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Telesná výchova a šport 

Pred Vianocami sa v Trenčíne uskutočnil jubilejný 5. roč-

ník „Vianočného basketbalového turnaja“. V mestskej špor-

tovej hale na Sihoti sa odohralo behom jedného dňa jedenásť 

basketbalových zápasov. Podujatie prilákalo na tribúny pri-

bližne 400 divákov počas celého dňa, ktorí sa prišli pozrieť na 

zápasy 140 aktívnych basketbalistov, smečiarku exhibíciu 

a kúzelníka z loptou Martina Leca alias „Dat s da Show“ 

z Košíc. „Osvedčilo sa nám minuloročné zapojenie detí do 

turnaja a myslím si, že v Trenčíne pre mladých basketbalistov 

bol prvý krát organizovaný takýto turnaj s takým veľkým 

počtom hráčov.  

Hoci sa turnaj uskutočnil tesne pred Vianocami, veľmi 

potešila prítomnosť rodičov detí nielen z Trenčína, ale aj detí, 

ktoré pricestovali z Uherského Brodu, Trnavy, Nitry, 

Partizánskeho či Prievidze. Tradičný exhibičný zápas tento 

rok nahradila exhibícia smečovania do koša, na ktorú sa tešili 

hlavne deti. Divákov v hľadisku svojimi kúskami s loptou 

prišiel pobaviť kúzelník s loptou Martin Leco. To, čo tento 

rok predviedli chlapci na exhibícii smečovania sa už dlho 

nevidelo, lebo pobavili všetky deti a divákov. 

Hoci išlo iba o exhibičné smečovanie do koša, na základe 

potlesku a výskotu v hale víťazom sa stal domáci hráč TJ 

Štadión Trenčín Rastislav Mrázik za smeč do koša, kedy 

preskočil spoluhráča pod košom. 

Aj tento rok basketbalový klub TJ Štadión Trenčín ocenil 

na turnaji hráča Mateja Guza cenou „Klubový talent 2012“, 

z kategórie mladších žiakov.  

V turnaji minibasketbalistov zvíťazilo družstvo Uherského 

Brodu nad družstvom Trenčína 69:14. Za najlepšieho hráča 

turnaja minibasketbalistov bol vyhlásený Jakub Neděla 

z Uherského Brodu. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11241103&ids=7
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11241104&ids=6
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V turnaji basketbalistov kategórie mladších žiakov 

zvíťazilo družstvo Prievidze nad družstvom z Trenčína 49:41. 

Za najlepšieho hráča v tejto kategórii bol vyhlásený Nikols 

Halfon z Prievidze. 

V turnaji basketbalistov kategórie mužov zvíťazilo druž-

stvo Súčasné hviezdy nad družstvom Pizzéria Castello 

Trenčín 60:43. 

www.sme.sk 07.01.2013  

pomocná evidencia 9/1/2013 

 

Nový rok 2013 priniesol so sebou na Zimný štadión Pavla 

Demitru v Trenčíne prekvapenie v podobe novej informačnej 

kocky, ktorá nahradila starý model. Okrem toho sa kompletne 

vymenilo aj ozvučenie celého štadióna. 

Trenčianski fanúšikovia sa stretli s novým modelom v 

domácom zápase 

proti Piešťanom 

dňa 4. januára 

2013. Práce na 

výmene prebiehali 

od 2. januára  do     

4. januára 2013. 

„Nie je ľahké 

spustiť celoplošne 

nový systém,“ 

poznamenal  generálny manažér Dukly Andrej Kollár, ktorý 

priblížil možnosti, ktoré nová kocka prinesie. Povedal, „že je 

to podobný model, akým je vybavená aj košická Steel Aréna. 

Na obrazovkách kocky bude bežať hokejový prenos s mož-

nosťou záznamu – opakovanej situácie, aby aj tí fanúšikovia, 

ktorí sa náhodou zabudnú dlhšie pri pivku v bufete, mali 

možnosť vidieť zaujímavé momenty zápasu a neboli ukrátení 

o góly. V blízkej budúcnosti  by sme chceli používať na kocke 
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rôzne zaujímavé efekty, ktoré budú baviť fanúšikov. Verím, že 

nový prírastok na štadióne pomôže a povzbudí aj chlapcov na 

ľade, aby boli di-

váci spokojní ako 

z ich výkonu, tak 

aj zo zážitku sle-

dovania novej 

kocky.“  

Dňa 3. januára 

2013 večer bola 

spod strechy šta-

dióna zvesená sta-

rá kocka. Tá vydržala slúžiť hokejovému klubu skoro 15 

rokov, no v posledných mesiacoch prestávala fungovať jedna 

z jej štyroch stien. Zimný štadión v Trenčíne mal doteraz na 

účely súvisiace s kockou k dispozícii veľkoplošnú obrazovku 

pod tribúnou na sedenie za bránkou. Na nej bežali hokejové 

prenosy, či ďalšie informácie  pre fanúšikov. Nová kocka však 

prinesie oveľa ľahšiu prácu s týmto obsahom, ktorý uvidí celý 

štadión. Uvidí sa, čo sa urobí s veľkoplošnou obrazovkou. 

Mám v hlave niekoľko myšlienok, ako by sa dala využiť, ale 

prednostne musíme te-

raz všetko sústrediť na 

kocku,“ objasnil gene-

rálny manažér Dukly.  

Okrem výmeny sta-

rej kocky za novú preš-

lo kompletnou rekon-

štrukciou aj ozvučenie 

v priestoroch štadióna. 

 Vymenilo sa nanovo celé ozvučenie. Tí, ktorí chodia na 

zápasy vedia, že akustika zimného štadióna bola zlá, často 

nebolo hlásateľovi rozumieť, preto bolo najvyšší čas tento 



440 
 

nedostatok napraviť. „Nech hrá dobrá hudba a nech je počuť 

každé hovorené slovo,“ uviedol Andrej Kollár.  

Obrazovky novej kocky budú  vo veľkosti 2x3 metre, teda 

v rozmere, aký malá stará kocka všeobecne. Ozvučenie bude 

vynovené ôsmimi novými reproduktormi, ktoré by mali 

zlepšiť kvalitu zvuku v priestoroch štadióna. 

dukla.trencin.sk 04.01.2013 

pomocná evidencia 29/1/2013 

 

Začiatkom januára 2013 priniesli viaceré slovenské den-

níky informáciu, že extraligové mužstvo Dukly Trenčín má v 

rámci dlhu problémy i s exekučným konaním. To je vedené aj 

z iniciatívy bývalých hráčov Dukly Trenčín za nevyplatené 

mzdy. „Zastupujem dvoch hokejistov a z tohto titulu v 

súčasnosti prebiehajú dve exekučné konania voči Hokejovému 

klubu Dukly Trenčín. Sme v jednaní a riešime, akým spôso-

bom a dokedy by malo prísť k plneniu,“ povedal advokát 

týchto dvoch trenčianskych hokejistov JUDr. Ján Kanaba. 

Podľa jeho slov Dukla týmto hráčom dlží nezanedbateľne 

vysokú čiastku.  

Exekučné konanie môže mať za následok odobratie majet-

ku Dukly Trenčín a v tejto súvislosti sa hovorilo o zabavení 

vozidiel na úpravu ľadu, ktoré vlastní Dukla, no v prenájme 

ich má Mesto Trenčín. Podľa tvrdenia generálneho manažéra 

Dukly Trenčín Andreja Kollára sú rokovania v plnom prúde 

a nehrozí odobratie majetku klubu. Jedná sa o staršie dlhy, 

ktoré sa ešte nestihli vyrovnať. Dlh riešime s exekútorom 

v splátkovom kalendári. Vozidlá na úpravu ľadu sú v našom 

vlastníctve a exekútor je oprávnený nám na tento majetok 

siahnuť, no do konca januára 2013 túto situáciu určite vyrie-

šime,“ povedal Andrej Kollár. 

V súvislosti s nevyplatenými sumami však vzniká otázka, 

ako to bude s extraligovou licenciou, ktorej platnosť závisí aj 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11294395&ids=6
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od plnenia dlhov voči hráčom. „Máme na dlžoby splátkové 

kalendáre a licencia určite nie je ohrozená,“ dodal Andrej 

Kollár. 

Spoločnosť Pro-hokej je riadiacim orgánom najvyššej 

slovenskej hokejovej súťaže a rozhoduje o udelení licencie. 

Riaditeľ Spoločnosti Pro-hokej Vladimír Paštinský povedal, 

že „Klub Dukly Trenčín podpísal s hráčom splátkový kalendár 

a nemá informácie od hráčov o nevyplatených mzdách a 

nedostal ani podnet na to, aby na túto situáciu reagoval. 

Takáto situácia je vo viacerých športových organizáciách, 

ktoré takisto musíme pochopiť a byť pri nich trpezliví.  

Hovorca Krajského súdu v Trenčíne Mgr. Roman 

Tarabus povedal, že dlžné sumy presahujú  70-tisíc eúr. Na 

okresnom súde  v Trenčíne boli podané tri žaloby, kde sa 

fyzické osoby  domáhajú zaplatenia sumy v celkovej výške 

28.185 eúr. V týchto troch konaniach okresný súd už vydal 

platobné rozkazy a proti dvom z nich žalovaný podal odvo-

lanie a v týchto veciach sa bude pojednávať. Na okresnom 

sude sú taktiež vedené tri exekučné konania, kde oprávnenými 

sú bývalí hráči Dukly Trenčín a predmetom je vymoženie 

sumy v celkovej výške 18 500 eur s príslušenstvom. V ďalších 

dvoch exekučných konaniach je oprávneným Sociálna pois-

ťovňa a predmetom je vymoženie sumy v celkovej výške 

6.687 eúr a 58 centov. 

Okrem toho reklamná spoločnosť Asaprint dala návrh na 

vydanie platobného rozkazu, v ktorom ide  o zaplatenie sumy 

vo výške 19.669 eúr a 66 centov. 

Trenčianske noviny 21.01.2013  

pomocná evidencia 43/1/2013 

 

Športová hala TC Púchov bola v dňoch 25. a 26. januára 

2013 dejiskom finálového halového turnaja majstrovstiev 

Slovenska vo futbale starších a mladších žiakov Štyri najlepšie 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11294393&ids=1
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družstvá z celoslovenských kvalifikačných kôl bojovali 

o tituly. 

V kategórii starších žiakov vyhrali Trenčania, ktorí pre-

hrali iba jediný zá-

pas s družstvom 

Banskej Bystrice. 

Dramatický a vy-

rovnaný súboj 

o druhé miesto roz-

hodla pre seba 

Žilina, keď Trnavu 

pripravil o bronz 

jediný gól v zápase 

s Banskou Bystricou.  

V kategórii mladších žiakov boli suverénmi Žilinčania, 

ktorí vyhrali päť zo šiestich duelov a jediné body stratili 

remízou s druhými Michalovcami. Bronz získali chlapci zo 

Slovana Bratislava vďaka lepším vzájomným zápasom pred 

Zlatými Moravcami. Náš región vo finále zastúpený nebol, 

pretože v kvalifikačných kolách hrali iba mladší žiaci 

Dubnice, ktorí však vypadli v úvodnom kole. 

1. Trenčín          6          4          1          1          27:18   13 

2. Žilina              6          2          2          2          26:21     8 

3. B. Bystrica     6          2          1          3          16:25     7 

4. Trnava            6          2          0          4          17:22     6 

Za najlepšieho brankára bol vyhlásení Samuel Vavruš 

z Trenčín a za najlepšieho strelca Filip Halgoš z Trenčín, 

ktorý nastrieľal 10 gólov. 

www.sme.sk 29.01.2013  

pomocná evidencia 47/1/2013 

 

Hokejová Dukla Trenčín už nečelí exekučným konaniam, 

vedenie extraligového klubu znížilo dlhy o 250-tisíc eúr. Tímu 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11321671&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11321669&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11334310&ids=6
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sa v posledných dňoch navyše darí v Tipsport extralige, keď 

vyhral šesť zápasov v rade za sebou. „Situáciu sme dokázali 

stabilizovať, exekúcia sa rieši a uzatvorí podľa právnych 

noriem. Sezóna je finančne pokrytá, akcionári vložili do klubu 

ďalšie finančné prostriedky,“ uviedol generálny manažér 

klubu Dukla Andrej Kollár. 

Vedenie trenčianskej Dukly splatilo záväzky voči Sociálnej 

i zdravotným poisťov-

niam, daňovému úradu 

a dodávateľom. V tejto 

chvíli má nedoplatky 

len voči hráčom. Keď-

že sa museli vyplatiť 

nejaké čiastky vyplý-

vajúce z našich záväz-

kov, platy hokejistom 

mierne meškajú, ale 

chalani všetko dostanú. Sezónu máme vykrytú, čakáme už len 

na platby od sponzorov, ktorým ďakujeme, že napriek me-

dializovanej situácii okolo klubu nám zachovávajú svoju 

dôveru a získali sme aj ďalších nových obchodných part-

nerov,“ uviedol Andrej Kollár. 

V najbližšom čase sa bude riešiť situácia so zimným 

štadiónom v Trenčíne. Minulé leto sa hovorilo aj o jeho 

rekonštrukcii. Dukla má s Mestom Trenčín zmluvu o nájme do 

konca tejto sezóny. Podľa informácií primátor Mesta Trenčín 

chce predať zimný štadión do súkromných rúk, ale zatiaľ s 

nami o tom nikto nehovoril. Pevne verím, že všetci 

zainteresovaní, ktorí budú o Dukle rozhodovať, správne zvážia 

svoje rozhodnutia, aby Dukla nezanikla, doplnil Andrej 

Kollár. 

www.sme.sk 30.01.2013 

pomocná evidencia 48/1/2013 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11334308&ids=6
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Zimný štadión Pavla Demitru v Trenčíne patril počas 

víkendu 3. – 4. februára 2013 mladým krasokorčuliarom. 

Nádeje tohto športu sa tu zišli na pretekoch Slovenského 

pohára pod názvom „Veľká cena Trenčína“.  

Na ľad zimného štadióna vykorčuľovalo takmer stopäť-

desiat talentovaných krasokorčuliarov. Prevahu medzi prete-

kármi mali dievčatá, no našlo sa aj niekoľko chlapcov. Okrem 

reprezentantov zo Slovenska súťažili aj zástupcovia z Českej 

republiky. „S úrovňou, ktorá sa nám podarila dosiahnuť sme 

veľmi spokojní. Či už z organizačného hľadiska, tak aj výkony 

mladých pretekárov boli veľmi dobré. Nás ako zástupcov 

trenčianskeho krasokorčuliarskeho klubu teší, že všetci naši 

zverenci sa umiestnili do desiateho miesta,“ povedala jedna 

z organizátoriek podujatia Oľga Dobiášová. 

Najúspešnejšími Trenčiankami boli napokon Petra 

Rešetková a Bronislava Dobiášová, keď obe pretekárky vo 

svojich kategóriach zvíťazili. 

Výsledky trenčianskych krasokorčuliarov:  

- interpretačné korčuľovanie C:  

3. miesto Vladimíra Bičanovská,  

- staršie nádeje:  

5. miesto Adela Sluková, 10. miesto Nina Rapaičová,  

- mladšie nádeje:  

1. Petra Rešetková, 3. miesto Agáta Bačová, 7. miesto: 

Erika Balážová, 8. miesto: Zuzana Pelechová, 10. miesto 

Hana Martišková,  

- mladšie žiačky:  

10. miesto Ema Horná (hosťuje v Piešťanoch),  

- juniorky:  

1. miesto: Bronislava Dobiášová (hosťuje v Piešťanoch), 

- hviezdičky: 

2. miesto Máša Mošková. 

www.sme.sk 04.02.2013  

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11354041&ids=6
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pomocná evidencia 57/1/2013 

 

Trenčiansky futbal zanechal v jubilejnom dvadsiatom roč-

níku prestížnej ankety denníka Pravda a Slovenského futba-

lového zväzu „Futbalista roka 2012“ výraznú stopu, keď dňa 

4. februára 2013 za trénera uplynulého 

roka 2012 stal kormidelník AS Trenčín 

Adrián Guľa, najlepším hráčom za 

uplynulých dvanásť mesiacov Martin 

Škrtel a druhým najlepším futbalistom 

najvyššej domácej súťaže sa stal niek-

dajšia opora AS Trenčín David Depetris. 

Na druhom mieste medzi trénermi skončil tréner fut-

balového tímu Slovenska do 21 rokov Ivan Galád pred  

trénerom futbalového družstva FC ViOn Zlaté Moravce 

Jurajom Jarábkom. „Bez hráčov by som tu dnes nestál, mu-

sím preto poďakovať aj im. Nesmiem však zabudnúť ani na 

AS Trenčín, ktorý mi dal šancu trénovať. Verím, že nie som 

na tomto vyhlásení poslednýkrát. Odborníci ma hlasovaním 

milo prekvapili,“ uviedol Adrián Guľa.  

Odchovanca prievidzského futbalu Martina Škrtela objavil 

pre veľký futbal práve Trenčín. Nekompromisný stopér 

a dlhoročná opora Liverpoolu prežila pod hradom Matúša 

Čáka dorastenecký vek. 

Práve od Váhu zamieril 

Martin Škrtel už ako opora 

mužstva do ruského Petro-

hradu a následne do FC 

Liverpool.  

