieho matematika v školskom roku 2011/2012 

bol vyhodnotený  Oliver Kuník zo Základnej školy Bezru-

čova ul., ktorý zvíťazil na okresnom kole pytagoriády a na 

celoslovenskom kole vybojoval 7. miesto; 

- za najlepšieho geografa bol vyhodnotený deviatak Rasti-

slav Blaho zo Základnej školy Dlhé Hony, víťaz krajského 

kola geografickej olympiády;  

- za najlepšieho fyzika bol vy-

hodnotený deviatak Lukáš Ko-

tleba zo Základnej školy Ho-

džova, víťaz krajskej fyzikálnej 

olympiády a okrem toho úspeš-

ne reprezentoval školu aj v ma-

tematike a geografii; 

- za najlepšiu biológičku bola vyhodnotená deviatačka 

Barbora Bieliková zo Základnej školy Dlhé Hony, víťazka 

krajského kola biologickej olympiády; 

- za najlepšiu olympioničku 

v slovenskom jazyku bola vy-

hodnotená ôsmačka Paulína 

Podskubová zo Základnej ško-

ly Dlhé Hony, víťazka krajské-

ho kola olympiády slovenského 

jazyka, ktorá na celosloven-

skom kole obsadila piate miesto; 

- za najlepšiu olympioničku v anglickom jazyku bola vy-

hodnotená siedmačka Alba Maria Hernándezová zo Zá-

kladnej školy Dlhé Hony, zvíťazila na krajskej olympiáde 

v anglickom jazyku a ktorá sa na celoslovenskom kole 

umiestnila na šiestom mieste; 

- za najlepšieho olympionika v nemeckom jazyku bol vy-

hodnotený Glenn Fischer zo Základnej školy Hodžova. 



401 
 

Stal sa víťazom okresnej olympiády v nemeckom jazyku 

a na krajskom kole bol tretí; 

- za najlepších Slávikov boli vyhod-

notené dve víťazky krajského kola 

súťaže „Slávik Slovenska“ tretiačka 

Nina Kohoutová a ôsmačka Sára 

Šteiningerová, obe zo Základnej 

školy Dlhé Hony; 

- za najlepšiu rečníčku bola vyhod-

notená ôsmačka Paulína Podskubová zo Základnej školy 

Dlhé Hony. Stala sa víťazkou okresného kola súťaže „Štú-

rov a Dubčekov rétorický Uhrovec“ a na krajskom kole 

získala tretie miesto; 

- za najlepšiu recitátorku bola vyhodnotená deviatačka 

Dominika Žilková zo Základnej školy Dlhé Hony, ktorá sa 

stala víťazkou krajského kola Hviezdoslavov Kubín; 

- za najlepšiu speváčku bola vyhodnotená Monika Petrí-

ková zo Základnej umeleckej školy K. Pádivého, ktorá má 

za sebou niekoľko úspešných súťaží „Stančekova Prievi-

dza“, „Košice Petra Dvorského“, „Pieseň Lýdie Fajtovej“, 

„Slávik Slovenska“, s umiestnením vždy v zlatom alebo 

v striebornom pásme. V uplynulom školskom roku bola 

vyhlásená za najlepšiu žiačku ročníkových prehrávok prvé-

ho stupňa;  

- za najlepšiu saxofonistku bola vyhodnotená Alexandra 

Tašárová zo Základnej umeleckej školy K. Pádivého, ví-

ťazka celoslovenskej súťaže v hre na saxofón v Starej Ľu-

bovni; 

- za najlepšiu výtvarníčku bola vyhodnotená Lívia Gažio-

vá zo Základnej umeleckej školy K. Pádivého, ktorá na ce-

loslovenskej súťažnej prehliadke žiakov „Malé grafické 

formy Vrútky 2012“ získala čestné uznanie. 
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Ocenenie si prevzali aj talentovaní športovci:  

- osemročná Nasťa Vrábelová zo Základnej školy Hodžova 

sa stala školskou majsterkou Slovenskej republiky 

v gymnastickom štvorboji. Na 

Majstrovstvách Európy vo 

fitness detí v Maďarsku skon-

čila na druhom mieste. Nasťa 

je tiež členkou družstva gym-

nastického štvorboja, ktoré 

získalo na Majstrovstvách 

Slovenska tretie miesto. 

Družstvo ďalej tvoria Klára Paulínyová, Marcela Haga-

rová, Ella Bartošíková a Natália Brezanová.  
- prvenstvo v Slovenskom pohári v športovej gymnastike si 

tento rok vybojovala Kristína Pašková zo Základnej školy 

Veľkomoravská.  

- cenu prevzalo za uplynulý školský rok aj družstvo mlad-

ších žiakov vo florbale zo Základnej školy Hodžova, ktoré 

skončilo na Majstrovstvách Slovenska ako „strieborné“.  

- družstvo starších žiakov skončilo na Majstrovstvách Slo-

venskej republiky vo florbale rovnako na výbornej druhom 

mieste.  

- krajskí víťazi v malom futbale zo Základnej školy Novo-

meského získali v celoslovenskom kole druhé miesto.  

- športová hokejová trieda 9.E Základnej školy Hodžova 

má za sebou päť úspeš-

ných rokov. Cena je po-

ďakovaním za ich úsilie.  

- iba o vlások unikol titul 

Majstra Slovenska v ho-

kejbale družstvu žiakov 
Základnej školy Hodžo-

va.  
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- viac ako 20 medailí získala v sezóne 2011/2012 karatistka 

Simona Prpičová zo Základnej školy Ul. Na dolinách. Na-

príklad zlatú medailu zo Svetového pohára Harasuto 

v Poľsku, 2-krát zlatú medailu z Európskeho pohára v Ru-

munsku, celková víťazka Slovenských pohárov vo svojej 

kategórii, bronzovú medailu z Majstrovstiev Slovenskej re-

publiky,  striebornú medailu v kategórii družstiev na Maj-

strovstvách Slovenskej republiky, zlatú a bronzovú medailu 

z Grand Prix Slovakia; 

- bedmintonistky Michaela Rajcová a Martina Bažíková 

zo Základnej školy Dlhé Hony sa umiestnili v uplynulom 

školskom roku v celoslovenskom finále na 3. mieste;  

- deviatak Jakub Fabo zo Základnej školy Kubranská ul. sa 

stal šesťnásobným majstrom Slovenska. Dostal sa do už-

šieho výberu na majstrovstvá sveta do 17 rokov, ktoré budú 

v septembri 2012 v Košiciach; 

- ôsmačka Bronislava Dobiášová  

zo Základnej školy Kubranská ul. 

získala tento rok na Majstrov-

stvách Slovenska v krasokorču-

ľovaní 2. miesto a bola  nomino-

vaná na EYOWF – mládežnícku 

olympiádu, ktorá bude v Rumun-

sku tento rok. 

vlastné poznámky  

 

O predaji Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne spo-

ločnosti Altis sa malo rozhodnúť na zasadnutí Mestského za-

stupiteľstva v Trenčíne dňa 22. júna 2012. Poslanci na návrh 

predsedu poslaneckého klubu Smer – SD PaedDr. Daniela 

Beníčka tento predaj stiahli z programu mestského zastupiteľ-

stva. 

http://www.trencin.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10400996&ids=6
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Zimný štadión chce primátor Mgr. Richard Rybníček pre-

dať pre jeho havarijný stav. V zastaranom chladiarenskom za-

riadení sa nachádza dvanásť ton čpavku, čo podľa vedenia 

mesta ohrozuje bezpeč-

nosť obyvateľov. Mesto 

Trenčín na rekonštruk-

ciu peniaze nemá, preto 

ho chce primátor predať. 

Ako sa vyjadril, v opač-

nom prípade štadión ne-

otvorí, čím bude ohro-

zená budúca hokejová 

sezóna.  

Spoločnosť Altis, ktorá chce štadión kúpiť za stotisíc eúr, 

má do rekonštrukcie investovať v priebehu piatich rokov jede-

násť miliónov eúr a vybudovať v Trenčíne hokejovú arénu.  