„Som šťastný, že som 

opäť vyhral túto anketu. My 

obrancovia to nemáme v podobných hlasovaniach ľahké. Aj 

tentoraz bola konkurencia veľká, veď Marek Hamšík patrí k 

Adrián Guľa 
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najlepším hráčom talianskej ligy. Chcel by som poďakovať 

manželke a synčekovi, rodičom a súrodencom. Nesmiem 

zabudnúť ani na spoluhráčov a trénerov. Verím, že rok 2013 

bude pre slovenský futbal ešte úspešnejší a fanúšikov pote-

šíme a splníme si vytýčený cieľ,“ povedal Škrtel.  

V kategórii o najlepších futbalistov Corgoň ligy skončil 

David Depetris zásluhou vydarenej jesene druhý za Vikto-

rom Pečovským z MŠK Žilina a pred Trnavčanom Miro-

slavom Karhanom zo Spartaka Trnava. Aldo Báez bol dva-

násty. Hlasy dostali aj dve jarné opory AS Trenčín celkovo 

jedenásty Lester Peltier a sedemnásty Filip Hlohovský. 

Tréner roka 2012 v SR: 1. Adrián Guľa (AS Trenčín) 38,                 

2. Ivan Galád (reprezentácia Slovenskej republiky do 21 

rokov) 36, 3. Juraj Jarábek (FC ViOn Zlaté Moravce) 27. 

Najlepší hráč Corgoň ligy v roku 2012: 1. Viktor Pečovský 

(MŠK Žilina) 66, 2. David Depetris (AS Trenčín) 40, 3. 

Miroslav Karhan (Spartak Trnava) 25, ..... 11. Lester Peltier 

(AS Trenčín - Slovan Bratislava) 3, 12. Aldo Baéz (AS 

Trenčín), ... 17. Filip Hlohovský (AS Trenčín - Slovan 

Bratislava) 

Najlepší futbalista Slovenskej republiky za rok 2012 - Cena 

Jána Popluhára: 1. Martin Škrtel (FC Liverpool/Angl.) 356 

bodov, 2. Marek Hamšík (SSC Neapol/Tal.) 340, 3. Marek 

Sapara (Gaziantepspor/Tur. - Trabzonspor/Tur.) 214,  

www.sme.sk 05.02.2013 

pomocná evidencia 55/1/2013 

 

Dňa 9. februára 2013 sa na Zimnom štadióne Pavla 

Demitru v Trenčíne sa konal hokejový Deň Dukly pre 

mládež, ktorého súčasťou bol aj exhibičný duel legiend Dukly 

Trenčín spolu v mužstve so svojimi synmi proti seniorskému 

tímu Dukly. Celé podujatie naplnilo svoj program a po jeho 

skončení bolo vidno len úsmevy na tvárach zúčastnených. 
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Program začal dopoludňajším hokejovým turnajom, na 

ktorom sa zúčastnili družstvá RTVS, TV Markíza, Rádia 

Expres, Ho-kejPortál.net a Všeobecnej zdravotnej pois-

ťovne a hráčov Dukly Trenčín. Každé družstvo bolo dopl-

nené o mladé nádeje z Dukla Trenčín n.o. Systém turnaja 

sprevádzal duel každého s každým a od úvodného buly nešlo 

o výsledky, ale o zábavu. Víťaz však napokon musel byt urče-

ný a stalo sa ním mužstvo TV Markíza doplnené o mladých 

hráčov Dukly - Adama Bednára, brankára mládeže, či útoč-

níkov Lukáša Mrázeka, Samuela Honzeka, Dominika Ollého 

a Tomáša Lehockého. Na konci celého turnaja dostali deti od 

riaditeľa Du-

kly Trenčín 

n.o. Róberta 

Švehlu spo-

mienkové 

darčeky.  

Program 

pokračoval 

ďalej od 

14:30 h exhi-

bičným stretnutím hokejových legiend Dukly Trenčín a senio-

rov Dukly. Fanúšikovia si pri tejto príležitostí mohli pozerať 

na hru legiend, ktoré v minulosti  hrali v Trenčíne ako Jánoš, 

Stantien, Daňo, Rehák či Madový. Ťahákom však boli aj 

otcovské dvojice, ktorých počtom sa Dukla môže na Sloven-

sku určite pýšiť. Ide o Kollárovcov, Jakubíkovcov, Čachov-

cov, Pardavých, Jánošovcov, Daňovcov, Murínovcov, 

Kompasovcov, Bokrošovcov, Rehákovcov či  Haščákovcov. 
Na striedačke nechýbala trénerská legenda Jaroslav Walter, 

ktorý spolu s Pavlom Bratrancom vychovali takmer všetkých 

starších menovaných. Prítomní však boli aj bývalí hokejisti 

ako Zdeno Cíger, Ľubomír Sekeráš, Ján Zlocha, Marcel 
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Hanzal či Jaroslav Kóňa. „Retro Stars Dukla“ nakoniec 

porazili výber „Dukla Stars“ pomerom 12:8 v spomínanom 

exhibičnom dueli.  

Podujatie zhodnotil Róbert Švehla, keď povedal, že všetci 

sme mali z toho obrovský zážitok. „Som veľmi rád, že sa nám 

podarilo zorganizovať takúto akciu. Bol som milo prekvapený 

zainteresovanosťou ako médií, tak aj našich detí do turnaja 

najmä teda tým, že si vytvorili svoje mužstvá, našli si čas 

a prišli. Mám z toho veľmi dobrý pocit,“ podal svoje stano-

visko k podujatiu Švehla, ktorý mal radosť aj z následných 

ohlasov zúčastnených. Tí, čo prišli, boli nadšení. Bolo o nich 

postarané a každý si následne vzal svoje pocity  z turnaja 

domov, takže majú aspoň pamiatku na tento deň. Samozrejme, 

touto cestou by som sa chcel poďakovať aj všetkým našim 

sponzorom, ktorí nám akciu podporili a pomohli nám uspo-

riadať takýto turnaj.  

Hlavná časť programu prišla popoludní, kedy sa na korčule 

postavili legendy Dukly Trenčín v tíme spolu so svojimi 

synmi a zmerali si sily v exhibičnom zápase so seniormi 

Dukly. Stará partia sa teda spojila opäť v jedno. „Večer sme 

spoločne zhodnotili len menšie sklamanie z toho, že prišlo 

menej ľudí, no na druhej strane som bol rád, že chalani sa 

prišli porozprávať a zabaviť. Verím, že sme všetci mali z toho 

zážitok, veď sme sa vrátili o niekoľko rokov dozadu a zaspo-

mínali na tieto časy,“ uviedol Švehla.  

Na svoje si prišli fanúšikovia bezprostredne na akcii, keď 

boli pre nich pripravené aj suveníry v podobe dresov 

z exhibičného zápasu legiend. Výťažok z dražby išiel na 

okamžitý nákup výstroje pre prípravku,“ ozrejmil Róbert 

Švehla.  

www.hcdukla.sk 11.02.2013 

pomocná evidencia 62/1/2013 

 

http://www.hcdukla.sk/
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Dňa 17. februára 2013 sa v Mestskej športovej hale na 

Sihoti uskutočnil už 14. ročník „Memoriálu Karola Borhyho“ 

za účasti Jednoty Trenčín, Dolnej Súče, Svinnej, Trenčianskej 

Teplej, Zamaroviec, Ivanoviec, Lednických Rovní a Záblatia. 

Víťazom turnaja sa stali futbalisti Záblatia. 
Futbalisti Zábla-

tia nenašli počas 

štyroch zápasov 

premožiteľa a vys-

triedali tak minulo-

ročného víťaza fut-

balistov z Dolnej 

Súče. Dramatickú 

zápletku mal až 

finálový boj, v ktorom síce Záblatie podstatnú časť zápasu nad 

Trenčianskou Teplou viedlo o dva góly, no zbabraným záve-

rom takmer prišli o prvenstvo, Rozhodnutie prinieslo až 

strieľanie zo značky pokutového kopu, v ktorom pevnejšie 

nervy prezentovali futbalisti zo Záblatia a zvíťazili 5:4. 

Za najlepšieho brankára bol vyhlásený Mário Vondra zo 

Svinnej a za najlepšieho strelca Juraj Richtárech z Tren-

čianskej Teplej s nastrieľanými siedmimi gólmi. 

www.sme.sk 16.02.2013  

pomocná evidencia 69/1/2013 

 

Postoj Ministerstva školstva vedy výskumu a športu Slo-

venskej republiky k financovaniu športu a športových aktivít, 

je pre primátora Mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka 

veľkým sklamaním, povedal na stretnutí s novinármi dňa                 

16. februára 2013. 

Primátor Mgr. Richard Rybníček podrobil kritike vystú-

penie ministra školstva doc. PhDr. Dušana Čaploviča, 

DrSc., ktorý prejavil radosť z úspechu Slovana Bratislava 
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v Kontinentálnej hokejovej lige, pritom si neuvedomil, v akom 

stave sa nachádza slovenská hokejová extraliga. 

„Zdá sa, že štátu stačí, že Bratislava má moderný zrekon-

štruovaný hokejový štadión a tým, 

že je Slovan úspešným klubom 

v Kontinentálnej hokejovej lige 

a tým sa automaticky vyriešil hokej 

a hokejová infraštruktúra na Sloven-

sku,“ povedal Rybníček. Podľa neho 

je nezvládnuté financovanie športu 

na Slovensku a podľa neho tento 

postoj ministra školstva zabíja šport 

v regiónoch. 

Zaráža skutočnosť, že „na tlačovej konferencii minister 

Dušan Čaplovič povedal, že jeho ministerstvo dáva do športu 

33 miliónov eúr a samosprávy 122 miliónov eúr, tak sa teda 

pýtam, kto financuje slovenský šport? Z porovnania čísel je 

zjavné že sú to samosprávy,“ povedal Mgr. Richard Rybníček. 

Zároveň povedal, že pri ne-

podporovaní najvyššej ho-

kejovej súťaže na Sloven-

sku, môže nastať ďalší odliv 

sponzorov a celá liga môže 

byť ohrozená. 

Ministerstvo školstva 

Slovenskej republiky však 

žiaden problém v systéme 

financovania športu na Slovensku nevidí. „Vláda koncom 

decembra 2012 schválila koncepciu rozvoja športu, ktorá pri-

náša výraznú mieru efektivity do prerozdeľovania finančných 

zdrojov a zároveň kladie dôraz na to, aby si aj samosprávy 

stanovili jasné priority, ktorý športový klub alebo odvetvie 

budú podporovať aj z vlastných zdrojov,“ povedal hovorca 
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ministerstva školstva Michal Kaliňák a podľa neho je reakcia 

primátora Rybníčka na vyjadrenie ministra Čaploviča čudná. 

Ďalej pokračoval, že „pán primátor by si mal byť vedomý 

toho, že v prípade hokejového štadióna Slovanu Bratislava ide 

o hokejový stánok, ktorý neponúka len hokej pre fanúšikov 

tohto klubu, ale Kontinentálnu hokejovú ligu a jej medzi-

národný rozmer, čiže tú oblasť, ktorú pokrýva štát z hľadiska 

národných priorít, dodal Michal Kaliňák. 

Zimný štadión Dukly Trenčín Pavla Demitru je, ale podľa 

primátora v inej situácii, ktorá je totožná s inými klubmi 

v slovenskej extralige. Jeho činnosť bude mesto Trenčín aj 

naďalej financovať z vlastných zdrojov a ohlásený prenájom 

firme Altis Sport Pro, bude odložený po dohode primátora 

s členmi mestského 

zastupiteľstva o jeden 

rok. 

„V najbližšej hoke-

jovej sezóne bude 

hokejový klub Dukla 

Trenčín hrávať za 

jedno euro na zimnom 

štadióne v Trenčíne, 

ale chcem to urobiť 

len na jeden rok lebo mám záujem v tomto roku vyriešiť 

s poslancami aj s hokejovým  klubom, aby od budúceho roka 

prešiel zimný štadión po konci sezóny na prenájom sú-

kromnému investorovi, teda spoločnosti Altis,“ dodal primátor 

Mgr. Richard Rybníček. 

„My staviame na rozhovoroch s poslancami v mestskom 

zastupiteľstve, ktorí sú naklonení myšlienke, aby sme hrali 

dva roky v rovnakých podmienkach ako teraz. Tento zámer je 

pre nás veľmi pozitívny, pretože vieme, aká bude existencia 
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nášho klubu v horizonte dvoch rokov,“ povedal generálny 

manažér Dukly Trenčín Andrej Kollár. 

www.sme.sk 16.02.2013  

pomocná evidencia 70/1/2013 

 

V dňoch 15. až 17. februára 2013 sa uskutočnil v Micha-

lovciach medzinárodný hádzanársky turnaj starších žiačok 

„Enjoy handball cup“ za účasti šiestich družstiev Iuventa 

Michalovce „A“, Iuventa Michalovce „B“, ŠŠK SLŠ Prešov, 

MŠK Vranov nad Topľou, Karpaty Užhorod z Ukrajiny, MKS 

Olimpia Nowy Sacz z Poľska a Trenčína.  

Trenčianske hráčky mali turnaj dobre rozohratý, keď vy-

hrali tri prvé zápasy v 

skupine, keď až štvrtom 

zápase prehrali z druž-

stvom Iuventa Michalovce 

„A“ a napokon skončili v 

skupine na druhom mies-

te, ktoré bolo postupo-

vým miestom do semi-

finále. Semifinálový zápas 

s družstvom  z Vranova 

nad Topľou vyšiel Tren-

čiankam podľa očakáva-

nia, dievčatá sa dostali do 

psychickej pohody a poda-

li disciplinovaný výkon, ktorý sa skončil výhrou 15:8, te-

da rozdielom siedmych gólov vyhrali a postúpili do finále, 

v ktorom sa stretli so svojím premožiteľom zo skupi-

ny, družstvom Iuventy Michalovce „A“. Finálové stretnutie 

naplnilo všetky očakávania kvalitného zápasu. Trenčianky 

splnili do bodky všetky taktické pokyny a hrali fantasticky. 

Celý priebeh zápasu bol v ich réžii. Už v siedmej minúte 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11405595&ids=6
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vyhrávali 5:0 a dievčatá nepoľavovali. V obrannej fáze hrali 

kompaktne, dievčatá si pomáhali a „brankárka“ Nika Trun-

ková čarovala v bráne. V útočnej fáze sa hralo rýchlo, vyni-

kali v individuálnych činnostiach a vychádzala aj koncov-

ka. Zápas zaslúžene vyhrali a záplava radosti dievčat bola 

neuveriteľná. Za najlepšiu hráčku turnaja bola vyhlásená 

Trenčianka Katarína Kostelná a za najlepšiu hráčku družstva 

HK Štart Natália Minárechová. 

Trenčianske noviny 25.02.2013 

pomocná evidencia 87/1/2013 

 

Pomoc Vlády Slovenskej republiky dáva všetkým futba-

lovým klubom väčší priestor na to, aby s jeho pomocou si 

zrekonštruovali svoj futbalový stánok, pričom časť peňazí by 

mala ísť od sponzorov. 

Jedným z futbalových štadiónov, na ktorého rekonštrukciu 

by mala prispieť aj Vláda Slovenskej republiky, je aj ten 

trenčiansky. Predseda predstavenstva a generálny manažér AS 

Trenčín Róbert Rybníček tento projekt víta a už teraz hovorí, 

že sa chce do neho zapojiť. Pomoc vlády dáva klubu väčší 

priestor na to, aby s jeho pomocou sa zrekonštruoval futbalový 

stánok, pričom časť peňazí by mala ísť od sponzorov. 

„V Trenčíne je situácia katastrofálna, takže sa do tohto 

projektu radi zapojíme tak, aby sa štadión zrekonštruoval a 

vznikol by tu nový moderný športový objekt,“ povedal Róbert 

Rybníček. 

Radnicu informácia o pomoci vlády futbalu taktiež teší, vo 

vyjadreniach je však zatiaľ opatrná. Konkrétnejšie sa k téme 

vyjadrí až po rokovaniach s domácim futbalovým klubom AS 

Trenčín a keď budú bližšie poznať vládny návrh. Je jasné, že 

na financovaní zámeru sa budú podieľať všetky futbalové 

kluby maximálne do výšky 10 až 15 % rozpočtu na daný 

štadión. Zvyšok finančných prostriedkov pôjde zo štátneho 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11458323&ids=6
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rozpočtu a z rozpočtu samosprávy v pomere 60:40. Zre-

konštruované ligové futbalové štadióny bude potom Slo-

venský futbalový zväz na päť až 20 rokov bezodplatne vyu-

žívať na organizáciu zápasov reprezentačných družstiev Slo-

venskej republiky vo všetkých vekových kategóriách. 

www.sme.sk 02.03.2013 

pomocná evidencia 107/1/2013 

 

Dorastenci Dukly Trenčín v sezóne 2012/2013 vybojovali 

bronzové medaily. Mužstvo trénera Viliama Čacha napriek 

siedmej priečke po základnej časti bojovali do poslednej 

chvíle o finále. Napokon sa však tešili z bronzových medailí.  

Po základnej časti skončili na siedmej priečke, čo nedávalo 

príliš optimistické vyhliadky do play-off. Keď sa však dostali 

do play-off, tak chceli skončiť do štvrtého miesta. Ako 

povedal tréner „u chlapcov som pocítil nárast výkonnosti a náš 

celkový prejav na 

ľade bol oveľa lep-

ší, ako napovedá ta-

buľka. Problémom 

bolo, že nie vždy 

sme dobrú hru do-

kázali pretaviť do 

úspešného výsled-

ku. To, čo nám ne-

vyšlo v základnej 

časti sme zvládli 

v play-off. Kvalita tímu sa napokon v rozhodujúcej časti sezó-

ny prejavila naplno.“ 

V semifinále stopku vystavil víťaz základnej časti z Pre-

šova. S tímom zo Šariša odohrali päť zápasov a o postupe 

východniarov sa rozhodlo až v piatom zápase. Hráči si verili 

lebo v základnej časti ich porazili a dúfali, že sa to podarí aj 
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v semifinále. Vedeli sme, že majú kvalitných hokejistov, čo sa 

potvrdilo. Mrzel najmä tretí zápas, kde dostali nešťastný gól 

v predĺžení. 

Sériu bojov o bronz so Slovanom Bratislava hráči zvládli 

veľmi dobre, lebo našťastie sklamanie z prehry Prešovom 

netrvalo dlho a boli dostatočne motivovaní lebo nikto z nich 

nemal ešte dorasteneckú medailu. A preto bronz mal pre nich 

cenu zlata. Aj preto je niekedy lepšie byť tretí, ako porazený 

vo finále. 

www.sme.sk 09.04.2013 

pomocná evidencia 163/1/2013 

 

Pre Športový klub polície Trenčín bola táto už v poradí 13. 

sezóna krajskej hokejovej ligy a zdá sa, že 13 bola ich 

šťastným číslom. Partia poskladaná okolo dvojice najväčších 

hviezd Ľubomíra Sekeráša a Miloša 

Radosu sa zomkla v jednoliaty celok 

a zápas od zápasu predvádzali skvele 

výkony. Športový klub polície Trenčín  

prehral počas súťaže len dvakrát a to na 

ihriskách súpera v Považskej Bystrici 

a raz s Trenčianskymi Teplicami. Ako 

povedal tréner a manažér klubu Martin 

Smolka majstrovský titul bol darčekom 

k životnému jubileu kapitánovi a spolu-

majiteľovi klubu Milošovi Radosovi 

k jeho Abrahámovinám. 

Majstrovský titul získalo družstvo víťazstvom nad druž-

stvom Trenčianskych  Teplíc 12:5 (4:0, 3:2, 5:3), keď góly za 

víťazov dali: Sekeráš 3, Feranec 2, Fodrek 2, Kolínek, Škára, 

Bernát, Radosa, Volek – Nosek 3, Jelínek, Švec. 

Poradie:  

1. Športový klub polície Trenčín   12 záp. – 19 b,  

zľava – M. Radosa, Ľ. Sekeráš 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11627082&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11627082&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11627082&ids=6
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2. Považská Bystrica  12 záp. - 16 b,  

3. Trenčianske Teplice  12 záp. - 9 b,  

4. Ilava  12 záp. - 4 b. 

www.sme.sk 15.04.2013 

pomocná evidencia 175/1/2013 

 

Futbalisti ruskej reprezentácie do osemnásť rokov sa stali 

víťazmi 23. ročníka medzinárodného turnaja hráčov do tejto 

vekovej kategórie „Slovakia Cup“. 

V piatkovom rozhodujúcom zápase dňa 12. apríla 2013 o 

celkové prvenstvo remizovali mladí Rusi so slovenskými 

rovesníkmi 1:1, zverenci Milana Malatinského by triumfovali 

iba v prípade víťazstva, pretože ruskí futbalisti mali lepšie 

skóre. Úvodný gól piatkového duelu v Trenčíne otvoril z 

pokutového kopu v 59. min Denis Davidov, tri minúty pred 

koncom riadneho hracieho času síce vyrovnal stredopoliar FC 

Nitra Matúš Bartošek, ale na celkový triumf to nestačilo. V 

druhom piatkovom stretnutí medzi „osemnástkami“ Nórska a 

Belgicka sa zrodila bezgólová remíza. 

Po zápase povedal Milan Malatinský, tréner SR „18“: 

„Tento záverečný zápas na turnaji bol z našej strany 

najkvalitnejší. Vyvarovali sme sa veľkých chýb. Pokiaľ ide o 

počet striel na bránku, tak v tejto štatistike sme boli lepší. S 

výkonom chlapcov som teda spokojný. Celkovo by som to 

zhodnotil, že to bol skvelý turnaj s výbornými mužstvami. Aj 

organizačne to bolo dobre zabezpečené. Pre nás to bola 

perfektná príprava na budúcoročné majstrovstvá Európy. 

Skončili sme na medailovej pozícii, každý úspech slovenského 

futbalu poteší. Mne najviac robí radosť, že tí chlapci majú 

charakter a ukázali aj kvalitu.“  

Konečná tabuľka: 

1. Rusko     3 1 2 0 6:5 5 

2. Slovensko 3 1 2 0 3:2 5  

http://www.sme.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11620773&ids=6
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3. Nórsko    3 0 2 1 3:4 2 

4. Belgicko  3 0 2 1 2:3 2 

Individuálne ocenenia:  

Najlepší hráč: Denis Davidov (Rusko)  

Najlepší strelec: Denis Davidov (Rusko)  

Najlepší brankár: Libor Koníček (SR)  

Najlepší tréner: Milan Malatinský (SR)  

Cena fair-play: Nórsko 

www.sme.sk 12. 4. 2013  

pomocná evidencia 204/1/2013 

 

Primátori  miest Slovenska, v ktorých sa hrá hokejová 

extraliga sa na spoločnom stretnutí dňa 26. apríla 2013 

v Trenčíne zhodli na tom, že pokiaľ sa Vláda Slovenskej 

republiky a poslanci Národnej rady Slovenskej republiky 

nebudú zaoberať zmenou financovania športovej infra-

štruktúry a daňovej legislatívy v oblasti športu, nedokážu 

ďalej spolu so sponzormi a fanúšikmi udržať pri živote 

hokejovú extraligu.  

Primátori nevylúčili, že sa sezóna 2013/2014 buď nezačne 

alebo nedokončí.  

Ďalej žiadali predstaviteľov Slovenského zväzu ľadového 

hokeja a Pro-Hokej, aby zaviedli taký systém, ktorý umožní, 

aby dorastenecké a juniorské tímy nevypadávali zo svojich 

súťaží, pokiaľ ich seniorské mužstvo hrá extraligu.  Zabezpečí 
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sa tak lepšie a zmysluplnejšie dopĺňanie seniorských mužstiev 

vlastnými odchovancami.  

Primátori by privítali, aby sa do financovania športovej 

infraštruktúry vo väčšej miere, okrem štátu zapojili aj vyššie 

územné celky. Toto stretnutie ukázalo, že dotácie našich miest 

na jednu hokejovú sezónu prevyšujú sumu 4 milióny eúr.  

Je nespravodlivé, aby boli mestá neustále obviňované 

z nedostatočnej podpory hokeju, resp. športu, ako takého. Bez 

podpory miest, sponzorov a fanúšikov by minimálne 

vrcholový šport už nemohol existovať.   

V nasledujúcich dňoch požiadajú primátori týchto miest 

listom o stretnutie s predsedom vlády Róbertom Ficom, 

ministrom školstva Dušanom Čaplovičom, ako aj najvyšších 

predstaviteľov SZĽH a Pro-Hokeja.  

Rokovania sa zúčastnili primátori: Richard Rybníček 

(Trenčín), Stanislav Chovanec (Skalica), Andrej Hrnčiar 

(Martin), Miroslav Kusein (Zvolen), Remo Cicutto (Pieštany), 

Peter Gogola (Banská Bystrica), Igor Choma (Žilina), Jozef 

Dvonč (Nitra), Richard Raši (Košice), Anton Danko (Poprad)  

pomocná evidencia 213/1/2013 

 

Na slávnostnej akadémii 26. apríla 2013 

si pripomenuli zamestnanci, študenti a hostia 

30. výročie Osemročného športového 

gymnázia v Trenčíne v Posádkovom klube 

v Trenčíne. Prítomných hostí privítal bývalý 

študent tejto školy Mgr. Andrej Bartaloš. 

Uplynulých 30 rokov školy zhodnotil vo 

svojom príhovore riaditeľ školy Mgr. Jozef Pšenka. Ako 

povedal, škola v Trenčíne bola založená v roku 1982 ako 

druhé športové gymnázium po svojej sestre v Košiciach 

z názvom Internátne športová škola. Obe tieto školy vznikli 

na základe iniciatívy vtedajších športových funkcionárov 

Mgr. Jozef Pšenka 
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zachytiť talenty stredoeurópskych a východoeurópskych krajín 

a presadiť sa vo svetovom športe formou koncentrácie špor-

tovo talentovanej mládeže do nadštandardne vybavených 

športových škôl s využitím možností koordinovanej vzdelá-

vacej a športovej prípravy. Dodnes nikto nevymyslel a ani 

v blízkej budúcnosti nevymyslí model pre všestrannú prípravu 

športovo talentovanej mládeže. Potvrdzuje to aj súčasná 

situácia aj vo svetovom športe, keď štátne reprezentácie 

vyspelých a športovo rozvíjajúcich krajín sú založené na 

absolventoch športových škôl.  

Za tridsať rokov prešla škola mnohými náladami spoloč-

nosti, keď sa zažili silné, ale aj ekonomicky slabé obdobia, 

keď populačné silné 

ročníky, vystriedali 

slabé ročníky, keď po-

hybovo nadané roční-

ky so záujmom o ma-

sový a výkonnostný 

šport vystriedali roč-

níky s nepohybovými 

a komerčnými záujma-

mi. Prišla mládež ov-

plyvnená negatívny-

mi spoločenskými javmi. Začali miznúť športové ihriská na 

úkor obchodných stredísk. Začal sa zhoršovať zdravotný stav 

populácie. To má všetko za následok, že zo silného sloven-

ského športu sa stal športový trpaslík. Tieto argumenty nechcú 

počúvať najmä tí funkcionári, ktorí nemajú vzťah k športu 

a brať do úvahy, že práve školy s akoukoľvek  starostlivosťou 

o šport by mali dostať maximálnu podporu.  

Škola za uplynulých tridsať rokov vychovala 1.200 absol-

ventov, z ktorých 327 študentov sa zúčastnilo na najvyšších 

svetových a európskych súťažiach a 20 štartovalo na olym-

zľava: Lucia Mokrášová, Michal Bodorík a Mário Daško 
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športovci, ktorí sa umiestnili na 4. až 10. mieste 

pijských hrách. Športovci trenčianskej školy tvoria 10 % slo-

venskej reprezentácie. Pre budúcnosť je potrebné zintenzívniť 

spoluprácu so základnými a vysokými školami.  

Dnes pri tridsaťročnom bilancovaní úspechov školy treba 

spomenúť aj priestorové podmienky. Veď škola sa niekoľko 

raz sťahovala, me-

nili sa aj športo-

viská. Čo najviac sa 

škola snažila pre-

niesť do vlastných 

priestorov. Podarilo 

sa vybudovať krás-

ny športový areál 

za pomoci finan-

čných prostriedkov z eurofondov.  

Po vystúpení riaditeľa školy pozdravil účastníkov sláv-

nostnej akadémie rektor Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. a zaželal jubilujúcej 

škole veľa dobrých študentov a športovcov.  

Záver akadémie patril vyhláseniu najlepších športovcov 

Osemročného športového gymnázia v Trenčíne za rok 2012. 

Najvyššie ocenenia získali: 

1. Lucia Mokrášová, ľahká atletka, 

2. Michal Bodorík, vzpierač 

3. Mária Daško, cyklista  

Na ostatných miestach bez určenia poradia: 

- David Daniš, ľahká atletika, 36. miesto vo vrhu guľou 

na majstrovstvách sveta juniorov v Barcelone; 

- Viktória Bobotová, florbalistka, 6. miesto na majstrov-

stvách sveta do 19 rokov v Nitre; 

- Peter Čerešňák, hokejista, 6. miesto na majstrovstvách 

sveta do 20 rokov; 
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- Marko Daňo, hokejista, 6. miesto na majstrovstvách 

sveta do 20 rokov; 

- Patrik Žilka, triatlon, 8. miesto na majstrovstvá Európy 

juniorov Cross triatlon v Holandsku; 18. miesto na 

majstrovstvá Európy juniorov Duatlon v Holandsku; 

- ATC COOP, 7. miesto v extralige volejbale mužov; 

- Matúš Bodorík, na majstrovstvá sveta do 17 rokov 13. 

miesto v dvojboji vo vzpieraní, Košice; 

A úplne záver programu slávnostnej akadémie patril 

oceneniu úspešných absolventov školy, ktorí dosiahli 

vynikajúce športové výsledky na svetových, európskych 

a olympijských športoviskách. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 207/1/2013 

 

Svetový šampionát v ľadovom hokeji v Štokholme 

a Helsinkách mali možnosť sledovať slovenskí fanúšikovia aj 

na námestiach svojich miest. Takúto ústretovosť pocítili aj 

Trenčania, keď mohli fandiť slovenským reprezentantom 

priamo na Mierovom námestí, kde Mesto Trenčín zabezpečilo 

veľkoplošnú obrazovku. Prostredníctvom nej tak mohli vidieť 

všetky zápasy slovenských hokejistov.  

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 236/1/2013  

 

Dňa 14. mája 2013 sa uskutočnilo v športovom areáli 

Základnej školy Novomeského v Trenčíne štvrté krajské kolo 

jubilejného 15. ročníka McDonald´s v minifutbale žiakov 

a žiačok 1. stupňa základných škôl. Do turnaja sa prihlásili 

futbalové tímy až z 970 základných škôl z celého Slovenska, 

z toho z Trenčianskeho kraja to bolo 112 škôl.  
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Patrónom futbalového turnaja bol úspešný slovenský fut-

balista Marek Hamšík, 

v súčasnej dobe hrajúci 

za taliansky klub SSC 

Neapol. Mc Donald´s 

Cup vyhlásilo Minis-

terstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slo-

venskej republiky spo-

ločne so Slovenským 

futbalovým zväzom 

a spoločnosťou Mc Donald´s, ktorá  je generálnym partnerom 

turnaja. 

V spolupráci s trenčianskou reštauráciou McDonald´s 

pripravili malým hráčov deň plný športových zážitkov 

a ďalších prekvapení. Turnaj otvoril slávnostným výkopom  

Ronald McDonald a počas celého dňa si svoje sily zmeralo 

osem  futbalových tímov, víťazov obvodných kôl. Do 

krajského kola postúpili futbalové družstvá zo základných škôl 

z Beluše, Nitrianskeho Rudna, Myjavy, Trenčína, Dubnice nad 

Váhom, Slatiny nad Bebravou, Považskej Bystrice a Chyno-

rian. 

Víťazom turnaja v Trenčíne sa stali hráči Základnej školy 

Slatina nad Bebravou, ktorí vo finálovom zápase zvíťazili nad 

družstvom Základnej školy Dubnica nad Váhom 3:0. Na tre-

ťom mieste skončilo družstvo Základnej školy Trenčín, 

Hodžova ul. Trenčín.  

Ceny najlepším trom družstvám odovzdali organizátori 

krajského kola spolu so zástupcami spoločnosti McDonald´s. 

Najlepšie tri družstvá dostali poháre, medaile a diplomy od 

generálneho partnera turnaja spoločnosti McDonald´s. Potešili 

ich aj kompletné sady futbalových dresov od spoločnosti 

Adidas a prekvapenia od spoločnosti Perfetti van Melle. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11754028&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11754032&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11754030&ids=6
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Víťazi ôsmich krajských kôl sa stretli vo veľkom finále 

v dňoch 27. a 28. mája  2013 na futbalovom štadióne v Nitre 

za účasti Mareka Hamšíka. Okrem trofeje Majstra Slovenska, 

ocenení a vecných darov bol určený pre družstvo majstra 

Slovenska výlet na zápas FC Neapol, v ktorom hrá Marek 

Hamšík, s možnosťou spoznať zázemie svetového futbalového 

klubu a štadióna a zažiť nezabudnuteľnú atmosféru zápasu 

talianskej ligy. 

www.sme.sk 16.05.2013  

pomocná evidencia 263/1/2013 

 

Za účasti 140 pretekárov, z toho 36 súťažiacich Trenčanov 

sa dňa 2. júna 2013 uskutočnil tradičný 9. ročník „Beh tren-

čianskou Brezinou“ za veľmi dobrého a pekného slnečného 

počasia. Výsledky: 

kategória mužov do 40 rokov: 

1. Košík Slavomír z Pruského, 

2. Štefina Štefan z Dubnice n/V. 