Dňa 14. júna 2012 zvolali poslanci mimoriadne zastupiteľ-

stvo, ale ani po šiestich hodinách rokovania sa s primátorom 

nedohodli. Poslanci navrhovali, aby mesto Trenčín odstránilo 

zásadné nedostatky na zariadení a o predaji štadióna sa rozho-

dovalo až po skončení hokejovej sezóny na budúci rok v apríli 

2013. „Primátor rešpektoval uznesenie z mimoriadneho zastu-

piteľstva, nevetoval ho, čo my vnímame ako dobrý krok. Klub 

Smer - SD je ochotný súhlasiť s  rozpočtom tak, aby bolo 

možné spraviť nevyhnutnú opravu v rámci revízie“ uviedol 

PaedDr. Daniel Beníček, podľa ktorého „hokejová sezóna 

ohrozená nie je. Nejde o katastrofický scenár, ale o bežnú 

údržbu, ktorá vychádza z revíznej správy“. Podľa primátora je 

stav natoľko vážny, že je možné aj to, že štadión nebude neo-

tvorený, pokiaľ nebude istota, že sa nič nestane. „Náklady bu-

dú desiatky tisíc eúr a to je už na vyhlásenie verejného obsta-

rávania a tá bude trvať mesiac až dva a až potom by nasledo-

vala rekonštrukcia.“ „Už v tejto chvíli si treba povedať, že aj 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10400997&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10400997&ids=6
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keď pôjdu peniaze z mestského rozpočtu, bude to znamenať 

oddialenie sezóny,“ dodal primátor Mgr. Richard Rybníček. 

Trenčianske noviny 25.06.2012  

pomocná evidencia 396/1/2012 

 

Športové podujatie „Hviezdy deťom“ na Mierovom ná-

mestí v Trenčíne malo sobotu dňa 23. júna 2012 svoje štvrté 

pokračovanie. Uplynulé roč-

níky boli poznačené s viac 

ako 25.000 eúr vyzbieraných 

na charitatívne účely  no a 

nielen to. Boli to aj úsmevy 

na tvárach detí, ale aj tých 

starších občanov, ktorí sa 

stretli tvárou v tvár so svo-

jimi obľúbencami. Postarali sa o to, hráči AS Trenčín, HK 

Dukla Trenčín, lídri slovenskej hokejovej a futbalovej repre-

zentácie, hviezdy NHL a po-

predných európskych futbalo-

vých líg, tváre známe z televíz-

nych obrazoviek či divadelných 

dosiek. Všetci pozvaní hráči roz-

dávali podpisy na autogramiáde.  

Rovnako ako v uplynulých 

ročníkoch mohli občania stretnúť skutočné osobnosti, veď fut-

balový tím bol plný zvučných mien slovenských reprezentan-

tov a hráčov z kvalitných európskych súťaží, ktorých viedli v 

pozícii hrajúcich trénerov kormidelníci AS Trenčín Adrián 

Guľa a Marián Zimen. Lídrom výberu bol obranca FC Li-

verpool Martin Škrtel, jeden z najlepších stopérov anglickej 

Premier League. Na ihrisku postavenom priamo na Mierovom 

námestí sa predstavili hlavne ofenzívni hráči, ako napríklad 

„Miňo“ Stoch, ako autor najkrajšieho európskeho gólu uply-
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nulého ročníka, ďalej Stanislav Šesták, Filip Hološko, Juraj 

Kucka, Erik Jendrišek, Vratislav Greško a Róbert Mak. 

Brankárom tímu futbalových hviezd bol Marián Kello. Líd-

rom hokejového tímu bol jeden z najlepších hráčov NHL Ma-

rián Hossa. Na súpiske nechýbali 

„strieborní chlapci“ z úspešného 

mužstva z nedávneho svetového 

šampionátu v Helsin-kách, ktoré 

sa fanúšikom predstavilo ôsmimi 

hráčov Branko Radivojevič, 

Tomáš Tatar, Andrej Sekera, 

Tomáš Kopecký, Ivan Baranka, Marcel Hossa, Mário 

Bližňák a Dominik Graňák, ktorý len pred nedávnom prinie-

sol do Trenčína Gagarinov pohár za víťazstvo v KHL. Hoke-

jisti mali vo svojom strede aj dvojicu skúsených veteránov 

majstra sveta z Göteborgu Richarda Lintnera a Róberta 

Petrovického.  

Bez osobností slovenského športového života, ale bez spo-

luorganizátorov by bola snaha 

márna. Projekt „Hviezdy deťom“ 

sa stali zaujímavé aj pre veľké 

spoločnosti. Už na od prvého roč-

níka podujatia boli Slovenské 

elektrárne generálnym partnerom 

podujatia 

Projekt „Hviezdy deťom“ je významným preto, lebo sa 

snaží spojiť do jedného tri fenomény:  

- Ide o emócie, ktoré vie priniesť len šport a významné špor-

tové a spoločenské osobnosti na jednom mieste; 

- Zvýraznenie charitatívneho rozmeru akcie, keď sa dokážu s 

pomocou silných partnerov vygenerovať finančné pro-

striedky, ktoré sú v niektorých prípadoch nenahraditeľné;  
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- komunikačný mix pre prezentáciu partnerov od regionál-

nych až po celoslovenské médiá.  

Nominácia hokejistov:  

Róbert Petrovický - Branko Radivojevič, Tomáš Tatar, Andrej 

Sekera, Tomáš Kopecký, Marián Hossa, Ivan Baranka, Marcel 

Hossa, Richard Lintner, Mário Bližňák, Dominik Graňák; 

Nominácia futbalistov:  

Marián Kello - Martin Škrtel, Miroslav Stoch, Stanislav Šes-

ták, Filip Hološko, Juraj Kucka, Erik Jendrišek, Vratislav 

Greško, Róbert Mak, Marián Zimen, Adrián Guľa; 

Nominácia televízie Joj:  

Roman Hodál (tréner brankárov AS Trenčín), Stanka Pavolo-

vá (moderátorka TopStar), Danka Strculová (mode-rátorka 

Novín), Jozo Kačmáry (redaktor Novín), Darius Haraksin (re-

daktor Novín), Peter Hollý (moderátor Športu), Braňo Tesák 

(redaktor Športu), Rado Ležovič (redaktor Športu), Peter Ko-

čiš (herec), Ľubomír Paulovič (herec), Samo Migaľ (redaktor 

Novín), Jožo Kubáni (redaktor Novín), Paľo Čertík (redaktor 

Novín), Jano Mečiar (moderátor Novín); 

Nominácia AS Trenčín:  

Igor Šemrinec, Peter Bartalský - Lukáš Ďuriška, René Šiko, 

Tomáš Malec, Aldo Baéz, David Depetris, Vojtech Horváth, 

Marek Frimmel, Jakub Holúbek, Peter Mazan, Peter Kleščík, 

Ivan Díaz, Boris Godál, Ramón, Peter Štyvar, Samuel Štefá-

nik, Róbert Mazáň, Karol Mondek, Stanislav Lobotka 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 465/1/2012 
 

Počas letných prázdnin v zimnom štadióne Mariána Gábo-

ríka v Trenčíne prebiehal štvrtý ročník Hokejovej školy Ma-

riána Gáboríka pre viac ako sedemsto detí z celého sveta 

v piatich týždňových turnusoch. „Som rád, že škola sa takto 

rozbehla a ja spolu s niektorými ďalšími chalanmi budem 

môcť odovzdať svoje hokejové skúsenosti. Nie je to o tom, že 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10469517&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10469517&ids=6
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za týždeň sa deti naučia hrať hokej, ale je to dobrý štart a za 

ten týždeň pre ne pripravíme hravou formou mnoho aktivít," 

povedal Marián Gáborík. 

Podľa jedného z manažérov hokejovej školy Michala 

Krúpu, do Trenčína pri-

chádzajú hokejové talen-

ty doslova z celého sveta 

a cudzinci tvoria viac 

ako polovicu účastníkov 

školy. „Prichádzajú deti 

z celej Európy, ale vďa-

ka popularite Mariána 

Gáboríka za morom pri-

chádzajú aj deti z Kanady a Spojených štátov amerických. 

Mali sme tu dokonca aj deti z takej nehokejovej zeme, ako je 

Mexiko.“ V tomto roku prišlo do Trenčína viac ako 90 detí z 

Poľska a 45 detí zo Švédska. 