3. Forgáč Matúš z Dubodiela 

kategória mužov do 50 rokov: 

1. Rolko Róbert zo Žiliny 

2. Kováčik Ľuboš zo Žiliny 

3. Koledy Zdeno z Rajca 

kategória mužov do 60 rokov: 

1. Hrivnák Ján z Prievidze 

2. Sobek Miroslav z Púchova 

3. Polák Jozef z Hul 

kategória mužov nad 60 rokov: 

1. Kováč Miroslav z Trenčína 

2. Sviták Stanislav zo Žiliny 

3. Samec Milan z Partizánskeho 

kategória žien do 35 rokov: 

1. Kubínska Dagmar z Trenčína 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11754029&ids=6
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2. Belianska Erika zo Štiavnika 

3. Bacová Lucia z Trenčína  

kategória žien do 35 rokov:: 

1. Drahovská Katarína z Piešťan 

2. Paulíniová Katarína z Martina 

3. Hudáková Jitka z Trenčína 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 316/1/2013 

 

Mesto Trenčín bolo v 57. ročníku „Okolo Slovenska“ eta-

povým mestom v 3. etape, ktorá merala 225,8 km. Bola to 

najdlhšia etapa, ktorej štart bol v Liptovskom Hrádku, ktorá 

mala šesť horských 

prémií  (Donovaly, 

Šturec, Vyšehrad-

né, Fačkovské se-

dlo, Čičmany a 

Homôlka). Celou 

etapou sprevádzala 

cyklistov nepria-

zeň počasia v po-

dobe dažďa a chla-

du. Hrdinom 3. 

etapy bol Nemec 

Patrick Sinkewitz, ktorý sa odhodlal k úniku za Ružomber-

kom pred prvou horskou prémiou na Donovaloch (68,4 km) k 

dlhému úniku. Bývalý jazdec tímov ProTour a spolujazdec 

Jana Ullricha vyhral päť vrchárskych prémií a získal biely dres 

s červenými bodmi. Na pelotón si vypracoval maximálne 

päťminútový náskok. Po Fačkovskom sedle (149,3 km) sa 

vydala Sinkewitza stíhať česko-španielska dvojica Jiří Hude-

ček a Víctor de la Parte. Tesne pod vrcholom Homôlky (191 

Sprava: Tretí v etape Maroš Kováč z Dukly Trenčín - Trek, víťaz Andrea Fedi z tímu 

Ceramica Flaminia a druhý v etape Sergey Nikolaev z tímu Itera Katusha 
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km) sa 130 km dlhá snaha o víťazstvo Sinkewitza skončila a 

vedúce trio v zjazde dostihol aj pelotón. 

V závere pretekov išlo hlavné pole vo vysokom tempe, čelo 

sa navzájom strážilo. 

Poslednú rýchlostnú pré-

miu v Dubnici n/V. vy-

hral Maroš Kováč 

z družstva Dukly Tren-

čín, ktorý získal cenné 

bonifikačné sekundy. 

Vo finiši doplatil Maroš 

Kováč na menšiu smolu, 

keď prišiel do Trenčína na prázdnej zadnej galúske, ktorá 

zapríčinila, že nemohol zaútočiť na prvé miesto. Na trati so 

šiestimi horskými prémiami sa napokon zvíťazil jazdec tímu 

Ceramica Flaminia Talian Andrea Fedi pred víťazom 2. etapy 

Sergejom Nikolajevom z Ruska a Marošom Kováčom z Dukly 

Trenčín Trek, ktorý potvrdil postavenie najlepšieho Slováka v 

celkovom poradí.  

Výsledky - v tretej etape pretekov Okolo Slovenska: 

1. Andrea Fedi (Tal.) Ceramica Flaminia 5:17:44 h,  

2. Sergej Nikolajev (Rus.) Itera Kaťuša,  

3. Maroš Kováč (SR) Dukla Trenčín Trek,  

4. Luc Hagenaars (Hol.) Metec,  

5. Jorne Carolus (Belg.) Lotto-Belisol,  

Celkové poradie po troch etapách:  
1. Petr Vakoč (ČR) Etixx-Ihned 14:14:01 h,  

2. Tim Mikelj (Slovin.) Sava +29,  

3. Maroš Kováč (SR) Dukla Trenčín Trek +36,  

4. Nicola Dal Santo (Tal.) Ceramica Flaminia +42,  

5. Sergej Nikolajev (Rus.) Itera Kaťuša + 44,8 

Sita 06.06.2013 

pomocná evidencia  325 /1/2013 

Talian Andrea Fedi z tímu Ceramica Flaminia sa stal víťazom v 3. etape: 
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Volejbalové družstvo COP Trenčín, ktoré pôsobí na Špor-

tovom gymnáziu v Trenčíne, sa v uplynulej sezóne zúčastnilo 

troch súťaží (extraligy mužov, I. ligy mužov oblasti západ a 

kadetskej ligy oblasti západ. Jednotlivé družstvá boli posta-

vené z 24 hráčov, z ktorých 22 študovalo na športovom 

gymnáziu. 

V mužskej extralige sa po predchádzajúcom ročníku tvorilo 

nové mužstvo. Do Nitry odišli Ludha, Galandák, Hláčik, 

Podstupka a Sťahuliak, do VT Bratislava Halanda, do Hu-

menného Mlynarčík, do Komárna Demčák a do Prešova 

Brajer. S aktívnou kariérou skončil Mrázik. Pred trénermi 

COP Trenčín bola pred sezónou neľahká úloha zakomponovať 

do extraligového družstva nových, mladých a neskúsených 

hráčov, ktorí mali hlavný cieľ v sezóne záchranu extraligovej 

súťaže v Trenčíne. Družstvo malo najnižší vekový priemer od 

vstupu do extraligy. 

V základnej časti 

družstvo Trenčína vy-

hralo iba jeden zápas, 

ale každým kolom sa 

jeho hra zlepšovala. Ká-

der tvorili hráči naro-

dení v roku 1995 a 

mladší, ktorí tvorili aj 

základ reprezentačného 

družstva kadetov, dopl-

nený o dvoch hráčov z ročníka 1994. 

V nadstavbovej časti družstvo dvakrát porazilo Žilinu a 

Starú Ľubovňu, dostalo sa do play off a zachránilo pre budúcu 

sezónu extraligovú súťaž pre Trenčín. V prvom kole play-off 

prehrali tri zápasy s finalistom z Humenného. V skupine o 5. 

až 8. proti Prešovu rozhodoval až zlatý set. V ňom viac 

rozvahy preukázali skúsenejší východniari. V zápasoch so 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11864914&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11864913&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11864912&ids=6
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Starou Ľubovňou najmä pre choroby prehrali oba zápasy a 

sezónu ukončili ôsmi. 

V 1. lige nastupovali väčšinou hráči, ktorí v najvyššej 

súťaži nedostávali toľko príležitostí. Trenčania skončili na 

peknom šiestom mieste, kde okrem víťazného družstva z 

Komárna porazili každého súpera aspoň jedenkrát. 

V kadetskej základnej časti skončili volejbalisti COP na 

druhom mieste za Žilinou, čo im zaručovalo postup na 

finálový turnaj do Nového Mesta nad Váhom. Turnaj 

suverénne vyhrali, keď stratili iba set proti Humennému a stali 

sa majstrami Slovenska tejto kategórie. 

Na juniorskom finálovom turnaji hralo desať družstiev a po 

jasných víťazstvách v skupine a semifinálovom víťazstve proti 

družstvu VKP Bratislava finálový zápas proti dobre hrajúcej 

Nitre nevyšiel. Na turnaji hrali s kadetským výberom a 

záverečný zápas nezvládli hlavne psychicky a po prehre 1:3 

obsadili konečné druhé miesto. 

www.sme.sk 11.06.2013  

pomocná evidencia 341/1/2013 

 

Tohtoročný  6. ročník „Behu pre život“ organizovaný 

Nadáciou Tesco, vyvrcholil dňa 15. júna 2013 popoludní na 

Mierovom námestí v Trenčíne. Cieľom tohto ročníka bolo 

podľa manažérky spo-

ločnosti Tesco Ga-

briely Pavlikovskej 
vyzbierať 85.000 eúr 

na kúpu unikátneho 

prístroja NanoSight, 

ktorý pomáha pri vý-

voji nových diagnos-

tických metód pri 

onkologických ochoreniach pacientov z celého Slovenska. 
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Ako dodala, bežcov v tyrkysových tričkách z Trenčína a 

okolia prišiel na trať podporiť nový patrón behu pre mesto 

Trenčín, hokejový útočník Dukly Trenčín Ján Pardavý. 

Sprievodným podujatím bola aj autogramiáda s týmto zná-

mym hokejistom. On sám o akcii povedal „že je rád, keď 

môžem podporiť dobré veci, ako je Beh pre život. Verím, že 

sa v Trenčíne opäť postaví na štart viac ako tisíc ľudí 

ochotných pomôcť výskumu rakoviny.“ 

„Behu pre život“ sa zúčastnili pretekári bez rozdielu veku 

či fyzickej kondície vrátane rodičov s malými deťmi. Trasa 

bola aj tento rok zvolená tak, aby ju zvládol každý. Štart aj 

cieľ štvorkilometrového 

okruhu bol na Miero-

vom námestí. Regis-

trácia účastníkov behu 

sa uskutočňovala aj deň 

pred behom na Miero-

vom námestí v piatok 

14. júna od 12.00 do 

18.00 h a v deň behu 

15. júna od 11.30 h do 14.00 h na Mierovom námestí.  

www.sme.sk 12.06.2013  

pomocná evidencia 340/1/2013 

 

Dňa 21. júna 2013 prijal primátor Mesta Trenčín Mgr. 

Richard Rybníček hráčov senior-

ského a juniorského družstva vo 

florbale 1. FBC Trenčín, ktorý 

v tohoročnej sezóne 2012/2013 zís-

kali tituly majstra Slovenskej repu-

bliky. V úvode prijatia prítomných 

hráčov primátorovi Mgr. Richardovi 

Rybníčkovi predstavil tréner Miroslav Sága. Po predstavení 
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hráčov sa k hráčom prihovoril primátor Mesta Trenčín Mgr. 

Richard Rybníček. Zvýraznil skutočnosť, že florbal sa stal 

v Trenčíne jedným zo zaujímavých športov mládeže popri 

futbale a hokeji. Najväčšiu reklamu mestu robí šport a možno 

kultúra. Vy ste svojou hrou spravili to, že sa Trenčín stal 

florbalovou veľmocou, stali ste sa jeho najlepšou reklamou 

medzi občanmi a vo svete. Najdôležitejšie je, že robíte 

veľkému počtu spoluobča-

nov radosť, túto radosť in-

tenzívne prežívajú a ov-

plyvňujú ich správanie 

i pracovné nasadenie. Je to 

príjemný pocit, keď o vás 

čítam v novinách, alebo 

počúvam z médií. Chcem 

vám každému poďakovať za dosiahnuté výsledky poďakovať 

a vyjadriť úctu, čo pre šport robíte. Vážim si vás aj preto, že to 

čo robíte si vyžaduje disciplínu, odhodlanie a sebazaprenie a 

bez týchto vôľových vlastností sa vrcholový šport nedá robiť. 

Vaše úspechy sú pre nás občanov výzvou vytvárať podmienky 

pre vašu činnosť, predovšetkým, aby sa rozvíjala športová 

hala, aby sa získavali investícií na jej ďalší rozvoj, aby sa stal 

zo športovej haly 

dôstojnejší stánok. 

Treba pripome-

núť, že Trenčín trpí 

na je nedostatočnú 

športovú infra-

štruktúru. Moje 

slová potvrdzujú 

i vám známe sku-

točnosti akým je 
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katastrofálny stav zimného štadióna, futbalového štadióna 

i športovej haly.  

Záverom môjho príhovoru vám ďakujem za vašu úspešnú 

reprezentáciu mesta a prajem vám do budúcna veľa 

športových úspechov. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 379/1/2013 

 

Počas víkendu 22. a 23. júna 2013 sa výber AS Trenčín do 

deväť rokov zúčastnil prvého ročníka „Sparta Brno Cup 

2013“. Štart družstva bol veľmi úspešní, lebo konkurencií 24 

družstiev obsadil tren-

čiansky výber prvé mies-

to. 

Turnaj začal bojmi v 

základných skupinách, 

kde postupne zdolali 

Nové Mesto nad Váhom, 

Pardubice a Jindřichův 

Hradec. Vo štvrtom zápa-

se však prišla nešťastná prehra so Znojmom aj keď chlapci 

hrali dobre. Všetko si vynahradili v poslednom zápase sku-

piny, keď deklasovali FC Svratka Brno. Skupinu chlapci z 

Trenčína vyhrali a postúpili do ďalších bojov o popredné 

umiestnenie. 

V ďalšej fáze turnaja prišla bezgólová remíza so Senicou.  

No chlapci ukázali hlad po góloch a následne zdolali Prostějov 

(3:0) a Třeboradice (9:0). V osemfinále vyhrali nad družstvom 

Tišnova hladko 4:1 a vo štvrťfinále vyhrali nad družstvom 

Kohoutovic pomerom 2:0. Semifinálový súboj bol predčas-

ným finále, pretože sa v ňom stretli dva najlepšie tímy. V 

skvelej atmosfére chlapci zdolali pražský Bohemians (3:0) a 

postúpili do finále.  
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„Deviatka“ ukončila svoju spanilú jazdu finálovým 

víťazstvom nad Jindřichovým Hradcom (4:1) a odviezla si tak 

domov zaslúženú trofej pre víťaza turnaja. Potvrdením domi-

nancie trenčianskych futbalistov bolo aj ocenenie pre 

najlepšieho strelca turnaja, ktoré získal Artur Gajdoš. 

„Chlapci predviedli výborný a kolektívny výkon, ktorý 

okorenili nejednou ukážkovou akciou,“ povedal po turnaji 

tréner Roman Rýdzi.   

Cennú trofej získalo družstvo AS Trenčín U9 v tomto 

zložení: Lapoš, Ovšonka, Gajdoš, Gogora, Zaťko, O. Nebus, 

Vyšlan, Bednár, Škultéty, Cobori, Ďorďai, tréner: Roman 

Rýdzi, Jakub Mojžiš 

vlastné poznámky  

pomocná evidencia 392/1/2013 

 

Družstvo AS Trenčín do dvanásť rokov si na záver sezóny 

vybojovalo druhé miesto na kvalitne obsadenom turnaji 

„Pannonia Cup“ v dňoch 22.  a 23. júna 2013 v rakúskom 

Eisenstadte. 

V konkurencii rakús-

kej špičky na čele s vie-

denskými Rapidom a 

Austriou, Sturmom Graz, 

Wiener Neustadt, Žili-

nou a ďalšími tímami sa 

nielenže nestratili, ale 

naopak spoločne so Žilinou dominovali v kvalite predvedenej 

hry. Jedinú prehru zaznamenali až vo finálovom stretnutí 

práve so MŠK Žilina (1:4). „Chalani si zaslúžia pochvalu za 

kvalitné výkony. Družstvo ukázalo, že ich herný prejav má 

stúpajúcu tendenciu. Potvrdili svoj talent a pracovitosť. Po-

chopili trenčiansku cestu napredovania a v každom momente 
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sa snažili o futbalové riešenie herných situácií,“ povedal po 

návrate z turnaja tréner Miroslav Karas. 

www.astn.sk 26.08.2013 

pomocná evidencia 393/1/2013  

 

Zápas druhého predkola Európskej ligy UEFA proti IFK 

Göteborg odohrá AS Trenčín s veľkou pravdepodobnosťou na 

futbalovom štadióne v Dubnici nad Váhom. Definitíva padla v 

priebehu posledného júnového týždňa po dôkladnom zvážení 

všetkých dostupných faktov. „Prvou alternatívou bol pre nás 

domáci štadión na Sihoti. Pred pár dňami sme ešte stále dúfali, 

že sa nám to podarí dotiahnuť do úspešného konca. Emócie 

však treba dať bokom a pozrieť sa na celú vec racionálne. 

Veríme, že Dubničania nám vyjdú v 

ústrety pri zvládnutí organizácie toh-

to stretnutia. Vieme, že majú skúse-

nosti a ich pomoc a rady určite uvíta-

me. Ak by sme sa predsa len nedo-

hodli, čo ale nepredpokladáme, ďal-

šími možnosťami je pre nás Senec a 

Žilina,“ povedal generálny manažér 

AS Trenčín Róbert Rybníček.  

Mali sme veľa práce, aby sme 

futbalový štadión pripravili pre ligo-

vé súťaže v rámci Corgoň ligy. Av-

šak futbalový štadión v Trenčíne nie 

je spôsobilý na futbalové stretnutia, tak konštatovali inšpektori 

UEFA. Je to frustrujúci pocit, ktorý máme už od návštevy 

inšpektorov UEFA, ale musíme sa s tým vyrovnať.  

Investícia do prispôsobenia Mestského štadióna na Sihoti 

pre potreby druhého predkola Európskej ligy UEFA sa podľa 

prepočtov pohybuje od 40.000 do 50.000 eúr. Klub na to však 

financie nemá. Pred dvoma rokmi klub z vlastných zdrojov 

http://www.astn.sk/
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preinvestovali do štadióna približne 300.000 eúr. Táto inves-

tícia by sa však investovala do niečoho, čo by bolo treba skôr 

zbúrať. Ani vlastník štadióna Mesto Trenčín dnes nie je v 

situácii, aby si tento luxus dovolilo. Preto sme zvoli lacnejšiu 

alternatívu a racionálnejšiu. Veríme, že aj mesto Trenčín nám 

v tejto veci pomôže. Dubnica je dostatočne blízko a zázemie 

štadióna je na takej úrovni, aby si naši fanúšikovia mohli 

vychutnať súboj proti Göteborgu. Dúfame, že rozhodnutie AS 

Trenčín všetci fanúšikovia pochopia a svojou prítomnosťou a 

hlasivkami poženú trenčianskych hráčov v Dubnici k postupu 

do ďalšieho kola,“ dodal Róbert Rybníček.  

www.astn.sk 28.06.2013 

pomocná evidencia 394/1/2013 

 

Silný ročník narodenia 1994, ktorý bol v posledných troch 

rokoch vždy druhý. Práve v poslednom roku dorasteneckej 

kariéry si to chceli zverenci trénera Ľuboša Nosického 

vynahradiť, čo sa im aj podarilo. Po jeseni boli síce opäť na 

druhom mieste, no skvelou jarou si zaslúžene odniesli 

majstrovský titul. Hoci mali štyri kolá pred koncom dlhodobej 

súťaže sedembodový náskok, ten sa vplyvom dvoch remíz 

pred hlavným konkurentom zo Žiliny stenčil iba na tri body. V 

poslednom zápase stačilo v Banskej Bystrici partii okolo 

kapitána Michala Ranka remíza, no o bránení a strachovaní 

sa o výsledok nepadla v kabíne ani zmienka. 