Počas trvania hokejovej školy prišlo do Trenčína 25 až 30 

známejších trénerov, medzi nimi napríklad Haščák, Bokroš. 

súčasní aj bývalí hokejisti. Pre deti bol pripravený bohatý 

sprievodný program, ako napríklad návšteva letného kúpali-

ska, Trenčianskeho hradu, pamätihodností či autogramiáda s 

hviezdami NHL a KHL ako Mariána Hossu, Marcela Hossu, 

Mariána Gáboríka, Branka Radivojeviča, Tomáša Kopeckého, 

Zdena Cháru, Richarda Lintnera. O deti sa počas týždňa stara-

lo okrem trénerov aj 15 vychovávateľov. Hokejová škola Ma-

riána Gáboríka bola najväčšou v Európe. 

www.sme.sk 09.07.2012  

pomocná evidencia 429/1/2012 

 

V dňoch 30. júna 2012 a 1. júla 2012 Trenčín  privítal 

účastníkov 56. ročníka Trenčianskej regaty. Organizátori pri-

pravili pre pretekárov trate o dĺžke 200 metrov, 2000 metrov 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10469516&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10469520&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10469521&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10469525&ids=5
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10469524&ids=5
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a pre vyššie vekové kategórie 4 000 a 6 000 metrov. Pre naj-

menších adeptov rýchlostnej kanoistiky zorganizovali Krpec 

Cup, kde na 200 metrovej trati pretekali deti do 8 rokov. Vete-

ráni a veteránky zasa bojovali o majstrovské tituly na 4 000 

metrovej trati. 

Za horúceho počasia to 

boli veľmi náročné preteky, 

pretože vysporiadať sa s ho-

rúcim počasím, náročnou tra-

ťou, bolo skutočným ume-

ním. Všetci pretekári podali 

od najmenších vekových ka-

tegórií až po veteránov vyni-

kajúce výkony. Pochvalu si zaslúžia všetci, avšak je treba 

spomenúť tých, ktorí zabojovali a stali sa držiteľmi viacerých 

pohárov z vydarenej regaty.  

Výsledky: 

- kategória mužov – K-1 200 metrov 

Miroslav Zaťko, Dukla Trenčín 

- kategória mužov – C-1 200 metrov 

Ľubomír Hagara, Dukla Trenčín 

- kategória mužov – K-2 200 metrov 

- Ľubomír Beňo – Tomáš Martínek, Dukla Trenčín  

- kategória mužov – C-2 200 metrov 

Csaba Orosz – Vincent Farkaš, KSK Šamorín 

- kategória mužov – K-1 6000 metrov  

Filip Petrla, Slávia UK Bratislava 

- kategória mužov – C-1 6000 metrov 

Matej Rusnák, Dukla Trenčín 

- kategória juniorov – K-1 200 metrov  

Balász Lörincz, KKK Komárno 
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- kategória juniorov – K-2 200 metrov  

Balász Lörincz – Oliver Mikuš, KKK Komárno, ŠG 

Trenčín 

- kategória juniorov – C-1 200 metrov  

Roland Fekete, KCK Šamorín 

- kategória juniorov – C-2 200 metrov  

David Tarcsi - Balász Lörincz, KCK Šamorín 

- kategória juniorov – K-1 6000 metrov 

Denis Myšák, KRK Nováky 

- kategória juniorov – C-1 6000 metrov 

Michal Ďuriš, KRK Nováky 

- kategória ženy – K-1 200 metrov 

Ivana Kmeťová, ŠKP Bratislava 

- kategória ženy – K-2 200 metrov 

Martina Kohlová – Ivana Kmeťová, ŠKP Bratislava 

- kategória ženy – C-1 200 metrov 

Magda Stany, SK Morava Kojetín 

- kategória ženy – C-1 4000 metrov 

Magda Stany, Sk Morava Kojetín 

- kategória ženy – K-1 4000 metrov 

Martina Kohlová, ŠKP Bratislava 

- kategória juniorky – K-1 200 metrov 

Patrícia Drienovská, KRK Nováky 

- kategória juniorky – K-2 200 metrov 

- Patrícia Drienovská – Nikola Zatlkajová, KRK Nováky 

- kategória juniorky – K-1 4000 metrov 

Nikola Zatlkajová, KRK Nováky 

Trenčianske noviny 09.07.2012 

pomocná evidencia 427/1/2012 

 

Cez víkend v dňoch 28. až 29. júla 2012 sa v Trenčíne 

stretli mladé vodácke talenty, ktoré podporila „Nadácia pošto-

vej banky“, so slovenskými olympionikmi na preteku „Veľká 
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cena Váhu“. Povzbudiť nádejných pretekárov z detských do-

movov a zo sociálne slabších rodín prišli olympionici Erik Vl-

ček, Peter Gelle, Martin Jankovec, Juraj Tarr a tiež Ľubomír 

Hagara. Tí budú súťažiť spolu s deťmi a zúčastnia sa autogra-

miády. 

V Trenčíne na 

ostrove sa stretlo 

okolo 270 rýchlost-

ných kanoistov zo 

Slovenska, všetkých 

vekových kategórií 

od 9-ročných žiači-

kov až po veteránov, 

aby si zmerali sily v rôznych súťažných disciplínach. „Pripra-

vili sme tieto preteky hlavne pre deti, aby sme im vyplnili 

veľkú prázdninovú medzeru medzi pretekmi, umožnili im 

stretnúť sa so svojimi vzormi pred hrami v Londýne a tiež, aby 

mali možnosť ukázať to, čo sa za celý rok naučili,“ povedal 

riaditeľ pretekov Vladimír Mrva o Veľkej cene Váhu 2012 

a 1. ročníku Pohára 

Nadácie poštovej 

banky, ktorý orga-

nizovalo Občianske 

združenie Športová 

rodina pre všetkých. 

Vladimír Mrva tiež 

dodal, že ide o prvý 

ročník súťaže, ktorý 

zorganizovali pre-

važne dobrovoľníci. 

Aj logo pretekov vytvorila Martina Černíčková z Detského 

domova Lastovička v Trenčíne. „Ak sa preteky podaria, na 

budúci rok by sme chceli, aby boli už na medzinárodnej úrov-
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ni za účasti českých, maďarských a poľských detí,“ dodal or-

ganizátor. 

Súťažilo sa na starom ramene Váhu vo viacerých vekových 

kategóriách a disciplínach. Súčasťou podujatia bola autogra-

miáda s olympijskými reprezentantmi v sobotu o 14:00. Vý-

sledky: 

muži: 

Kategória K1 200 m: 1. Miroslav Zaťko 36,047 s,  

 2.  Ľubomír Beňo +0,187,  

 3.  Tomáš Martinek +0,672 všetci Dukla  

 Trenčín 

Kategória C1 200 m: 1. Daniel Biksadský  42,891 (ŠKP Bra- 

 tislava),  

  2. Krištof Tóth +0,515,  (Kajak canoe 

      klub  

  Šamorín)  

  3. Matej Rusnák +0,672 (Dukla Tren- 

  čín)  

Kategória K2 200 m: 1. Ľubomír Beňo, Tomáš Martinek  

                                       33,328, (Dukla Trenčín)  

 2. Miroslav Zaťko, Andrej Klučár  

     +0,703, (Dukla Trenčín)  

 3. Gábor Jakubík, Matej Michálek 

     +2,188, (ŠKP Bratislava)  

Kategória C2 200 m: 1. Daniel Biksadský, Vincent Farkaš   

  41,907, (ŠKP Bratislava/Kajak ca- 

  noe klub Šamorín)  

 2. Michal Cabadaj, Stanislav Luža  

     +2,015, (ŠKP Bratislava)  

 3. Matej Roder, Matej Rusnák +4,109 

     (Kanoistický klub TTS Trenčín/Dukla  

     Trenčín)  

Kategória K1 500 m: 1. Martin Jankovec 1:42,344 min, 
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     (Dukla Trenčín)  

 2. Juraj Tarr +1,265 s, (ŠKP Bratisla- 

    va)  

 3. Tomáš Martínek +2,640 (Dukla  

     Trenčín) 

Kategória C1 500 m:  1. Matej Rusnák 2:00,453, (Dukla   

     Trenčín)        

 2. Daniel Biksadský +1,422, (ŠKP Bra- 

     tislava)  

 3. Vincent Farkaš +3,641 (KCK Šamo- 

     rín)  

Kategória K2 500 m:  1. Erik Vlček, Peter Gelle  1:26,281,  

     (ŠKP Bratislava/Dukla Trenčín)  

 2. Ľubomír Beňo, Tomáš Martínek  

     +1,688, (Dukla Trenčín)  

 3. Gábor Jakubík, Matej Michálek 

   +7,094, (ŠKP Bratislava)  

Kategória C2 500 m:  1. Michal Cabadaj, Stanislav Luža  

    1:57,656, (ŠKP Bratislava)  