„Bol to posledný krok k vytúženému cieľu, na ktorý sme sa 

celú sezónu pripravovali ako jeden tím a ako jeden tím sme aj 

zvíťazili. Príprava na zápase prebiehala rovnako, ako pred 

ktorýmkoľvek iným stretnutím. Stále sme však mysleli na to, 

že práve tento duel odzrkadlí našu dlhodobú prácu,“ povedal 

po záverečnom stretnutí sezóny stredopoliar Matúš Opa-

tovský. 

http://www.astn.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11914687&ids=6
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Po výhre 1:0 vypukla na štadióne v Banskej Bystrici veľká 

radosť trenčianskych hráčov, ich rodičov a trénerov. „Keď 

rozhodca odpískal koniec, zažili sme neopísateľné pocity. 

Oslavy začali v šatni 

a trvali aj počas 

cesty domov. Tento 

úspech je zásluhou 

našich skvelých tré-

nerov. V mene ce-

lého tímu by som im 

rád prejavil touto 

cestou vďaku,“ po-

vedal Matúš Opa-

tovský. 

Pre mnohých hrá-

čov sa titulom skon-

čil dorastenecký vek 

a zapojili sa do prí-

pravy s A – tímom. Napriek tomu chlapci zažili ešte jeden 

vrchol sezóny. Bolo to česko – slovenské finále, kde sa v Zlíne 

stretli s Mladou Boleslavou. Po góle Bera v 66. min. si titul 

odniesli futbalisti AS Trenčín. „Odohrali sme výborný zápas. 

Chalani si siahli na dno síl, ale predviedli svoje umenie a 

kvalitu,“ povedal tréner Nosický a pokračoval: „Boli sme 

aktívnejším a lepším mužstvom. Nebezpečné strely z diaľky 

vyslali Bero a Čentéš. V sieti však neskončili ani viaceré 

sľubné situácie v šestnástke súpera. Úvod 2. polčasu bol 

vyrovnaný, ale po štvrťhodine sme opäť prevzali taktovku a 

zaslúžene skórovali.“ 

www.sme.sk 24.06.2013  

pomocná evidencia 430/1/2013 
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„Deň Mladých filantropov“ organizovaný Trenčianskou 

nadáciou sa uskutočnil dňa 25. júna 2013. Pretekárov  privítala 

zamračená obloha a dážď. Počasie nie práve najvhodnejšie pre 

beh, ktorým chceli filantropi osláviť svoj deň. Pre filantropov 

čakala nenáročné dvojkilometrová trať na Ostrove v Trenčíne. 

Bežci štartovali pod starou krásnou vŕbou a pokračovali 

smerom k elektrárni, cez bývalú biketrialovú dráhu, okolo 

jazierka, smerom v Bašte a naspäť popri Váhu do cieľa - 

k Športhotelu. 

Aj napriek nepriazni počasia, kedy sme už ani nedúfali, že 

vôbec niekto príde, zišla sa malá skupinka bežcov. Medzi nimi 

športovci, bežiaci s plným nasadením, dievčatá reprezentujúce 

svoju školu, ale aj mamička na materskej dovolenke, ktorá 

prišla aj so svojimi maličkými ratolesťami. No a potešením 

bol Števo, bývalý člen skupiny Mladých filantropov, ktorý 

bral všetko s veľkou dávkou humoru a stal sa maskotom akcie. 

Víťazi dostali mi-

lé ceny a hoci bolo 

iba 10 bežcov oce-

ňovali sme kategó-

riu žien aj mužov. 

Neformálnu akciu 

sme spestrili aj dar-

čekmi pre bežcov 

v podobe tomboly. 

Odmenený odchá-

dzal každý bežec. 

Bezpečnosť pri akcii zabezpečovali dve zdravotnícke hliadky 

zo Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne. Tento rok nám 

síce počasie neprialo, ale určite nepokazilo dobrú náladu 

organizátorom a ani bežcom.  

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 416/1/2013 
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Strieborný medailista z Helsínk 2012 Dominik Graňák sa 

stal najlepším obrancom celej série a zároveň lídrom play-off 

KHL v plus/mínus hodnotení sezóne 2013/2014. „Víťazný 

pohár pricestoval vo 26. júna 2013 do Brna. S českými 

spoluhráčmi som sa dohodol na kompromise a najprv putoval 

do Trenčína. Po bohatom sprievodnom programe by mal odísť 

do Českej republiky v sobotu 29. júna 2013. Najskôr patril 

Filipovi Novákovi a po ňom 

aj Jakubovi Petružálkovi," 

uviedol Dominik Graňák. 

Napriek zdravotným pro-

blémom zažil odchovanec 

trenčianskeho hokeja dobrú 

sezónu, ktorej vyvrcholením 

bola obhajoba prvenstva v 

druhej najprestížnejšej klu-

bovej súťaži. „Vďaka skúsenostiam z minulého roka sme pos-

lednými bojmi v play-off prechádzali možno trošku ľahšie. 

Vedeli sme, čo treba urobiť pre to, aby sme sa dostali do 

finále. Bol som súčasťou výborného kolektívu na čele s 

trénerom Olegom Znaroksom,“ okomentoval úspešnú sezó-

nu. 

Tridsaťročný bek sa tak stal naj-

úspešnejším Slovákom v KHL a v 

súčasnosti prežíva najlepšie obdobie 

svojej kariéry. „Výsledkovo som v 

súčasnosti veľmi spokojný. Hokej ma 

baví a hrám ho pre radosť. Hrám v 

kvalitnom tíme, ktorý mi pripravil 

výborné podmienky,“ dodal Dominik 

Graňák. 

Cennú trofej nespustila z očí dvojica mladých Rusov, ktorí 

ju strážia na ceste Európou. Všeobecne však nie je stanovené, 
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čo sa s pohárom robiť smie a čo nie. „Niektorí spoluhráči fotia 

v pohári svoje malé deti. Iní zasa zvyknú z pohára niečo 

chutné zjesť, alebo vypiť. Ak ho nezničíme, môžeme si sním 

robiť čokoľvek,“ priznal deväťnásobný účastník majstrovstiev 

sveta. 

Dominik Graňák sa po náročnej sezóne ospravedlnil z 

tohtoročného svetového šampionátu, no od pondelka sa opäť 

zapojí do reprezentácie, keďže ho čaká olympijské hokejové 

leto vo Vysokých Tatrách. „Hokejové leto absolvujem prvý-

krát a myšlienka podujatia sa mi páči. Chýbať však budú 

aktuálne najväčšie osobnosti slovenského hokeja Zdeno Chá-

ra, Marián Hossa a Handzuš, ktoré hrali finále NHL. Som rád, 

že tam budem. Podobných príležitostí na spoločné stretnutie 

veľa nie je," uzavrel Dominik Graňák.  

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 424/1/2013 

 

Počas víkendu 30. júna 2013 sa uskutočnil piaty ročník už 

tradičného charitatívneho podujatia Hviezdy deťom, ktorý 

zorganizoval Futbalový klub AS Trenčín v spolupráci s 

neziskovou organizáciou „Hoss Heroe“ a športovou agentúrou 

„Stars and Friends“. Mnohé deti, ale aj tí starší, mali možnosť 

stretnúť svoje športové vzory. 

Podujatie „Hviezdy deťom“ sa po tretí raz uskutočnilo na 

Mierovom námestí, kde bolo postavené ihrisko s umelou 

trávou. Po prvý raz v histórii 

tohto podujatia išlo o celo-

dennú akciu. Program štar-

toval už ráno o 9.00 h tur-

najom najväčších futbalových 

nádejí v kategórii do deväť 

rokov, na ktorom sa stretli 
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budúce hviezdy slovenského futbalu z Trenčína, Senice, 

Slovana, Nitry, Myjavy, Trnavy a Žiliny. 

Podujatie svojím spôsobom plnilo okrem športového aj 

charitatívne poslanie. Počas uplynulých štyroch ročníkov 

podujatia sa podarilo získať na charitatívne účely viac ako 

42.000 eúr. Tie putovali na 

konto rôznych sociálnych 

zariadení a individuálnym 

príjemcom. Všetci diváci, 

ktorí prišli na Mierove ná-

mestie mohli prispieť ľubo-

voľným obnosom do pripra-

vených kasičiek, ktoré mali pri sebe hostesky.  

Hlavný program štartoval tradične o 14.00 h. Futbalový 

turnaj športových osobností poskytol nevídanú koncentráciu 

hviezd slovenského športu, ktorý nezažijete na letnej, ani na 

zimnej olympiáde. Slovenskí futbaloví reprezentanti prišli na 

čele s Martinom Škrtelom, slovenskí hokejoví reprezentanti 

prišli s Tomášom Kopeckým, Mariánom Gáboríkom a drži-

teľom „Gagarinovho pohára“ Dominikom Graňákom. Po 

prvý raz sa predstavil výber slovenských športovcov so 

Zuzanou Štefečekovou, Pavlom Hurajtom a ďalšími. Deti 

sa mohli vyšantiť na veľkom množstve atrakcií, hier, no najmä 

v detskom športovom desaťboji. Po absolvovaní všetkých 

stanovíšť deti získali atraktívne ceny.  

Zloženie tímov na Hviezdy deťom 2013: 

Futbalisti: Martin Škrtel, Juraj Kucka, Albert Rusnák ml., 

Dominika Škorvánková, Alexandra Bíróová, Ľubomír Guldan, 

Pavol Farkaš (tím ešte dopĺňame) 

Hokejisti: Dominik Graňák, Andrej Sekera, Tomáš Kopecký, 

Tomáš Tatar, Marcel Hossa, Richard Lintner, Branko 

Radivojevič, Ivan Baranka, Mário Bližňák, Rastislav 

Pavlikovský, Marián Gáborík 
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Športovci: Richard Štochl, Peter Kukučka, Martin Rančík, 

Radoslav Rančík, Tomi Kid Kovács, Erik Vlček, Juraj Tarr, 

Pavol Hurajt, František Ogurčák, Tomáš Kmeť, Zuzana 

Štefečeková, Jana Mezeiová, Zuzana Tomčíková, Igor 

Šemrinec (brankár) 

AS Trenčín: Fanendo Adi, Damián Bariš, Gabriel Bezák, 

Daniel Bednárik, Tomáš Brigant, Peter Čögley, Ramón Da 

Silva, Marek Frimmel, Jakub Holúbek, Peter Kleščík, Peter 

Mazan, Róbert Mazáň, Karol Mondek, Adam Morong, Tomáš 

Malec, William Alves De Oliveira, Samuel Štefánik, Matúš 

Opatovský, Lukáš Skovajsa, Patrik Mišák, Miloš Volešák 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 391/1/2013 

 

Zverenkyňa Romany Havierovej (1. dan) Emma Kubišová 

z Karate klubu Európa sa dňa 15. júna 2013 zúčastnila                      

1. ročníka Majstrovstiev Európy Shito Ryu karate federácie 

detí, kadetov, juniorov a seniorov v Nových Zámkoch. Za 

účasti výberu najlepších pretekárov Shito Ryu Asociácie 

z Ruska, Chorvátska, Maďarska, Rumunska, Talianska a Slo-

venska sa po troch vyhratých kolách prepracovala do finále 

a napokon sa umiestnila na výbornom 2. mieste.  

Info Trenčín 05.07.2013, str. 8 

pomocná evidencia 449/1/2013 

 

Národný šampionát vo florbale v kategórii juniorov sa 

uskutočnil v Mestskej športovej hale Trenčín v dňoch 14. – 

17. júna 2013. Titul Majstra Slovenska vo florbale v kategórii 

juniorov obhájili členovia juniorského družstva 1. FBC 

Trenčín, keď vo finálovom stretnutí porazili favorita turnaja 

ATU Košice 3:2. Úspech bol o to cennejší, lebo sa mohli tešiť 

zo štvrtého majstrovského titulu v rade v tejto kategórii.  

Info Trenčín 05.07.2013, str. 8 



480 
 

pomocná evidencia 450/1/2013 

 

Nečakaného úspechu dosiahla stolnotenisová hráčka Kera-

ming – Kubran Trenčín Monika Marousková na Majstrov-

stvách Slovenska. V kategórii mladšie žiačky 

pod vedením trénera Dušana Zelmana vybo-

jovala so svojou spoluhráčkou Paulou Čer-

mákovou z Športového klubu stolného tenisu 

Karlova Ves bronzovú medailu vo štvorhre 

dievčat. Právo štartu na Majstrovstvách 

Slovenska má najlepších 24 dievčat na 

základe výsledkov bodovacích turnajov Slo-

venského pohára mládeže. Monika je v konečnom celoslo-

venskom rebríčku deviata.  

Info Trenčín 05.07.2013, str. 8 

pomocná evidencia 451/1/2013 

 

Počas víkendu  25. - 26. mája 2013 sa konal v Banskej 

Bystrici najväčší hokejbalový turnaj v Európe „Országh Cup 

2013“ za účasti 32 tí-

mov z celého Sloven-

ska. Výber hráčov 

Trenčianskej hokejba-

lovej ligy pod názvom 

„Slovenský Orol Tren-

čín“ sa na 4. ročníku 

turnaja predstavil po 

prvýkrát a hneď v pre-

miérovom vystúpení sa 

im podarilo prebojovať až do finále, v ktorom získali 2. miesto 

a strieborné medaily. Výborné výkony trenčianskych hráčov si 

všimli aj organizátori turnaja, keď sa rozhodli udeliť im aj dve 

individuálne ceny.  
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Najlepším hráčom turnaja do 20 rokov sa stal Tomáš 

Nechala a najlepším útočníkom sa stal Milan Vozár. 

Info Trenčín 05.07.2013, str. 8 

pomocná evidencia 452/1/2013 

 

Posledná súťaž „Austria Junior Open 2013“ v karate v ra-

kúskom Salzburgu v dňoch 22. – 23. júna 2013 priniesla 

Trenčiankam, zo Športového klubu RealTeam Trenčín, ktoré 

štartovali vo farbách Národ-

ného družstva Slovenska, 

zlaté medaily. Trio Veronika 

Kadlečíková, Klaudia Mič-

ková a Simonka Prpičová 

v súťaži družstiev Kata U18 

po víťazstve nad minulo-

ročnými víťazkami z Chor-

vátska vo finále porazilo aj domáce Rakúšanky a mohlo sa 

tešiť zo zlatých medailí. Veronika Kadlečíková sa predstavila 

ešte v súbojoch Kumite U18 do 48kg a získala svoju druhú 

medailu za tretie miesto.  

Info Trenčín 05.07.2013, str. 8 

pomocná evidencia 453/1/2013 

 

Celkom 65 chlapcov a dievčat si 21. júna 2013 si zmeralo 

sily v šprinte na 60 metrov. Ako prví cieľom prebehli Richard 

Plevka (ml. žiaci), Michaela Pavleová (ml. žiačky), Lukáš 

Pavle (prípravka A), Adrián Niko (prípravka B), Petra Hanu-

liaková (prípravka A) a Tereza Chromiaková (prípravka B).  

Atletickú súťaž o najrýchlejšieho chlapca a najrýchlejšie 

dievča mesta Trenčín zorganizovalo občianske združenie 

Jednota Sokol Trenčín v spolupráci so Športovým gymnáziom 

Trenčín a s finančnou podporou mesta Trenčín. 

Info Trenčín 05.07.2013, str. 8 
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pomocná evidencia 454/1/2013 

 

Ženská hádzaná v Trenčíne vstáva z popola. Po dvojročnej 

prestávke sa družstvo Hádzanárskeho klubu Štart Trenčín opäť 

vracia na hádzanársku mapu. O najbližších plánoch povedal 

prezident klubu Ján  Bakoš:  

Otázka: Pred dvoma sezónami ste ukončili pôsobenie vo 

WHIL-ke. Aký bol vtedy problém?  

Odpoveď:  Prevádzkovateľ športovej haly pre našu činnosť 

ponúkol podmienky, ktoré boli pre nás neúnosné. 

Najskôr sa jednalo o privysoký nájom, ktorý sa 

neskôr znížil, no stále sme neboli schopní zohnať 

toľko finančných prostriedkov. Z toho dôvodu 

sme sa presunuli do športovej haly na Jilem-

nického ulici. Tá však nevyhovovala normám 

hádzanárskeho zväzu. Výnimku dostali iba mlá-

dežnícke tímy. 

Otázka: Zmenila sa za ostatné mesiace situácia a máte 

k dispozícií halu, ktorá vyhovuje normám?  

Odpoveď: Po roku intenzívnych konzultácií sa situácia 

zmenila. Už rok trénujeme a hráme zápasy 

v mest-

skej 

športovej 

hale. Bol 

to ústre-

tový 

krok od 

Mirosla-

va Ságu aj mestských poslancov, aby sa 

v Trenčíne rozvíjal halový šport. Ženská hádzaná 

v Trenčíne chýbala. Ohlasy boli také, aby sa čím 

skôr obnovila. Smutné však je, že Trenčania nás 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11999871&ids=6
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veľmi nechcú podporiť. Väčšinu finančných 

prostriedkov získavame mimo nášho regiónu. Aj 

touto cestou by sme radi oslovili ľudí, ktorí by 

mali záujem podporiť trenčiansku hádzaná, že ich 

radi privítame a umožníme im prezentovať sa. 