 2. Matej Roder, Matej Rusnák  +1,547,  

     (Kanoistický klub Trenčín/Dukla  

       Trenčín)  

 3. Ondrej Púček, Vincent Farkaš  

     +20,640 (Športové gymnázium Tren 

     čín/ Šamorín) 

ženy 
Kategória K1 500 m:  1. Lucia Mištinová 02:17,422, (KRK 

     Nováky)  

 2. Zdena Liptáková +5,906 (Športové  

   gymnázium Trenčín)  

Kategória K2 500 m:  1. Zdena Liptáková, Lucia Mištinová 

      2:04,531, (Športové gymnázium  

     Trenčín/KRK Nováky)  
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 2. Karin Matejková, Barbora Moravčí- 

      ková (Športové gymnázium Trenčín)  

      +9,734. 

www.kanoe.sk 29.07.2012 

pomocná evidencia 456/1/2012, 461/1/2012, 462/1/2012 

 

Na ihrisku v Záblatí sa uskutočnilo dňa 21. júla 2012 exhi-

bičné stretnutie medzi domácou Telovýchovnou jednotou Zá-

blatie a Telovýchovnou jednotou Jednota Trenčín. Futbalovým 

stretnutím si prítomní diváci pripomenuli päťdesiatdva rokov 

od založenia TJ Jednoty Trenčín. 

Pred úvodným 

hvizdom  si prítomní 

diváci pripomenuli 

zomrelých hráčov TJ 

Jednoty Trenčín a 

vznik klubu 14. júla 

1960. Zápas sa skon-

čil hokejovým vý-

sledkom 7:4 pre domáce Záblatie, stretnutie rozhodoval Stani-

slav Marcinát. Zápas sledovalo 150 divákov.  

Po polčase bol stav zápasu 1:0 v prospech Jednoty. Góly 

začali padať až v druhom polčase. „Na to, že to bola prvá ex-

hibícia klubu TJ Jednota Trenčín, som spokojný. Napriek ne-

priaznivému počasiu nás prišli ľudia podporiť a videli zaují-

mavé stretnutie. Som 

rád, že do tímu Jednoty 

prijali pozvanie oslo-

vení hráči i mladý ho-

kejový talent Marko 

Daňo,“ zhodnotil po-

dujatie predseda Občianskeho združenia TJ Jednota Trenčín 

Vladimír Poruban.  

http://www.kanoe.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10585406&ids=6
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www.sme.sk 02.08.2012  

pomocná evidencia 467/1/2012 

 

Mesto Trenčín rozdelilo medzi športovcov 25.000 eúr. V 

grantovom kole na aktivity v oblasti športu a telesnej kultúry 

na rok 2012 získalo dotáciu na činnosť športových klubov 28 

subjektov. Najviac 1.990 eúr dostala Telovýchovná jednota 

Slávia Športová škola Trenčín a druhú najväčšiu dotáciu 1370 

eúr Športový klub 1.FBC Trenčín. Na reprezentáciu a výni-

močné akcie získalo príspevok 20 subjektov, najviac 400 eúr - 

dostalo Občianske združenie „Buď lepší na Out Door cviče-

nia“ na Ostrove. Podporili sa iba projekty, ktoré sa budú reali-

zovať v kalendárnom roku 2012. 

Dotácie dostali subjekty na základe predloženej žiadosti, 

ktorá obsahovala aj povinné prílohy a museli mať vyrovnané 

záväzky voči mestu. Mesto môže poskytnúť  dotáciu právnic-

kým osobám, ktorých zriaďovateľom nie je Mesto Trenčín a 

fyzickým osobám, teda podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo 

trvalý pobyt na území mesta a pôsobia alebo poskytujú služby 

jeho obyvateľom. 

www.sme.sk  08.08.2012 

pomocná evidencia 476/1/2012  

 

Deň 11. august 2012 

rekordný počet plavi-

diel, ale aj dážď a tak-

mer tritisíc návštevní-

kov, taký bol tohtoroč-

ný Splav netradičných 

korábov po Váhu, ale-

bo Splanekor. Jeho tra-

díciu takmer kultového 

podujatia osemdesia-

prehliadka plávajúcich korábov 



416 
 

tych rokov oživili v Trenčíne v roku 2007. Konal sa vždy prvý 

prázdninový víkend, no po piatich rokoch ho organizátori pre-

sunuli na 11. august. 

„Na našu akciu začali chodiť aj účastníci z Čiech, kde po-

dobné akcie bývajú práve v druhý prázdninový mesiac a práve 

na august si chystajú a stavajú koráby,“ zdôvodnil zmenu ter-

mínu hlavný organizátor Jozef Čermák. 

Ako však hovorí, ešte prehodnotí, či tento augustový termín 

ostane. S tohtoročným sa totiž pohralo aj počasie. Okrem 

splanekorovej soboty boli dni pred, ale aj po akcii, plné slnka 

a tepla. Iba v sobotu od rána pršalo a fúkal chladný vietor. Na-

priek tomu prišlo podľa organizátorov takmer tritisíc divákov 

a na štart sa dostavil dokonca rekordný počet - devätnásť ko-

rábov, čo je o desať viac ako rok predtým. 

Keď začala prehliadka plavidiel, počasie sa zľutovalo a 

prestalo pršať. Bez dažďa to vydržalo aj počas hodinovej 

plavby z úseku pláže 

na Ostrove, medzi 

trenčianskou a zama-

rovskou stranou. Po-

tom sa už zase rozpr-

šalo. Promenáda pre-

verila plavbyschop-

nosť plavidiel, ná-

strahy počasia a po-

sádky. Vydržali všet-

ky, až na trenčianske plavidlo Helipotvor. To sa potopilo, ale 

jeho posádku, ktorú tvorili študenti techniky, to neodradilo a 

chcú opäť o rok štartovať. Ako sľúbili, už upravia ťažisko lo-

de, ktoré zvolili vysoko. 

Plavbu absolvovalo tento rok rekordných devätnásť plavi-

diel, šesť bolo domácich trenčianskych, deväť z iných miest 

Slovenska a štyri z Čiech. Po Váhu sa plavili lode s honosný-

víťazná posádka „Poseidon a rozprávkové bytosti mora“ 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10671316&ids=6
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mi názvami ako Srdce lásky, Poupata na spartakiáde. Lode 

mali mená aj zo zvieracej alebo rozprávkovej ríše ako naprí-

klad Včielka Maja a Vilko, Krtko a kamaráti, Drak a ča-

rodej, ZOO na ľadovej kryhe, Brontosaurus a ľudia z 

praveku, ale aj z pracovnej sféry - Tiráci, Kuchtíci, Hasiči, 

Stroskotanec. 

Výhre štyristo eúr sa napo-

kon potešila posádka lode Po-

seidon a rozprávkové bytosti 

mora, ktorá obhajovala víťaz-

stvo z vlaňajšieho roka. Kapi-

tán lode, v civile Marián 

Ďurkov, prezradil, že použili 

základ z minulého roka, vymysleli iba nový motív. „Predvlani 

sme boli „Mimozemšťania“, vlani sa naša loď volala „Santa 

Claus so svojimi pomocníkmi“, tak som tento rok chcel niečo, 

čo sa viaže k vode. Tento motív mi napadol pred dvomi me-

siacmi, kamaráti poznášali lastúry, mušle, niektoré som aj ja 

sám vylovil na Korzike, keďže sa rád potápam.“ 

Na lodi nechýbala ani morská panna. Nemuseli ju vyloviť z 

mora, ale vytiahli z kontajnera. „Vyhodili ju na výstavisku, tak 

sme ju vzali so sebou“ dodal. 

Na druhom mieste sa umiestnili Flinstonovci, teda rodinná 

posádka Hausne-

rovcov zo Zvolena. 

„Bol to nápad detí, 

Alexa a Alana, po-

tom plavidlo man-

žel Jozef montoval 

tri mesiace v garáži 

a ja s maminkou 

sme mali na staros-

ti naše praveké 

Neptun, kráľ morí 
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odevy,“ povedala hlava rodiny Andrea. Ich nápad detí zaujal. 

„Sú to smiešne postavičky, vždy niečo vymyslia a naša rodina 

je pre každú srandu,“ dodala Andrea. Druhé miesto ich moti-

vovalo, sľúbili, že o ďalší rok prídu zas. 

Na ešte bodovanom ôsmom mieste sa umiestnila Jánoší-

kova družina. „Folklórny motív preto, lebo ja som bývalý ta-

nečník a moja družina Denisa alias Uhorčík a Janka alias Raj-

noha sú muzikantky z Trenčína,“ povedal Jánošík, inak Pavol 

Kolárik. Plavidlo začali stavať iba dva týždne pred akciou, zá-

klad tvoril polystyrén, typické kroje zohnali v Liptove. 

Programom sprevádzal herec a trenčiansky rodák Štefan 

Skrúcaný. „Nemal žiadne hviezdne maniere ani špeciálne po-

žiadavky, pohostili sme ho makovo-jablkovou štrúdľou,“ pre-

zradil Čermák. „Správal sa ako stopercentný profesionál, ale 

aj ako človek, ktorý kde sa pohol, tam sa s ním chcel niekto 

odfotiť.“ 

Súčasťou podujatia bol aj sprievodný program, v ktorom sa 

v dueli národov stretli siláci z Čiech Jiří Žaloudek, Jan Šalata 

a Čestmír Šíma a Slovenska - Paľo Jambor, Braňo Golier a 

Igor Petrík. Z piatich disciplín vyšli víťazne siláci z Čiech. 

V kultúrnom programe vystúpilo osem tanečných súborov 

a štyri hudobné skupiny. Členovia motoklubu Black King vo-

zili na svojich silných strojoch záujemcov, najmä deti 

www.sme.sk 22.08.2012  

pomocná evidencia 490/1/2012 

 

Tohoročný 18. ročník hokejového turnaja Rona Cup - 

Memoriál Pavla Demitru sa uskutočnil netradične v Dubnici 

nad Váhom v dňoch 16. až 19. augusta 2012 za účasti troch 

slovenských a troch českých extraligových, konkrétne HC Ko-

šice, HK 36 Skalica, Dukla Trenčín, HC Oceláři Třinec, PSG 

Zlín a HC Verva Litvínov. Takmer bez zaváhania prešli turna-

jom zverenci trénera Petra Oremusa. Skaličania aj bez Žig-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10670945&ids=6
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munda Pálffyho v Dubnici dominovali, keď jediný bod stratili 

remízou s moravským Třincom. Na druhej mieste sa umiestnil 

PSG Zlín a bronzový stupeň sa ušiel hokejistom HC Oceláři 

Třinec, kto-

rí vo všet-

kých troch 

zápasoch 

remizovali. 

Usporiada-

teľská Duk-

la Trenčín 

napokon 

skončila až 

posledná, 

keď dva body získala za remízy s Třincom a Zlínom. Závereč-

né poradie v turnaji: 

1. Skalica 3 2 1 0 12:7 

2. Zlín 3 1 1 1 13:13 

3. Třinec 3 0 3 0 5:5 

4. Košice 3 1 1 1 10:11 

5. Litvínov 3 1 0 2 11:13 

6. Trenčín 3 0 2 1 9:11 

Za najlepšieho brankára bol vyhlásený Adam Trenčan z 

HK 36 Skalica, za najlepšieho obrancu bol vyhlásený Marek 

Biro z Dukly Trenčín, za najlepšieho útočníka bol vyhlásený 

Petr Čajánek z PSG Zlín. 

www.sme.sk 21.08.2012  

pomocná evidencia 497/1/2012 

 

Preteky seriálu Slovenského pohára silných mužov sa 

uskutočnili v Nemšovej dňa 19. augusta 2012. Z víťazstva sa 

tešil Trenčan Marek Kmoško. Ten len pred dvoma týždňami 
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utrpel ťažké poškodenie platničky a hrozilo, že s pretekaním 

skončí. 

O víťazstvo súperilo šesť borcov  v šiestich disciplínach v 

Slovenskom pohári. V prvej dvíhali pretekári bremeno vážiace 

125 kilogramov. Siláci ho dvíhajú nad hlavu silou ramien a 

tricepsov. Tri platné pokusy si pripísal Marek Kmoško a Jaro-

slav Daňo. O jeden menej zvládol víťaz predchádzajúceho ko-

la Dávid Ďatelinka a Marek Markuš. Peter Supák a Peter Re-

kenei nezvládli ani jedno opakovanie. 

Druhou disciplínou bolo nosenie 120 kilogramových  kuf-

rov. Najrýchlejší čas si pripísal Marek Kmoško, druhý v pora-

dí skončil Ďatelinka, tretí Daňo. Držanie halapartní vo vystre-

tých rukách (tzv. krucifix) nasledovalo ako tretie v poradí. Tu 

predviedol silné ramená a silu výdrže Marek Markuš a pripísal 

si víťazstvo v disciplíne. Druhý skončil Kmoško a tretí Daňo, 

ktorý prišiel na podujatie so zranenými ramenami. 

Siláci v ďalšej disciplíne prevracali štyristokilogramové 

pneumatiky, po dve opakovania. Štyri opakovania, dva tam a 

dva späť, predviedol Marek Kmoško. Dobrú techniku ukázal 

Ďatelinka a skončil druhý. Tretie miesto si pripísal Daňo. 

O víťazstvo v nosení superyoke sa pobila opäť trojica Da-

ňo, Kmoško a Ďatelinka. 

Najvyšší počet bodov si 

pripísal Daňo, za ním Ďate-

linka a Kmoško. Závereč-

nou disciplínou bolo ťaha-

nie sedem a pol tonového 

ťahača. Už dlhú dobu je 

doménou  Dávida Ďatelin-

ku, ktorý v nej víťazí. Bolo 

tomu tak i v Nemšovej. Druhé miesto si pripísal Kmoško a tre-

tí skončil Daňo. 
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Po šiestich disciplínach sa na prvom mieste umiestnil Ma-

rek Kmoško. Pre rodáka z Trenčína to bol vôbec prvý triumf v 

seriáli Slovenského pohára. 

Výsledky: 1. Marek Kmoško 31,5 b, 2. Jaroslav Daňo 

27,5 b, 3. Dávid Ďatelinka 26,5 b, 4.Marek Markuš 19,5 b,               

5. Peter Rekenei 12 b, 6. Peter Supák 6 b. 

Trenčianske noviny 27.08.2012 

pomocná evidencia 505/2/2012 

 

Hokejisti Dukly Trenčín sa zúčastnili v dňoch 23. až 25. 

augusta 2012 na Tatranskom pohári v Poprade. Dve víťaz-

stvá a jediná prehra, taká bola bilancia hokejistov Dukly na 

65. ročníku Tatranského pohára. Šesť bodov zverencov trénera 

Róberta Kalábera stačilo na druhé miesto. Konečný výsledok 

mohol byť ešte lichotivejší, nebyť prespatej druhej tretiny s 

neskorším víťazom z Popradu.  

Na záver vyhodnotili usporiadatelia najlepšie individuálne 

výkony hráčov, keď vyhlásili : 

- za najlepšieho brankára Dušana Sidora (HK Poprad), 

- za najlepšieho obrancu Sabahudin Kovačevič (HK Po-

prad), 

- za najlepšieho útočníka Petra Sojčíka (Dukla Trenčín),  

- za najlepšieho strelca Romana Tomasa (HK Poprad). 

 Záverečná tabuľka: 

1. Poprad               3 2 1 0 0 12:8 8 

2. Trenčín              3 2 0 0 1 11:9 6 

3. Košice               3 1 0 1 1 9:8 4 

4. Slovensko “20“  3 0 0 0 3 1:8 0 

Trenčianske noviny 27.08.2012 

pomocná evidencia 505/1/2012 

 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10705636&ids=6
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Dňa 1. septembra 2012 sa v Trenčíne na Váhu uskutočnil 

Pretek dračích lodí 
medzi obcami o Pohár 

preborníka a preteky 

medzi firmami Tren-

čianskeho kraja. Do 

preteku firiem bol vlo-

žený aj Slovenský po-

hár dračích lodí, nakoľ-

ko sa do súťaže prihlásil nedostatočný počet posádok, aby vy-

tvoril samostatnú kategóriu. Celkovo štartovalo 26 posádok, 

no preteky ich dokončilo 18.  

V kategórii obcí prekvapili Moravskí draci z Brumov-

Bylnice, ktorí získali 1. miesto. Brumov si odniesol aj cenu 

Miss bubeníčky. Zo slovenských obcí im najlepšie sekundo-

vali Horňany na 2. mieste a ako tretí dopádlovali do cieľa Hu-

binskí draci. 