Sľubujem, že všetky finančné prostriedky budú 

použité na to, na čo majú byť. 

Otázka: Už minulý rok ste mali mestskú športovú halu opäť 

k dispozícií, prečo teda ženy nehrali ligovú súťaž už 

počas ročníka 2012/2013? 

Odpoveď:    Dôvod bol taký, že spoločnú reč sme našli až po-

čas minulého leta, keď už boli uzatvorené 

prihlášky do republikových súťaží. 

Otázka: Tvoríte nové družstvo. Kto bude jeho základom?  

Odpoveď:  Budú to v prvom rade bývalé dorastenky do-

plnené o tie súčasné. Nositeľom kvality by mali 

byť aj hráčky, ktoré už v minulosti Trenčín 

reprezentovali. Oslovili sme tie, pri ktorých sme 

verili, že by ponuku mohli akceptovať. Niektoré 

prestúpili do iných klubov, iné ukončili aktívnu 

činnosť. Predovšetkým sme sa spojili s Tren-

čiankami, ktoré sú mladým hráčkam vekovo čo 

najbližšie. Rátame s Peťou Ďuržovou Annou Má-

riou Birkušovou. Rozhovory prebehli aj s Moni-

kou Pojezdálovou a Zuzkou Kleščíkovou. 

Otázka: Do súťaže vstupujete s mladým kádrom. Aké sú 

ciele tohto kolektívu?  

Odpoveď: Cieľom je, aby sa kolektív zohral a nabral 

skúsenosti a aby sa stmelil a mohol pomýšľať s 

účasťou vo WHIL-ke.  

Otázka: Hovoríte o medzinárodnej súťaži WHIL. Aký je 

časový horizont, kedy by ste chceli byť opäť medzi 

česko-slovenskou elitou?  
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Odpoveď: Chceme byť späť v čo najkratšom čase, v hori-

zonte dvoch rokov. Všetko chce čas, dôležité je, 

aby sme boli schopní naplniť ekonomické nákla-

dy. Výdavky na cestovné sú vysoké, keďže súperi 

sú roztrúsení na veľkom priestore. Každoročne sa 

ma zástupcovia slovenských aj českých klubov na 

predsezónnom stretnutí pýtajú, kedy ku nám budú 

môcť opäť zavítať. Súperi ku nám chodili radi, 

pretože nevytvárame hustú atmosféru. 

Otázka: Kedy ste začali s prípravou na novú sezónu a pod 

koho vedením?  

Odpoveď: Úvod prípravy bol od začiatku júla a trénerkou sa 

stala pani Rajnohová. 

Otázka: Viete odhadnúť, akú kvalitu ponúka I. liga?  

Odpoveď: Tie družstvá poznám. Prím budú hrať juniorky 

Michaloviec s Interom a UDHK Nitra, ktorá v mi-

nulom ročníku hrala najvyššiu súťaž. Predpokla-

dáme v prvej sezóne po nútenej prestávke hrať 

lepší stred. 

www.sme.sk 15.07.2013  

pomocná evidencia 482/1/2013 

 

AS Trenčín s novým tré-

nerom Ľubošom Nosickým 

vstúpili prvým jesenným 

kolom na svojom futbalovom 

štadióne na Sihoti dňa 13. jú-

la 2013 s nevídaným apetí-

tom, keď svojho súpera FC 

Nitra nešetrili a nasúkali mu 

štyri góly, čím  potvrdil, že na súpera spod Zobora vedia za-

hrať.  

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11999870&ids=6
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Napriek snahe sa v prvom polčase obom mužstvám 

súvislejšie akcie príliš nedarili a aj niekoľko streleckých 

pokusov na oboch stranách, brankárov veľmi neohrozili. 

Trenčín sa snažil o svoju typickú kombinačnú hru, Nitra však 

dobre narúšala protivníkove akcie, smerom dopredu jej však 

chýbalo viac odvahy. V 34. min Ševčík z FC Nitra svoje 

snaženie zakončil iba strelou do vybiehajúceho brankára AS 

Trenčín Volešáka. Mierny tlak domácim pred polčasovou 

prestávkou vyniesol iba Adiho ofsajdový gól, takže na regu-

lárny presný zásah diváci museli počkať do druhého polčasu.  

Domáci futbalisti predviedli výborný vstup do druhého 

polčasu, keď zintenzívnili svoj nápor a dvakrát sa im podarilo 

prekonať súperovu obranu. Najprv v 48. min sa Štefánikova 

delovka z 25 metrov sa od brvna odrazila podľa posúdenia 

asistenta rozhodcu tesne za bránkovú 

čiaru a o päť minút neskôr Baézova 

hlavička našla na pätke voľného 

Adiho, ktorý sa pohral s brankárom i 

nervami fanúšikov a po malom 

kľučkovaní skóroval na 2:0. Hostia 

zostali z takéhoto vývoja zaskočení a 

v 62. min inkasovali tretíkrát, pretože 

Adi sa dravo prekliesnil až pred brán-

ku a nekompromisnou strelou pres-

trelil brankára FC Nitra Chudého. O 

ďalších desať minút zavŕšil Fanendo Adi svoj hetrik, keď 

umiestnenou strelou k žrdi obstrelil gólmana hostí a bolo 4:0. 

Zápas sa od tohto času zmenil na trenčiansku exhibíciu i 

ďalšiu ukážku dynamického útočného futbalu v podaní hráčov 

AS Trenčín. FC Nitra nebola v prvom dejstve odvážnejšia a po 

zmene strán už nemala nárok niečo v stretnutí dosiahnuť. Po 

zápase tréneri zhodnotili zápas takto: 
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Ľuboš Nosický (tréner Trenčína): „V prvom domácom 

zápase sme sa chceli pred fanúšikmi ukázať v dobrom svetle. 

Postupom času sme sa psychicky viac uvoľnili a najmä v 

druhom polčase sme predvádzali kombinačný futbal s 

množstvom pekných akcii. Mužstvo opäť ukázalo, že chce 

hrať ofenzívne a divákov potešilo štyrmi peknými gólmi. 

Samozrejme, že nezatvárame oči ani pred nedostatkami, ktoré 

sa budeme pokúšať odstraňovať a postupne sa posúvať stále 

viac vpred. Tento vynikajúci výsledok je pre nás povzbudením 

pred naším náročným vystúpením v Európskej lige.“ 

Ladislav Šimčo (tréner Nitry): „Na tento zápas sme si 

pripravili správnu hernú koncepciu. Pokým hrali moji zverenci 

disciplinovane a dodržiavali taktické pokyny, tak to bolo v 

poriadku. V prvom polčase sme predviedli celkom dobrý 

výkon a súpera sme prakticky nepustili do šance. Na začiatku 

druhého polčasu nás však načal nádherný gól domácich, na 

ktorý sme už nevedeli zareagovať. V tomto smere musím byť 

na hráčov kritický, pretože po jednom góle sa nemôžeme takto 

rozsypať, keď v nasej hre už viac nebola organizácia a ani 

disciplína. Výsledok je pre nás krutý, ale niektorí hráči si sami 

musia vstúpiť do svedomia, či v tomto dueli odovzdali 

maximum. V opačnom prípade nemajú v našom mužstve čo 

robiť.“ 

www.sme.sk 13.07.2013  

pomocná evidencia 484/1/2013 

 

Presne 53 rokov od zasadnutia výkonných výborov TTS 

Trenčín a TJ Odevy, ktoré rozhodli o zjednotení oboch oddie-

lov pod hlavičku TJ Jednota Trenčín. Pri tejto príležitosti sa na 

ihrisku TJ Opatová uskutočnil druhý ročník exhibičného stret-

nutia. Tento raz TJ Jednota vyzvala starých pánov Opatovej. 

Podujatie sa nieslo pod heslom „na históriu nemusíme len 

spomínať“.  

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=12025301&ids=6
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Výber futbalistov TJ Jednoty bol tradične zložený z hráčov 

hrajúcich v trenčianskom regióne. Od začiatku zápasu hájili 

farby aj dvaja bývalí hráči TJ Jednoty Trenčín Poruban a Jozef 

Kačáni. Pozvanie do družstva prijala aj dvojica dievčat 

prvoligového tímu žien z Trenčianskych Teplíc, ktoré sa v hre 

rozhodne nestratili a svojimi technickými kúskami bavili 

prítomných divákov. 

Exhibičnému stretnutiu predchádzala spomienka a prierez 

histórie, ktorá sa začala písať 14. júla 1960. Moderátor podu-

jatia Jozef Liška pripomenul zúčastneným túto významnú 

udalosť z dejín fut-

balového Trenčína. 

Spomenul si na bý-

valých hráčov sláv-

neho klubu. Tak na 

žijúce legendy, ako 

i na tých, ktorí nás 

už opustili. 

Príjemným oži-

vením futbalového 

zápasu bola účasť Mirky Badžgoňovej a Lucie Belasovej z pr-

voligových Trenčianskych Teplíc,“ povedal organizátor a ma-

jiteľ ochrannej známky TJ Jednota Trenčín Marián Mušuta 

ml. Hoci majú organizátori podujatia tendenciu usporiadať 

futbalový zápas vždy v inom kúte trenčianskeho regiónu, zdá 

sa, že Opatová by sa mohla stať jej domovom na dlhšie ob-

dobie. „V prvom rade by som rád poďakoval domácemu 

oddielu za to, že sme mali možnosť odohrať tento druhý 

ročník na ich futbalovom ihrisku v ich výbornom futbalovom 

areáli.  Predseda domáceho oddielu pán Ľubomír Horný a ľu-

dia v čele miestnej telovýchovnej jednoty pomohli pripraviť 

výborné exhibičné stretnutie. A ak som uvažoval nad tým, že 

každým rokom by som chcel aby sa táto spomienková akcia 
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konala vždy v inej obci nášho kraja, pohrávam sa s myš-

lienkou usadiť túto akciu práve tu v Opatovej. Sú tu vytvorené 

ideálne podmienky, ako pre futbalistov tak i pre fanúšikov. 

Zápas skončil 4:3 v prospech TJ Opatová nad Váhom 3:4 

(1:1). 

Trenčianske noviny 22.07.2013 

pomocná evidencia 496/1/2013 

 

Dva slovenské kluby postúpili do tretieho predkola Európ-

skej ligy – AS Trenčín a MK Žilina. Oba góly AS Trenčín 

strelil legionár Fanendo Adi. Futbalisti AS Trenčín zvíťazili 

v pomere 2:1 v odvetnom stretnutí 2. predkola Európskej ligy 

UEFA dňa 25. júla 2013 v Dubnici nad Váhom nad švédskym 

IFK Göteborg. V treťom predkole sa AS Trenčín stretne s 

rumunským tímom Astra Giurgiu. 

Darilo sa aj Žiline, ktorú neodradil ani náskok Olimpije 

Ľubľana, ktorá prišla na Slovensko s náskokom 3:1, ale po 

výhre 2:0 postúpili Žilinčania, ktorí v treťom predkole stretnú 

sa s HNK Rijeka. 

AS Trenčín remizoval v prvom meraní síl v Helsingborgu 

0:0, čím si zabez-

pečil postup do 

ďalšej fázy konti-

nentálneho pohára. 

Skóre odvetného 

zápasu 25. júla 

2013, ktorý sa 

odohral v Dubnici 

otvoril v 15. min 

zápasu nigérijský 

legionár v drese AS Trenčín Fanendo Adi. Ten istý hráč dvad-

sať minút pred koncom stretnutia poslal Trenčín svojím dru-
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hým presným zásahom do dvojgólového vedenia, záverečnú 

podobu výsledku spečatil v 82. min hosťujúci Haglund. 

AS Trenčín nastúpilo v zostave: Volešák - Čögley, 

Rodríguez da Silva, Kleščík, Holúbek - Štefánik, Baéz (83. 

Bednárik), William (89. Bariš) - Mondek, P. Mazan (66. 

Frimmel) - Fanendo Adi. 

Po zápase povedali: 

- tréner AS Trenčín Ľuboš Nosický: „Postup do ďalšieho 

kola je odmenou pre všetkých hráčov za drinu a námahu, 

čo absolvovali. Všetci sa z toho tešíme a ďakujeme za 

podporu fanúšikom. V zápase sme sa snažili hrať aktívne. 

V prvom polčase sme boli nebezpeční vpredu a snahu sme 

premenili na vedúci gól. V druhom dejstve sme kontro-

lovali hru, škoda však, že sme nepremenili pokutový kop. 

V závere to boli nervy, no podarilo sa nám uspieť. Verím, 

že nás to povzbudí do ďalšej tvrdej práce.“ 

- tréner IFK Göteborg Mikael Stahre: „Gratulujem Trenčínu 

k postupu, jeho hráči podali výborný výkon. Pre nás to 

nebol dobrý večer. Prvý polčas sme nehrali dobre, nemali 

sme potrebnú kvalitu na lopte. V druhom to už bolo lepšie, 

ale nestačilo to. Musím vyzdvihnúť trenčianskych hráčov 

Baeza a Adiho. Neostáva mi nič iné, len pogratulovať 

súperovi.“ 

www.sme.sk 25.07.2013 

pomocná evidencia 513/1/2013 

 

Trenčín bude mať prvýkrát zastúpenie na finálovom turnaji 

žiackych mužstiev, keď medzi šesticu najlepších družstiev v 

tenise sa prebojoval Ostrov Trenčín. Stalo sa tak, že v 

najvyššej súťaži družstiev starších žiakov Západoslovenského 

regiónu RM – 1. sa stretlo šesť družstiev – Ostrov Trenčín, 

Tenisový klub Nitra, Tenisový klub Ratufa Levice, HTC 

Hlohovec, Tenisový Club EMPIRE Trnava a Tenisový klub 

http://www.sme.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=12025270&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=12025268&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=12025267&ids=7
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Kúpele Piešťany. Konečné poradie: 1. Trnava 10 b,                       

2. Trenčín 9 b, 3. Piešťany 8 b, 4. Nitra 7 b, 5. Levice 6 b,                 

5. Hlohovec 5 b. 

Podľa organizačného poriadku majstrovstiev Slovenska 

družstiev do finále 

postupujú vždy dve 

družstvá z každého 

regiónu. Keďže z 

druhého miesta sa 

na finálový turnaj 

prebojovali aj mla-

dí tenisti z Ostrov 

Trenčín, tak sa zú-

častnia celosloven-

ského finále prvýkrát v histórií družstiev v tenise žiakov či 

dorastencov. Finálový turnaj sa bude konať od 5. do 7. sep-

tembra 2013 na kurtoch Baníka Prievidza. 

www.sme.sk  21.07.2013  

pomocná evidencia 515/1/2013 

 

„Pre kapitána od nás, ktorí nikdy nezabudnú...“ Tieto slová 

vystihujú nezávislú občiansku inicia-

tívu fanúšikov vyhlásiť zbierku na 

zhotovenie pamätníka Pavla Demitru. 

Približne pred mesiacom (júl 2013) sa 

zrodilo v hlave Juraja Ďuriša urobiť 

niečo pre nášho kapitána, nezabud-

nuteľnú 38-ku, Paľa Demitru. Vytvoriť 

jeho pamiatke dôstojné miesto na 

Zimnom štadióne v Trenčíne, ktorý 

hrdo nesie jeho meno, ktorého si však 

na štadióne môžete pripomenúť najmä 

počas „Paľovej minúty“ pri každom 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=12025269&ids=6
http://www.sme.sk/
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extraligovom zápase a pri provizórnom mieste pri hlavnom 

vchode s jeho fotografiou, narýchlo vytvorenom v deň tra-

gédie, ktoré bez zmeny funguje s puncom provizórnosti 

dodnes. Myšlienka vytvoriť niečo dôstojnejšie, ktorých sa 

zrodili už stovky či tisíce v hlavách mnohých z nás. Táto 

myšlienka sa realizuje s podporou Mesta Trenčín, združenia 

Supporters a so súhlasom Majky Demitrovej s rodinou. Pa-

mätník by mal byť umiestnený v priestoroch Zimného šta-

dióna Pavla Demitru v Trenčíne. Na konci júla 2013 bolo na 

účte vyše 2 tisíc eúr. „Vytvorili sme účet v banke, ktorého stav 

môže každý priebežne kontrolovať. Absolvovali sme rozhovor 

s primátorom Trenčína  Mgr. Richardom Rybníčkom ohľadom 

možnosti povolenia umiestniť pamiatku na mestskom pozem-

ku, resp. na mestskom štadióne s pozitívnym výsledkom, má-

me v pláne absolvovať ešte rozhovor s predsedom najsil-

nejšieho poslaneckého klubu v mestskom zastupiteľstve. 

Deklarovanie podpory Mesta Trenčín je pre nás dôležitá vý-

lučne z dôvodu, že pamätník by mal stáť na mestskom po-

zemku, prípadne v útrobách mestského zimného štadióna a 

bez súhlasu Mesta Trenčín, ako vlastníka nehnuteľnosti by 

takéto umiestnenie možné nebolo.  Budeme sledovať množ-

stvo financií, ktoré budú k dispozícii, aby sme vedeli, čo si 

môžeme dovoliť. Zatiaľ to nechávame v rovine pamätníka, 

návrhy budú odkonzultované s hlavným architektom mesta 

Trenčín a autorom pamätníka a predložené prispievateľom a 

Paľovej rodine. Rovnako tak zatiaľ nemáme určený časový 

harmonogram ukončenia zbierky a vytvorenia pamätníka či už 

to bude termín 2. výročia tragédie alebo deň nedožitých 

Paľových narodenín. V jednom z týchto dvoch termínov by 

sme chceli vyhotovenie pamätníka stihnúť. Veríme, že výsled-

kom bude dôstojný pamätník na tohto skvelého hokejistu,“ 

povedal jeden z organizátorov zbierky Tomáš Baláž.  

www.trencin.sk 06.08.213 

http://www.trencin.sk/
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pomocná evidencia 552/1/2013 

 

Zverenci trénera Ľuboša Nosického zohrali v Rumunsku 

odvetné futbalové stretnutie s Astra Giurgiu dňa 8. augusta 

2013, v ktorom sa predstavili v lepšom svetle ako doma. 

Dokonca pár minút pred záverečným hvizdom siahali na 

predĺženie. Zápas skončil remízou 2:2. Keďže prvý zápas AS 

Trenčín prehral 3:1, tak do play-off postúpil tím Astra 

Giurgiu.  

Trenčania bez dištancovaných Baéza a Bariša boli od za-

čiatku odvetného duelu v defenzíve. V domácom tíme síce ab-

sentoval Nigérijčan Fatai, napriek tomu mali hráči rumun-

ského mužstva viac loptu na kopačkách. Aktivitou hýril najmä 

kapitán Budescu: snažil sa rozohrávať i zakončovať. Volešák 

však najprv musel zachraňovať pred spoluhráčom Čögleyom. 

V dvanástej minúte si dal Budescu loptu ďaleko od nohy a na 

konci úvodnej štvrťhodiny z uhla nenamieril presne mace-

dónsky útočník Ivanovski. Futbalisti AS Trenčín sa snažili 

hľadať na hrote Fanenda Adiho, ale vysoké centrované lopty 

sťahoval brankár Lung. 

Ten sa vyznamenal v 22. 

min. keď Štefánik vysu-

nul Williama, no jeho 

pokus kryl spomenutý 

brankár Astry. Vzhľa-

dom na dvojgólové ví-

ťazstvo v prvom meraní 

síl neodkrývali domáci 

hráči obranné línie, boli však stále nebezpeční. Zambijčan 

Tembo nenašiel spoluhráčov v pokutovom území, Budescu 

mieril z priameho kopu nad bránku AS a nepresadili sa ani 

Seto a Ivanovski. V 45. min sa k strele z veľkej vzdialenosti 
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odhodlal trenčiansky stopér Kleščík a jeho projektil zlikvi-

doval brankár Lung. 

Po zmene strán stavili hráči slovenského tímu podľa očaká-

vania na ofenzívnu kartu, za bezgólového stavu im nič iné ani 

nezostávalo. Mondek strieľal vedľa, ďalšie príležitosti nezu-

žitkovali Fanendo Adi a Štefánik. Nigérijský kanonier hostí 

Adi sa nepresadil ani v 56. min, rovnako pochodil aj William. 

Z úvodu druhého polčasu prekvapení hráči Astry sa však 

spamätali a Ivanovski vyskúšal pozornosť Volešáka. Následne 

sa do dobrej pozície dostal Seto, v ostatnej chvíli odvrátil 

nebezpečie Čögley. Ofenzívu hostí posilnil striedajúci Van 

Kessel, potrebné góly v domácej sieti však neprichádzali po 

jeho ani následnom Hajradinovičovom príchode na trávnik. 

Do hry sa z lavičky dostal aj Tomáš Malec a priniesol 

oživenie. Talentovaný útočník vybojoval roh a po jeho zahraní 

hlavičkoval v 83. min Fanendo Adi do Lungovej siete a bolo 

0:1. Trenčín hral vabank, čo využil Ivanovski a vyrovnal. V 

závere odvetného duelu sa doslova roztrhlo vrece s gólmi. V 

88. min sa oprel do lopty striedajúci Gino van Kessel a poslal 

AS Trenčín opäť do 

vedenia. Hráčom 

AS Trenčín v tom 

momente chýbal je-

den presný zásah na 

predĺženie, ale malý 

zázrak sa napokon 

nekonal, lebo v 89. 

min vyrovnal hla-

vou Tembo a upra-

vil stav na nerozhodný stav 2:2, ktorý sa už nezmenil do konca 

zápasu. 

 As Trenčín hralo v zložení: Volešák - Čögley, Kleščík, 

Rodríguez da Silva, R. Mazáň - Bero (71. Hajradinovič) - 

Zápas sa hral na Národnom futbalovom štadióne v Bukurešti 
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Mondek (61. Van Kessel), William, Štefánik (80. T. Malec), 

Holúbek - Fanendo Adi. 

Po zápase hodnotili tréneri - Daniel Isaila, tréner Astry 

Giurgiu: „Vlastnou nepozornosťou sme si spôsobili nečakané 

problémy a pred záverečnou fázou sme čelili náročnej situácii. 

Teší ma, ako si s ňou moji zverenci poradili. Pred očakávaným 

záverečným tlakom súpera sme dokázali vsietiť gól na 2:2.“ 

Ľuboš Nosický - tréner AS Trenčín: „Po domácej prehre 1:3 

sme sa chceli pokúsiť streliť u súpera v odvete nejaký gól, 

ktorý by mohol zdramatizovať tento dvojzápas. My sme radi, 

že sa nám podarilo dva razy skórovať, ten gól na 2:1 pre nás 

bol na chvíľu kontaktný. Mali sme možnosť dostať sa do 

predĺženia, domáci však ukázali svoju kvalitu kontrovaním 

vyrovnávajúci gólmi. Odvetný duel hodnotím kladne, z našej 

strany to bol vydarený zápas. Po zmene strán sme zariskovali, 

dali dva góly a všetci videli zaujímavý záver duelu. Z účin-

kovania na európskej scéne si zoberieme veľa pozitívneho. 

My sme ukázali charakter, na čom sa dá stavať do budúc-

nosti.“ 

www.sme.sk 09.08.2013 

pomocná evidencia 554/1/2013 

 

Dňa 9. augusta 2013 prevzal Marián Hossa slávnu trofej 

„Stanleyho pohár“ určeného víťaza pre Kanadskej hokejovej 

ligy v blízkosti domova 

svojich rodičov v mestskej 

časti Trenčín - Zlatovce 

a potešil sa z úspechu 

v kruhu svojich najbliž-

ších, kamarátov a spolu-

hráčov. Na oslave tentoraz 

nechýbal jeho brat 

Marcel. Podobne ako prvý raz, aj tento raz jedol z pohára 
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pirohy, najmä keď ich robila mama. Hoci pohár získal už po 

druhý raz, pocit z tohto triumfu nezovšednel. Vôbec to nebolo 

ľahké a o viac si to užívam. Ten pocit je stále nádherný. 

Na druhý deň 10.augusta 2013 priniesol Marián Hossa 

„Stanleyho pohár“ na Zimný štadión Pavla Demitru v Tren-

číne, kde začal svoju kariéru. K úspechu mu prišlo zablaho-

želať niekoľko tisíc fanúšikov. Marián Hossa sa na ľade zdržal 

len niekoľko minút. Počas príhovoru, ktorý skrátila zlá akus-

tika, sa poďakoval všet-

kým, ktorí prišli na zim-

ný štadión a vyzval ich, 

aby sa s trofejou odfotili. 

Fotili sa takmer dve ho-

diny. Tohoročný pohár 

získal tiež v drese Black-

hawks Chicago. Prvý 

krát tak bolo pred tromi 

rokmi a kedy trofej oslavoval s Tomášom Kopeckým. Tento 

rok sa radoval s Michalom Handzušom. 

Trenčianske noviny 12.08.2013 

pomocná evidencia 560/1/2013 

 

Slovenská reprezentácia florbalu mužov odštartovala prí-

pravu na bratislavskú kvalifikáciu Majstrovstiev sveta 2014 vo 

Švédsku za hranicami. Slováci sa vo Vidzeme's Olympic 

Centre v dňoch 12. – 15. septembra 2013, kde sa stretli 

s Nemeckom, Poľskom, Estónskom a domácim Lotyšskom. 

Na úvod prípravy čakala Slovákov kvalitná štvorzápasová 

previerka. V nahustenom programe mali Slováci možnosť 

preveriť silu Estóncov, svojho skupinového súpera v boji 

o postup na Majstrovstvá sveta 2014. 

Slovenskú reprezentáciu v Lotyšsku už nepovedie Ján 

Holovka, ktorý so seniorským výberom po 8. mieste na MS 

http://www.floorball.org/default.asp?sivu=5&alasivu=618&kieli=826
http://wfc2014.com/
http://wfc2014.com/
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2012 vo Švajčiarsku skončil. Vedenie Slovenského zväzu 

florbalu dalo dôveru trenčianskemu trénerovi Miroslavovi 

Ságovi. Nový tréner so skúsenosťami v mládežníckych repre-

zentáciách pôsobil najskôr v úlohe asistenta trénera Dušana 

Ondruša na Majstrovstvách sveta juniorov vo Švajčiarsku 

2007. Následne prevzal úlohu hlavného trénera v ďalšom 

cykle juniorskej reprezentácie s účasťou na Majstrovstvá sveta 

vo Fínsku 2009. Mladí Slováci na oboch majstrovstvách sveta 

skončili zhodne na 7. mieste. Po tom, čo sa vzdal viesť 

juniorský výber Slovenska, výrazne pomohol svojim 

trénerským umením v klube ŠK  1. FBC Trenčín. Na klubovej 

úrovni sa ako tréner tešil od roku 2005 zo zisku štyroch titulov 

majstra Slovenska v extralige mužov. Zlato získal i štyri krát 

po sebe aj medzi juniormi a taktiež spolu so svojimi zve-

rencami  tri krát prvenstvo v 1. lige mužov. 

 „Ponuka viesť národný tým prišla zo strany prezidenta 

zväzu Daniela Graneca. „Dlhšie som ju zvažoval“, povedal 

Miroslav Sága. Keďže nemáme už veľa času na prípravu, 

rozhodol som sa jeho ponuku akceptovať. Verím, že budem 

mať šťastnú ruku spolu s mojim realizačným týmom na výber 

kvalitných hráčov a vytvorenie po každej stránke silného 

kolektívu. Chceme dosiahnuť úspech v podobe postupu z kva-

lifikácie na majstrovstvá sveta, ktorá bude na Slovensku.“ 

povedal nový tréner seniorskej reprezentácie Miroslav Sága. 

 „Uvažujem pred odchodom do Lotyšska ešte nad krátkym 

zrazom v Trenčíne. Uvidíme či nájdeme priestor na repre-

zentačný zraz. Do realizačného týmu máme záujem získať aj 

skúseného, úspešného trénera z Česka, ktorý by mal byť 

poradcom slovenskej reprezentácie mužov.“ načrtol svoje tré-

nerské plány nový kormidelník slovenskej florbalovej repre-

zentácie. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 561/1/2013 
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Postaviť si svoj vlastný hokejový štadión je snom ne-

jedného profesionálneho hokejistu. Marián Gáborík sa stal 

prvým Slovákom, ktorý zo svojho vrecka obetoval viac ako 50 

miliónov korún nielen na výstavbu svojho „zimáku“ v Tren-

číne, ale hlavne na rozvoj hokeja. Práve haly súkromných 

investorov pomáhajú rozšíriť infraštruktúru zimných štadió-

nov a dodávajú im nový, moderný nádych. 

Marián Gáborík začal s výstavbou zimného štadióna v júli 

2004 a už o rok neskôr dňa 1. júla 2005 slávnostne otvoril 

nový prírastok v hokejovej rodine Gáboríkovcov - MG Rink s 

barom a reštauráciou. Samotný projekt ľadovej plochy a krytej 

hokejovej haly však bol pre jedného z najlepších slovenských 

hokejistov pôsobiacich v zámorskej NHL iba začiatkom. Pos-

tupom času sa celý komplex začal rozrastať a k zimnému 

štadiónu pribudol hotel, neskôr fitness centrum, soláriá a 

rozšírené parkovisko. Práve na podnet myšlienky organi-

zovania hokejových škôl počas letných prázdnin bolo výhodné 

mať všetko poruke priamo na štadióne. V roku 2013 sa usku-

točnil už 5. ročník hokejového kempu Mariána Gáboríka, 

ktorého úroveň sa neustále zvyšuje a pribúda aj nadšených 

záujemcov. 

Útočník Columbusu Blue Jackets hovorí o splnenom sne. 

„Zimný štadión bol naplnením jedného z mojich snov. V 

Trenčíne som robil svoje prvé hokejové kroky, učil sa prvé 

kľučky a strieľať góly. Som vďačný, že som dostal túto 

možnosť. Z vďaky za to, čo mi hokej dal, som chcel pomôcť 

aj ďalším chlapcom a dievčatám, aby mali podmienky pre 

plnenie svojich športových snov,“ uviedol na svojom webe 

ostrieľaný kanonier NHL. 

Od svojho otvorenia prešiel zimný štadión Mariána Gábo-

ríka niekoľkými zmenami, ktoré sa týkali jednak rozšírenia 

objektu, jednak názvu samotnej hokejovej haly. V súčasnosti 

má „zimák“ pomenovanie „MG Rink – Aréna Mariána Gá-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=12128812&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=12128816&ids=6
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boríka“. Ľadová plocha je dostupná verejnosti a okrem 

hokejových kempov trávi svoj čas „u Gáboríka“ aj mládež 

Dukly Trenčín. 

www.sme.sk 19.08.2013  

pomocná evidencia 575/1/2013 

 

Hokejový turnaj „Rona Cup 2013“ sa uskutočnil v dňoch 

15. až 17. augusta 2013 na Zimnom štadióne Pavla Demitru 

v Trenčíne za účasti 

šiestich družstiev. 

Z celkového víťaz-

stva turnaja sa te-

šilo družstvo HC 

Košice, keď vyhra-

lo všetky stretnutia 

so svojimi súpermi 

a zinkasovali pré-

miu 1.500 eúr. Za 

najlepších hráčov 

turnaja boli vyhlásení:  

- za najlepšieho brankára – A. Hyláka z HC Košice, 

- za najlepšieho obrancu – J. Marušák zo PSG Zlín, 

- za najlepšieho útočníka – M. Lažo z HK 36 Skalica. 

Konečné poradie družstiev: 

1. HC Košice,    6 bodov 

2. HK 36 Skalica,  5 bodov 

3. PSG Zlín,    3 body 

4. Dukla Trenčín,  2 body 

5. HC Verva Litvínov, 2 body 

6. Orange     0 bodov 

Trenčianske noviny 19.08.2013 

pomocná evidencia 583/1/2013 

 



499 
 

Na prelome mesiaca júna a augusta 2013 sa za veľkých 

horúčav uskutočnili viaceré bežecké podujatia, na ktorých 

zbierali trofeje aj pretekári z nášho mesta. 

Dňa 20. júla 2013 na 23. ročníku „Vrbovská pätnástka“ 

tretie miesto v kategórii mužov B 40-49 získal Ján Kucharík 

časom 54:59 a v tej istej kategórii šieste miesto získal Juraj 

Hudák, časom 1:03:15. V kategórii mužov C 50-59 zvíťazil 

Ervín Páleník časom 56:37. V kategórii D nad 60 rokov sa 

umiestnil Vladimír Kovalčík na šiestom mieste časom 

1:13:24. V kategórii žien E do 34 rokov zvíťazila Jitka 

Hudáková. 

V Trebaticiach v pretekoch „Trebatická desiatka – Me-

moriál Petra Minárecha“ v kategórii mužov 50-59 rokov 

vlaňajšie víťazstvo obhájil Ernest Páleník časom 37:55. 

V kategórii žien nad 40 rokov sa umiestnila Jitka Hudáková 

na druhom mieste. 

V siedmom kole „Bánovskej bežeckej ligy“ na trati dlhej 

10,4 km v kategórii mužov do 29 rokov sa umiestnil Tomáš 

Podpera na druhom mieste časom 45:41. V kategórii mužov 

do 39 rokov na štvrtom mieste sa umiestnil Milan Makiš 

časom 49:00. V kategórii mužov nad 60 rokov zvíťazil Dušan 

Kašička časom 1:00:53. V kategórii žien nad 40 rokov sa 

umiestnila Milada Doskočilová časom 1:07:59. 

V Turanoch zorganizovali 5. ročník „Behu na chatu pod 

Chlebom“ v ktorom v kategórii mužov do 39 rokov získal 

siedme miesto Vladimír Kudla časom 31:24. 

Trenčianske noviny 19.08.2013 

pomocná evidencia 586/1/2013 
 

Piatok trinásteho býva tradične označovaný za nešťastný 

deň, avšak pre Duklu Trenčín a jej fanúšikov sa niesol 13. sep-

tember 2013 v znamení potešujúcej správy, keď štvorica 

majstrov sveta z Göteborgu – Richard Lintner, Ján Lašák, 

Róbert Petrovický a Rastislav Pavlikovský, definitívne 
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potvrdila, že tohoročnú sezónu začnú v Trenčíne a pomôžu tak 

Hokejovému klubu Dukla Trenčín odštartovať do nového 

ročníka. Otcom tejto myšlienky bol obranca Richard Lintner, 

aby štvorica majstrov sveta nastúpila za Duklu.  

Nedeľný duel Trenčanov so Žilinou dostal označenie 

„stretávka majstrov sveta“. Slávnostný punc tohto duelu 

vdýchli aj ďalší členovia družiny z Göteborgu. Na zápase bolo 

niekoľko pozvaných hostí. Úvodné bully vhodila legenda 

slovenského hokeja Peter Bondra. Ceny pre najlepších 

hráčov po zápase odovzdával najúspešnejší tréner slovenskej 

reprezentácie Ján Filc.  