V kategórii firiem vyhrala posádka Neptún klub z Piešťan 

zaradená do vyhodnotenia Slovenského pohára, tiež ako víťaz 

Slovenského pohára, v 

ktorom 2. miesto obsadil 

Nostradamus 2012. Na-

koľko sa tieto posádky ve-

nujú pádlovaniu organizo-

vane už dlhšiu dobu neboli 

zaradené do vyhlásenia 

výsledkov medzi firmami, 

kde pádlovali začínajúci draci.  

Medzi firmami tak bola odmenená pohárom za 1. miesto 

posádka Dravagus z Trenčína, taktiež prekvapenie súťaže. Na 

2. mieste sa umiestnili Veterinári tesne pred bronzovými Ko-

fola Hard. 

pomocná evidencia 526/1/2012 
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Letné kúpalisko v Trenčíne dňom 2. septembra 2012 zavre-

lo svoje brány. Zdá sa, že aj 

keď nie sú známe presné šta-

tistické údaje, predsa toho-

ročná sezóna bola úspešnej-

šia ako vlaňajšia. A ešte nie-

čo. Pre problémy s moder-

nizáciou železničnej trate 

a nefunkčnou novom plavár-

ňou na Ostrove je viac ako pravdepodobné, že súčasná plavá-

reň bude ešte dlho slúžiť Trenčanom a návštevníkom mesta.  

Správca kúpaliska Ing. Ľudovít Prívara hodnotí tohoroč-

nú sezónu ako veľmi dobrú, keď v mesiaci júl 2012 si na kú-

palisko našlo cestu 32 tisíc návštevníkov, na čom sa kladne 

podpísali horúce dni nad 30 ◦ C. K tomu treba pripočítať aj ho-

rúce augustové dni, keď v treťom augustovom týždni vystúpili 

teploty až na 37 ◦ C. Po skončenej sezóne možno konštatovať, 

že letnú plaváreň navštívilo 

presne 54.365 osôb, teda 

o desať tisíc osôb viac, čo sa 

prejavilo na výške tržieb, cel-

kom 91.444 eúr. Upozornil 

však, že pre budúcu sezónu sa 

budú musieť vykonať najnut-

nejšie opravy na technológiách, bazéne a okolitej dlažby, pre-

tože modernizácia železnice sa posúva na neurčito. 

Dobrá správa pre milovníkov kúpania je, že počas letných 

prázdnin sa vykonala nutná rekonštrukcia sauny a spŕch 

v krytej plavárni, ktorá začala slúžiť verejnosti prvých sep-

tembrových dní. 

Info Trenčín 03.09.2012 

pomocná evidencia 519/1/2012 

 



424 
 

V piatok 7. septembra 2012 uplynul rok od tragédie od pá-

du lietadla Jak-42 

s hráčmi a realizačným 

tímom Lokomotiv Ja-

roslavľ, do ktorého 

patril aj kapitán slo-

venskej reprezentácie 

na majstrovstvách sve-

ta v ľadovom hokeji 

v Bratislave Pavol Demitra a priniesla smútok do sŕdc všet-

kých priaznivcom slovenského ľadového hokeja. Tento deň 

bol príležitosťou pre vedenie Dukly Trenčín na čele 

s generálnym manažérom Andrejom kolárom, aby si pri hrobe 

Pavla Demitru v tichosti spomínali na svojho zomrelého ka-

maráta a priateľa. 

Trenčianske noviny 10.09.2012 

pomocná evidencia 540/1/2012 

 

Dlhoročný bežecký reprezentant Mesta Trenčín Miroslav 

Kováč sa dožil dňa 13. septembra 2012 významného životné-

ho jubilea 60 rokov, ktorý zorganizoval 

aj tento rok už 8. ročník celoslovenských 

bežeckých pretekov „Beh trenčianskou 

Brezinou“ a tiež organizuje bežecké pre-

teky pre deti. V tomto kalendárnom roku 

prestúpil v bežeckom poli do kategórie 

mužov nad 60 rokov. Viacročný plno-

hodnotný zdravotný stav bez užívania 

akýchkoľvek „piruliek“, pravidelné tré-

ningy a rodinná podpora ho zaradila do 

poprednej skupiny slovenských bežcov.  

Miroslava Kováča však možno v 

Trenčíne vidieť nielen v na tréningu, ale 
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aj na pretekoch. Tu treba spomenúť jeho úspešné športové ťa-

ženie, keď v roku 2012 absolvoval 35 pretekov, pričom si do-

mov odniesol 34 víťazstiev a jedno tretie miesto. Od apríla 

2011 je pracovníkom Útvaru interných služieb Mestského úra-

du v Trenčíne. Jeho pracovné nasadenie okomentoval vedúci 

útvaru Ing. Benjamín Lisáček, keď povedal, že sa stará o 

mestskú zeleň, hlavne v centrálnych častiach mesta a čistotu 

lesoparku. Je veľkým prínosom pre mesto, čo je vidieť v 

množstve práce, ktorú pre Trenčín odviedol. Je usilovným, 

iniciatívnym a samostatným kolegom, ktorý sám, ale aj za 

pomoci rodiny zveľaďuje naše mesto nielen v pracovnom ča-

se, ale aj mimo neho. 

Info Trenčín október 2012 

pomocná evidencia 594/1/2012 

 

V spolupráci s Občianskym združením „Fialka“ a Centrom 

Environmentálnych aktivít pripravuje Mesto Trenčín trasu pre 

cyklistov zo sídliska Juh do centra mesta. Pred jej realizáciou 

chce hovoriť s obyvateľmi a pozýva ich na verejnú diskusiu. 

Generel cyklistickej dopravy dalo mesto Trenčín vypraco-

vať v roku 2009. Z ankety pri jeho tvorbe vyplynulo, že naj-

väčším zdrojom ciest cyklistov v Trenčíne je sídlisko Juh, kto-

ré tvorí až 23 % všetkých 

začiatkov ciest. Najčas-

tejším cieľom všetkých 

cyklistov je centrum (35 

% ciest). Najviac respon-

dentov (352 z 497 opýta-

ných – 70,8 %) uviedlo, 

že najväčším problémom 

cyklistov je chýbajúce 

cyklistické prepojenie do centra mesta. 
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Prvá cyklotrasa by mala vyriešiť spojenie najväčšieho sídli-

ska Juh s centrom mesta. „Ide o trasu, ktorá bude slúžiť najmä 

za účelom dopravy do zamestnania, školy a podobne,“ hovorí 

vedúci útvaru hlavného architekta Ing. arch. Martin Be-

ďatš. „Trasa bude začínať existujúcimi chodníkmi v parku 

pod Juhom a potom ako samostatná cestička pre cyklistov cez 

Soblahovskú a Legionársku ulicu až do centra mesta. Nakoľko 

ide o problematiku, ktorá sa týka väčšiny obyvateľov, pozý-

vame ich na verejnú diskusiu, ktorá sa konala v utorok 18. sep-

tembra 2012. Pred diskusiou záujemcovia sa cyklisti stretli pri 

obchodnom dome Lídl pod Juhom, odkiaľ si na bicykloch pre-

šli trasu do Klubu Lúč.“ 

Vysoký podiel cyklistov môžu závidieť Trenčínu iné mestá, 

čo naopak môže iným 

závidieť Trenčín, sú 

cesty pre nich. Prvá 

lastovička síce ešte jar 

nerobí, ale môže byť 

úspešným štartom. 

Mesto totiž pripravuje 

koncepciu a stratégiu 

pre rozvoj cyklodop-

ravy v meste. „V tejto oblasti ma Trenčín veľké rezervy 

a máme čo robiť, aby sme to napravili,“ povedal primátor 

Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček. „Cyklotrasu medzi 

sídliskom Juh a centrom mesta chceme zrealizovať ako pilotný 

projekt, ktorým nechceme skončiť. Následne chceme budovať 

nielen dopravné, ale aj rekreačné cyklotrasy. Postupne by ma-

la byť vytvorená logická sieť cyklotrás s ich vzájomným pre-

pojením.“ 

www.trencin.sk 05.09.2012 

pomocná evidencia 523/1/2012 

 

http://www.trencin.sk/
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V areáli Športhotela na Ostrove sa v sobotu 29. septembra 

2012 konal už 16. ročník siláckeho zápolenia pod názvom 

„Meč Matúša Čáka“.  

Súboja o túto cennú trofej sa v Trenčíne predstavila pät-

nástka profesionálov. 

Po piatkových súbojoch 

sa počet borcov zúžil 

iba na desať. Do finálo-

vých bojov sa nedostal 

Trenčan Marek Kmoš-

ko, ktorý iba predne-

dávnom obsadil druhé 

miesto v Slovenskom pohári. „Pre Mareka to bol špecifický 

pretek. Iba prednedávnom ukončil sériu siedmich víkendov, 

kedy bojoval o „Slovenský pohár“. Zrejme únava zohrala svo-

ju rolu. Napriek tomu má pred sebou svetlú budúcnosť,“ po-

vedal na najčerstvejší prírastok v rodine profesionálnych silá-

kov sekretár Slovenskej asociácie silných mužov Pavol Guga. 

Sobotňajšie finálové boje boli prehliadku toho najlepšieho, 

čo silácky šport môže ponúknuť. „Diváci v Trenčíne mali 

možnosť vidieť skvelých borcov a vynikajúce súboje. Už 

v piatok sa chlapi predviedli kvalitnými výkonmi a tie vygra-

dovali v sobotňajšom finále,“ pokračoval Pavol Guga. 

Z celkového víťaz-

stva sa tešil Branis-

lav Golier z Báno-

viec nad Bebravou. 

S náskokom 4,5 bodu 

zvíťazil na Meči Ma-

túša Čáka už tretíkrát 

v kariére. Z piatich 

finálových disciplín zvíťazil vo dvoch a titul mu zostal zaslú-

žene. „Golierovo víťazstvo nás teší o to viac, že je členom vý-
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konného výboru SASIM. Celé podujatie zvládol bravúrne. 

Dobre si rozložil sily a svojou taktikou a skúsenosťou zdolal 

všetkých súperov,“ vzdal víťazovi poklonu Pavol Guga. Na 

druhom mieste skončil Honza Šaláta z Čiech. Tento pretekár 

sa na scénu vrátil po roku, keď mal prestávku zapríčinenú 

zdravotnými problémami. Aj on bol jedným z favoritov na 

celkový triumf, nakoľ-

ko predchádzajúce 

preteky zvládol veľmi 

dobre. 

Obhajca minulo-

ročného titulu Ukraji-

nec Kosťa Ilyin sa 

musel uspokojiť s tre-

ťou priečkou. Počas súťaže sa sťažoval na strhnuté mozole 

a obnovilo sa mu dlhotrvajúce zranenie členka. 

Na záver po skončení pretekov pridal Pavol Guga bezpros-

tredné dojmy z podujatia. „Môžeme byť spokojný a už dnes 

rozmýšľame, ako sa čo najlepšie pripraviť na nasledujúci roč-

ník.“ 

Celkové poradie:  

1. Branislav Golier 86,5 b,  

2. Jan Šalata 82 b,  

3. Konstantyn Ilyin 76 b,  

4. Čestmír Šíma 69,  

5. Matiáš Belšak 66,5 b,  

6. Igor Petrík 62,5 b,  

7. Gerald Gschiel 60 b,  

8. Jozef Mazač 59,5 b,  

9. Jozef Tamaszewski 45 b,  

10. Fero Piroš 33 b.  

Trenčianske noviny 01.10.2012  

pomocná evidencia 587/1/2012 
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V sobotu 6. októbra 2012 sa na Inovci, najvyššom vrchole 

v okolí Trenčína, uskutočnil už 9. ročník pretekov v behu do 

vrchu „Inovecký výbeh“. 

Organizátori pretekov 

z Klubu Polar Alpin Tren-

čín tento rok privítali re-

kordných 50 pretekárov. 

Na pomerne krátkej (1,4 

km), ale zato strmej trati 

vedúcej od Inoveckej cha-

ty lyžiarskou zjazdovkou 

na vrchol Inovca museli zdolať prevýšenie 257 metrov. Naj-

rýchlejšie sa to podarilo Branislavovi Kacinovi z Trenčína, 

keď trať zabehol za 9 minút a 57 sekúnd, ktorý si tak zakniho-

val už šieste víťazstvo v histórii tohto podujatia. Na druhom 

mieste v mužskej kategórii sa umiestnil Miroslav Michálek 

z Púchova 10:50 pred Miroslavom Ďurovcom z Dubnice nad 

Váhom 11:15.  

Kategóriu veteránov nad 50 rokov vyhral Ervín Páleník z 

Trenčína, ktorý dosiahol druhý najrýchlejší čas zo všetkých 

štartujúcich 10:22. Na stupňoch víťazov mu sekundovali Mi-

roslav Kováč 11:32 a Stanislav Ďuriga 12:46, obaja 

z Trenčína. 

V kategórii žien bola 

najrýchlejšia Katarína 

Drahovská z Piešťan, 

ktorá časom 12:11 utvo-

rila nový ženský traťový 

rekord. Na druhom 

a treťom mieste sa 

umiestnili Trenčianky 

Veronika Bakalárová 14:07 a Barbora Doskočilová 14:25. 

najrýchlejší bežec Branislav Kacina 
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Najstarším účastníkom sa boll sedemdesiatnik Dušan Ka-

šička z Trenčína a najmladšou pretekárkou bola len päťročná 

Eliška Drahovská z Piešťan. Najvzdialenejší účastník Peter 

Martikán, ktorý pricestoval z Turčianskych Teplíc.  

Uznanie patrí všetkým päťdesiatim bežcom a bežkyniam, 

ktorí okrem dobrého pocitu zo športového výkonu si odniesli 

aj pamätný diplom a niektorú z cien, ktoré venovali spoloč-

nosti Autocont, Sidex, Skrat, Camfild a piváreň Pegas. Vďaka 

patrí aj Ivanovi Bulíkovi z Inoveckej chaty za pripravený čaj.  

K spokojnosti účastníkov aj organizátorov prispelo nádher-

né slnečné počasie. Dúfajme, že rovnako priaznivé počasie 

bude aj na jubilejnom desiatom ročníku, ktorý sa uskutoční              

5. októbra 2013. 

príspevok Jána Cabalu 

pomocná evidencia 618/1/2012 

 

V dňoch 11 až 13. októbra 2012 sa uskutočnil v Košiciach 

„Euro Floorbal Cup“, v ktorom mal potvrdiť FBC Trenčín 

svoju vrcholnú formu z uplynulej sezóny, keď obhájil maj-

strovský titul a postúpil do „Ligy majstrov“. V prvom zápase 

nastúpili Trenčania proti silnému estónskemu súperovi SK 

Augur, ktorý má vo svojich radoch niekoľko fínskych hráčov. 

Od samotného začiatku zápasu sa pustili trenčianski floorba-

listi plnou vervou do súpera, ktorému nedali žiadnu šancu 

a vyhrali 9:2. Za najlepšieho trenčianskeho hráča v zápase bol 

vyhlásený Peter Klapita. Po prvom zápase nasledoval jeden 

oddychu, ktorý hráči využili na regeneráciu fyzických 

a duševných síl proti silnému nemeckému družstvu UHC Wei-

sennfels. 

V druhom zápase od začiatku atakovali trenčianski hráči 

nemeckú bránku, ale i nemeckí hráči svojmu súperovi nič za-

darmo nedarovali. Dve minúty pred koncom Trenčania pre-

hrávali o dva góly. Tento stav vyburcoval trénera 1. FBC Mi-
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roslava Ságu k vyžiadaniu oddychovému času a po otvorení 

hry odvolal brankára Klobučníka a čuduj sa svete Trenčania 

vyrovnali stav zápasu na 5:5. Nemeckí hráči však nehodili 

pušku do žita a šesť minút pred koncom zápasu strelili záslu-

hou Hertla víťazný gól. Napriek tesnej prehre si Trenčania vy-

bojovali zásluhou lepšie skóre prvé miesto v skupine B) 

a stretli sa v semifinále s nórskym majstrom IBK Slevik. 

Semifinálový zápas oboch súperov druhého v A) skupine 

IBK Slevik a prvého v B) skupine 1.FBC mal rovnakú výcho-

dziu čiaru, keď oba tímy mali po jednom víťazstve a jednej 

prehre. Priebeh zápasu od prvého hvizdu sa niesol v urputnom 

boji o každú loptičku. Do polovice tretej tretiny Trenčania si 

udržiavali prevahu, čomu zodpovedal aj výsledok 5:2. 

A potom nepochopiteľne urobili niekoľko chýb v obrane, čo 

súper využil vo svoj prospech strelením ďalších gólov. Pre-

kvapenie sa teda nekonalo a úradujúci majster zo Slovenska sa 

v semifinále rozlúčil s turnajom prehrou 8:5. 

www.1.FBC.sk 11. – 13.10.2012 

pomocná evidencia 617/1/2012 

 

Z 19. ročníka „Behu okolo Lysej“ dňa 15. septembra 2012 

najvyššie vavríny víťazstva si odniesli i pretekári z Trenčína, 

keď v kategórii C) 50-59 zvíťazil Ervín Páleník. V kategórii 

D) nad 60 rokov zvíťazil Miroslav Kováč. V súťaži žien 

v kategórii A )do 34 rokov na piatom mieste sa umiestnil Ve-

ronika Kováčová a v kategórii B) do 44 rokov na treťom 

mieste sa umiestnila Zdenka Faltusová. 

Aj na 13. ročníku behu „Mraznícke chodníčky“ domino-

vali pretekári z Trenčína, keď v kategórii B) 40-49 zvíťazil 

Milan Gašparovič, v kategórii C) 50-59 zvíťazil Stanislav 

Ďuriga a v kategórii D) nad 60 rokov zvíťazil Vladimír Ko-

valčík. 

Trenčianske noviny 15.10.2012 

http://www.1.fbc.sk/
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pomocná evidencia 623/2/2012 

 

Siedma pobočka osvedčeného fitnes konceptu len pre ženy 

„Expreska“, so špeciálnym kruhovým cvičením bola otvorená 

v Trenčíne v mesiaci november 2012. Expreska plánuje do 

konca roku 2013 formou franchisingu otvoriť ďalších desať 

pobočiek po celom Slovensku. Kom-

plexný cvičebný 30-minútový kruhový 

tréning zahŕňa prvky kardiovaskulárneho 

a silového cvičenia zároveň. Stroje na 

cvičenie sú prispôsobené ženskému or-

ganizmu a účinne vplývajú na spaľova-

nie tukov v procese chudnutia, na udrža-

nie kondície a zdravej imunity ľudí. In-

formovala o tom držiteľka Master franší-

zovej licencie Expresky pre Slovenskú 

republiku Ing. Agáta Vargová. 

„Naše stroje sú servisované odbornými pracovníkmi 

v pravidelných časových intervaloch. To je jeden z faktorov, 

ktorým sa výrazne odlišujeme od konkurenčných fitnescentier, 

kde to nie je tak do hĺbky premyslené. Či už v súvislosti 

s hormónmi ženského tela, dedičnými vplyvmi a zdravotným 

stavom, ako aj s podnikateľskými výhodami, so sebarealizá-

ciou osobnosti. Franchisingový systém Expreska je nízkonák-

ladový a má jeden z najprepracovanejších systémov na kontro-

lu platieb členstva, dochádzky, predaja tovaru, inventúry, fi-

nančných reportov a pod.  

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 675/1/2012 

 

Bežci z nášho regiónu aj v mesiaci december 2012 vyvíjali 

aktivitu na bežeckých podujatiach. S úspechom sa zúčastnili 
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na mikulášskom krose v Dubovanoch a na cestnom behu 

v Machulinciach. 

Tradičná bola účasť bežcov v Dubovanoch, kde sa 1. de-

cembra 2012 uskutočnil 30. ročník „Mikulášskeho krosu“ na 

členitej náročnej trati dlhej 5.268 m. V kategórii mužov   50-

59 ročných so značným náskokom vyhral Trenčan Ervín Pá-

leník 19:02 min. V kategórii 60-69 rokov nedal šancu svojím 

súperom výborný bežec do vrchu Miroslav Kováč z Trenčína, 

ktorý zvíťazil časom 21:19 min.  

V Machulinciach sa uskutočnil cestný beh, 29. ročník Ma-

chulinskej dvadsiatky. V kategórii B 40-49 rokov vyhral 

a zopakoval vlaňajšie prvenstvo Trenčan Ján Kucharík ča-

som 1:16:11 h, pred Petrom Portašíkom zo Skalice časom 

1:16:36 h a tretím Petrom Klobučníkom z Dubnice časom 

1:20:35 h. 

www.sme.sk 17.12.2012  

pomocná evidencia 782/1/2012 

 

Futbal, hokejbal či hádzanú si môžu záujemcovia o šport 

zahrať už od roku 2006 v modernom športovom areáli v blíz-

kosti sídliska Juh v Trenčíne. Areál, ktorý je majetkom mesta, 

v súčasnosti spravu-

je neďaleko sídliaca 

Základná škola La-

ca Novomestského. 

Športové ihriská sú 

síce verejné, no prí-

stup je obmedzený.  

„Pre verejnosť je 

areál prístupný až 

od 16,00 h a vtedy je 

už v týchto mesia-

coch prakticky tma, nevieme ani, či sa náhodou v budúcnosti 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11175769&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11254468&ids=6
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nebudú ihriská spoplatňovať,“ povedal Adrián Valíček, ktorý 

pravidelne na toto miesto chodieva hrávať futbal. Osvetlenie v 

športovom areáli je po celý deň vypnuté. Na svietenie slúžia 

vo večerných hodinách len neďaleké pouličné lampy.  

Otváracia doba areálu pre verejnosť je prispôsobená  vyu-

čovaniu telesnej výchovy, záujmovým krúžkom či školskému 

klubu detí a aj športovej príprave futbalových tried. Každý deň 

môže v školskom areáli športovať aj naďalej verejnosť od 

16,00 h v pracovných dňoch a od 9,00 h. Cez víkendy je areál 

otvorený do 18,00 h , prípadne do 21,00 h v závislosti od ročné-

ho obdobia. Mesto nechystá pre verejnosť areál spoplatniť. 

„Využitie športovísk je pre každého obyvateľa mesta bez-

platné. Rôzne organizácie, občianske združenia, podniky vyu-

žívajú športovisko za poplatok“. 

Za posledných niekoľko rokov však badať pokles záujem-

cov o ponúkané športové aktivity. Mesto Trenčín v tom nevidí 

žiaden problém. „Možný pokles návštevnosti môže byť 

ovplyvnený aj zredukovaním počtu zápasov v mestskom ma-

lom futbale, keďže prvú ligu presunuli na športoviská v Det-

skom mestečku“. V tomto športovom areáli sa konajú všetky 

mestské, ale aj okresné súťaže v malom futbale, v ľahkej atle-

tike, v hokejbale, ktoré organizované Centrom voľného času 

Trenčín. 

www.sme.sk 10.01.2013  

pomocná evidencia 796/1/2012 

 

Stolnotenisoví nadšenci v Kubre sa stretli dňa 2. decembra 

2012 na 27. ročníku stolnotenisového turnaja seniorov organi-

zovaný bratmi Komorovskými, ktorý sa niesol v duchu, že nie 

je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa. V najstaršej kategórii nad 

70. rokov obhájil prvenstvo už po štvrtýkrát za sebou Vašek 

Hasák pred Pavlom Ožvaldom a Vincentom Gondžúrom 
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a opäť dokázal, že aj vo vysokom veku sa dá hrať kvalitný 

stolný tenis.  

V kategórii 60 – 69 ročných došlo k prekvapeniu, keď fa-

vorit Tibor Dobiaš prehral hladko s Vladimírom Martin-

kom. Tretie miesto obsadil Jaroslav Harak a štvrté Štefan 

Kepka.  

V najmladšej kategórii 50 – 59 rokov mal Vladimír Sta-

rosta zľahčenú úlohu, keďže kvôli povinnostiam s mláde-žou 

chýbal na turnaji vlaňajší víťaz a favorit Dušan Zelman st. 

Víťaza napokon potrápil iba Alojz Srnka, ktorý s ním uhral 

hodnotný výsledok, no v ďalšom zápase prehral a ob-sadil tak 

iba tretie miesto za druhý Petrom Komorovským. 

Na záver turnaja sa konali súboje o absolútneho víťaza me-

dzi majstrami jednotlivých kategórii. Víťaz v najmladšej kate-

górii napokon porazil 

všetkých svojich súpe-

rov a tak si celkové pr-

venstvo odniesol Vla-

dimír Starosta. 

Titul v štvorhrách si 

odniesla dvojica Dobiaš 

– Martinka, ktorá vo 

finálovom súboji pora-

zila Starostu so Srnkom. 

Pred odovzdávaním cien 

bol ocenený aj najstarší účastník, už 89-ročný, Vincent Gon-

džúr. 

www.sme.sk 02.12.2012 

pomocná evidencia 797/1/2012, 798/2/2012 