Každý zo spo-

mínaných hráčov 

odohral niekoľko 

zápasov. Podstat-

né je, aby ten naj-

bližší zápas bol 

vždy ten najlepší.  

Jednotkou v bráne 

Dukly pre sezónu 

2013/2014 bol mladý Adam Nagy a pár duelov bude robiť 

náhradníka Jánovi Lašákovi.  

Útočník Rastislav Pavlikovský hral v Trenčíne naposledy 

v roku 1997 sa vyjadril, že sa teší, keď si po dlhej dobe zahrá 

za Duklu. Odtiaľto som pred 16 rokmi odchádzal do veľkého 

hokeja. Bude to pre mňa zážitok. Dúfam, že príde do hľadiska 

veľa ľudí a že ich budeme baviť hokejom. Verím, že sa nám 

bude dariť aj bodovo a naštartujeme Duklu dobre do nového 

ročníka.“  

 Róbert Petrovický bol najstarší zo štvorice reprezen-

tantov, ktorí posilnili Duklu. V Trenčíne získal aj federálny 

majstrovský titul v roku 1992 a potom zamieril do zámoria. 

Všetci chceme veľa urobiť pre toto mužstvo, pre toto mesto, 
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pre hokej. Sme tu chalani, ktorí majú vzťah k Dukle. Teším sa 

na to, jednoduché to nebude, ale verím, že si to všetci užijeme. 

Fanúšikovia i my hráči.“  

  Pre prvé domáce zápasy tak mal tréner Róbert Kaláber 

k dispozícii posily, ktoré by privítal v tíme asi každý kouč. „Je 

to výzva nielen pre chalanov, ale aj pre mňa. Vážim si ich 

ochotu, že chcú pomôcť. Pre náš mladý kolektív, ktorý sme 

dali dokopy, to bude obrovská škola. Tak na ľade, ako aj 

v kabíne. Budú môcť sledovať hráčov, ktorí už v hokeji niečo 

dokázali. Máme takú predstavu, že vytvoríme jednu údernú 

päťku, chalanov by sme chceli nechať spolu, na krídle sa 

k nim pripojí Komínek, v obrane Pozník,“ predstavil plány na 

nedeľu lodivod Dukly.  

HK Dukla Trenčín 13.09.2013 

pomocná evidencia 668/1/2013 

 

Dukla Trenčín zažila hektické leto 2013, kedy muselo ve-

denie hokejového klubu stabilizovať ekonomickú situáciu 

klubu, aby Trenčania dostali extraligovú licenciu. Do novej 

sezóny nakoniec Dukla Trenčín odštartuje aj s novým vede-

ním a ciele budú stanovované priebežne. 

Po hokejovej sezóne 2012/2013 prišlo aj k zmenám na 

funkcionárskych postoch klubu. Z postu generálneho mana-

žéra odišiel Andrej Kollár a vo vedení už nebude ani Róbert 

Švehla, ktorý sa 

vzdal aj postu 

riaditeľa nezis-

kovej organizá-

cie, ktorá zastre-

šuje mládež. Bý-

valý špičkový 

obranca NHL 

a reprezentant 
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Slovenska stále zostáva najväčším akcionárom klubu, ale 

v najbližšom období nebude zastávať riadiace posty.  

V predstavenstve akciovej spoločnosti Dukla a.s. budú 

Viliam Ružička, Marián Troliga a Jozef Daňo. Predsedom 

predstavenstva sa stal Viliam Ružička. Jozef Daňo bude 

pôsobiť ako športový manažér, zodpovedný za hráčsku poli-

tiku. Administratívu bude obhospodarovať Eduard Hart-

mann. Riaditeľom mládeže sa stal bývalý hokejista Dukly 

a tréner dorastu Viliam Čacho. Manažérom mládeže bude 

naďalej Róbert Kompas.  

Predseda predstavenstva Viliam Ružička je dlhoročným 

akcionárom Dukly, do riadiacej funkcie vstúpil po dlhšom 

čase v lete: „V Dukle som pôsobil dlhšie ako akcionár, no nie 

ako výkonný funkcionár. Hektické boli posledné týždne, keď 

sme spolu s Edom Hartmannom a Jozefom Daňom zahájili 

túto prácu. Pomaly sa to posúva dopredu a dáva do poriadku, 

aby to všetko fungovalo. Aby bol celý Trenčín spokojný, aby 

sa hokejové Slovensko na nás nepozeralo zle, že sme nechali 

zatratiť Duklu.“  

Jozef Daňo bol v uplynulej sezóne asistentom trénera 

Kalábera, teraz prebral funkciu športového manažéra. Nakoľ-

ko najdôležitejšie bolo v posledných týždňoch v klube zís-

kanie licencie, ciele do sezóny zatiaľ nie sú presne definované. 

„Nestanovili sme si ešte ciele, chceme ísť postupnými krokmi, 

cieľmi sa budeme zaoberať až po nejakom mesiaci. Sme tu 

totiž krátko. Sme radi, že nám prídu teraz pomôcť skúsení 

hráči, verím, že sa vďaka nim odrazíme, že nakopnú náš 

mladý tím, ktorý má nízky vekový priemer. V minulej sezóne 

začas hral s nami Tomáš Kopecký a naši chalani hrali zrazu 

úplne inak. Verím, že podobné to bude v tomto prípade, s tým 

rozdielom, že tentoraz to chlapcom vydrží až do konca sezó-

ny,“  zaželal si Jozef Daňo.  
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Novou persónou vo vedení trenčianskeho klubu je Marián 

Troliga, ktorý výrazne finančne podporil Duklu a stal sa jej 

akcionárom: „Som športovo založený, celý život som pri 

športe. Odkedy môj syn začal hrať hokej, tak sa motám aj 

okolo hokeja. Dnes som sa stal akcionárom v Trenčíne, 

v hokejovom meste. Duklu pozná každý na Slovensku, snažím 

sa pomôcť, aby sa postupne posúvala dopredu. Chcem byť 

významným členom súčasnej partie ľudí, ktorá sa pustila do 

nového boja.“   

HK Dukla Trenčín 13.09.2013 

pomocná evidencia 669/1/2013 

 

V trenčianskom Posádkovom klube sa dňa 8. septembra 

2013 uskutočnili nominačné preteky vo fitness, bodyfitness 

a bikiny žien, ktoré boli klasifikáciou na majstrovstvá sveta do 

Kyjeva. 

Mesto Trenčín a Fitness centrum P+D úspešne repre-

zentovala niekoľkonásobná majsterka Slovenska, majsterka 

Európy a majsterka sveta Adela Ondrovičová, ktorá ani tento 

raz nedala svojím súperkám šancu, keď kategóriu v body-

fitness vyhrala, čím sa nominovala na majstrovstvá sveta. 

Ďalšou debutantkou bola Lucia Bátkyová, ktorá bojovala 

v tej istej kategórii ako Adela a získala tretie miesto. 

Trenčianske noviny 16.09.2013 

pomocná evidencia 647/2/2013, 702/1/2013  

Fantastický úspech dosiahla na Majstrov-

stvách sveta v body fitness v kategórii do   

168 cm uskutočnené v dňoch 14. a 15. sep-

tembra 2013 v ukrajinskom Kyjeve Adela 

Ondrejovičová z Fitness-centra P+D Jarábek 

Trenčín v konkurencii pretekárok z päťdesia-

tich štátov. Trenčianska pretekárka najprv 

postúpila do semifinále medzi šestnásť naj-
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lepších pretekárok. Svojou symetrickou a vyváženou postave-

nou dominovala a nebolo pochýb o jej postupe medzi šesť 

najlepších. Finálové boje potvrdili suverenitu Adely Ondre-

jovičovej a medzinárodní rozhodcovia rozhodli o jej titule 

majsterky sveta. 

Trenčianske noviny 23,09,2013 

pomocná evidencia 654/1/2013, 705/1/2013 

 

Tohtoročný „Inovecký výbeh“ uskutočnený dňa 5. októbra 

2013 vstúpil do svojho jubilejného desiateho výročia. Za uply-

nulé obdobie sa z neho stalo tradičné športové podujatie, o do-

brý chýr ktorého sa podpísal aj neustály zvyšujúci sa počet 

jeho účastníkov, keď tento rok sa zaznamenala rekordná účasť 

75 pretekárov, z toho 14 

žien. K úspešnosti podu-

jatia prispelo aj priaznivé 

slnečné počasie tohoroč-

ného babieho leta i keď 

teplota vzduchu na vr-

chole Inovca počas pre-

tekov dopoludnia vystú-

pila len na + 1º C, a tak sa 

bežci okrem strmej trate museli popasovať aj so studeným 

vzduchom v pľúcach. Pretekári štartovali po dvojiciach v mi-

nútových intervaloch a o ich konečnom poradí rozhodoval 

dosiahnutý čas.  

Bežeckú trať 1400 metrov so štartom od Inoveckej chaty 

s cieľom na vrchole Inovca, s prevýšením 257 metrov, zvládol 

najrýchlejšie Pavel Duleban z Púchova. Na druhom mieste sa 

umiestnil iba 17 ročný Matej Drha z Trenčína a na treťom 

mieste sa umiestnil medzi mužmi do 49 rokov Vladimír 

Kudla z Trenčína. 

kategória mužov zľava – Matej Drha, Pavel Duleban, Vladimír Kudla 
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Medzi veteránmi nad 50 rokov dominoval Ervín Páleník 

z Trenčína, ktorý dosiahol celkovo tretí najrýchlejší čas 

spomedzi všetkých účastníkov. Druhé a tretie miesto medzi 

veteránmi obsadili Miroslav Sobek a Andrej Duleba, obaja 

z Púchova. 

Ženskú kategóriu vy-

hrala už po štvrtý krát 

Veronika Bakalárová 
z Trenčína pred Danielou 

Ďurovcovou z Dubnice 

nad Váhom. Tretie miesto 

z minulého roku obhájila 

Barbora Doskočilová 
z Trenčína. 

Kategóriu chlapcov (roč. 1998 a mladší vyhral Tomáš Ku-

ric z Trenčína pred Dominikom Hertlom z Trenčianskeho 

Jastrabia a Matejom Červenkom z Dubnice n/V. 

Najstaršími účastníkmi boli sedemdesiatnici Ivan Fiamin 

z Bratislavy (roč. 1941) a  Dušan Kašička z Trenčína (roč. 

1942). Najmladším účastníkom Tomáš Kuric z Trenčína bol 

(ročník 2003).  

príspevok Rasťa Cabalu 

pomocná evidencia 674/1/2013, 734/1/2013, 735/1/2013, 

736/1/2013 

 

Od stredy 9. do nedele 13. októbra 2013 sa v Mestskej 

športovej hale na Sihoti uskutočnil 21. ročník druhej naj-

prestížnejšej klubovej súťaže v Európe „Euro Floorball Cup 

2013“.  

Florbaloví majstri piatich krajín sa spoločne so štyrmi 

slovenskými družstvami stretli v boji o právo štartovať na elit-

nom „Champions Cupe 2014“ v Lotyšsku, ktoré získajú víťazi 

podujatia. 

kategória žien zľava – Daniela Ďurovcová, Veronika Bakalárová, 

Barbora Doskočilová 
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Mužskej časti turnaja sa zúčastnili tímy z Nórska, Lotyšska, 

Estónska a Ruska. Slovensko zastupoval domáci ŠK 1. FBC 

Trenčín a Grasshoppers Žilina. Najväčším favoritom na 

postup na budúcoročný „Champions Cup 2014“ je viac-

násobný nórsky majster Slevik IBK, druhým ašpirantom na 

postup je skúsený lotyšský tím Lekrings.  

V ženskej časti sa predstavili celky z Lotyšska, Nórska, 

Poľska a Ruska. Sloven-

ské farby hájili ŠK 98 

Pruské a NTS FK-ZŠ 

Nemšová. 

Priaznivci florbalu sa 

od stredy 9. októbra 2013 

tešili na zaujímavé,  na-

pínavé zápasy, plné sú-

bojov a prekrásnych gó-

lov. Organizátorom šam-

pionátu bola Medzinárodná florbalová federácia, Slovenský 

zväz florbalu a Športový klub 1. FBC Trenčín.  

Zverenci trénera Miroslava Ságu v základnej skupine 

najskôr podľahli nórskemu majstrovi Slevik 3:9, v ktorom ich 

veľa síl stálo päťminútové oslabenie. V druhom stretnutí 

s ruským Pomorom sa rozhodovalo, kto zo skupiny postúpi do 

semifinále. Trenčania mali zápas dobre rozbehnutí, keď vy-

hrávali 3:1, ale postupne opraty zápas prebral Pomor a v nor-

málnom čase zápas skončil nerozhodne 4:4, a preto sa muselo 

rozhodnúť v samostatných nájazdoch, kde mali viac šťastia 

súperi Trenčína a postúpili do semifinále. V boji o piate 

miesto sa stretli slovenskí finalisti 1. FBC Trenčín s Gras-

shoppers Žilina, v ktorom Trenčania zvíťazili 9:7. 

V ženskej časti turnaja sa predstavil vicemajster NTS FK- 

ZŠ Nemšová, ktorý do bojov vstúpil úspešne, keď porazil 

poľský celok Olimpia Osowa z Gdanska 5:2, vďaka čomu si 
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zaistili postup medzi najlepšiu ženskú štvoricu. V druhom 

zápase potrápili Nemšovanky favorizovaný Tunet IBK z Nór-

ska, s ktorým prehrali 3:6. V semifinále Nemšovanky sa stretli 

s ruským celkom Nauka Trevelstroy, s ktorým prehrali 3:7. 

Ruský celok Nauka Trevelstroy zavŕšil svoje úspešné turné 

víťazstvom nad nórskym  Tunetom IBK  5:3. 

www.trencin.sk 07.10.2013 

Trenčianske noviny 14.10.2013 

pomocná evidencia 712/1/2013, 743/1/2013  

 

Začiatkom mesiaca október 2013 sa uskutočnili v Buda-

pešti majstrovstvá Európy vo fitness detí, ktorých sa zúčastnili 

aj členky oddielu Fitness Gabrhel, ktoré sa v silnej kon-

kurencii nestratili. 

Najviac sa darilo Kataríne Blaškovej, ktorá získala strie-

bornú medailu a bronzovú medailu získala Kristína Juricová. 

Nasťa Vrábelová obsadila vo svojej piate miesto. 

Trenčianske noviny 14.10.2013 

pomocná evidencia 743/2/2013 

 

Róbert Kaláber od 6. novembra 2013 už nie je trénerom 

hokejistov Dukly Trenčín. V tento deň ho odvolalo vedenie 

extraligistu spod hradu Matúša Čáka, ktoré zároveň dočasne 

poverilo vedením mužstva doterajšieho asistenta Romana 

Chatrnúcha. 

Róbert Kaláber viedol Duklu Trenčín od januára 2012, keď 

nahradil Dušana Gregora. S tímom v prvej sezóne získal bron-

zové medaily. V ročníku 2012/2013 postúpil s Trenčanmi do 

štvrťfinále play-off, kde však vypadol jeho tím po prehre s 

Nitrou 0:4 na zápasy. 

V lete 2013 skladal družstvo z mladých hráčov a doplnil ich 

skúsenými hokejistami, ktorí boli ochotní za Duklu Trenčín 

hrať napriek zložitej ekonomickej situácii. Pod jeho vedením 

http://www.trencin.sk/
http://www.sme.sk/itextg/?idh=12481101&ids=6
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mužstvo získalo v doterajšom priebehu ročníka v 21 stret-

nutiach 26 bodov a v tabuľke mu patrí siedme miesto. 

V extralige mení trénera druhý klub. Po jedenástom kole v 

polovici októbra vedenie majstrovského HKM Zvolen odvo-

lalo Ľubomíra Oslizla a nahradilo ho Júliusom Šuplerom. 

www.sme.sk 07.11.2013  

pomocná evidencia 819/1/2013 

 

Už ôsmy ročník festivalu „HoryZonty“ sa začal v Posád-

kovom klube v Trenčíne dňa 14. novembra 2013, ktorý bol 

zameraný na propagáciu dobrodružného filmu, všestrannú 

podporu zdravého životného štýlu a podporu alternatívneho 

využitia voľného času. 

Súčasťou festivalu boli aj nesúťažné profesionálne snímky 

z prostredia hôr, extrémnych športov, cestovania a prírody, 

súťažné amatérske filmy, ako aj zaujímaví hostia, ich prezen-

tácie, besedy a sprievodné podujatia pre širokú verejnosť. 

K tradičným osvedčeným a divácky obľúbeným podujatiam 

festivalu sa organizátori usilujú zaradiť každý rok aj novinku. 

Tou je tento rok bola špeciálna sekcia „Umenie a šport v živo-

te telesne postihnutých športovcov“. Podujatie finančne pod-

porilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. V rámci 

spomínanej sekcie si mohli návštevníci vyskúšať aj lezenie na 

umelej stene očami nevidiaceho, teda so zaviazanými očami. 

Hosťami tejto sekcie boli nevidomý horolezec Juraj Práger a 

ochrnutý športovec Marián Ligda. 

Súčasťou tejto sekcie boli aj filmy o živote telesne postih-

nutých športovcov, literárna súťaž pre deti a mládež, work-

shopy a tvorivé dielne i výstavy fotografií Juraja Prágera, 

Mariána Ligdu a maďarského horolezca Zsolta Erössa, kto-

rý bol hosťom festivalu minulý rok. Práve spomínaný horo-

lezec, ktorý v januári 2010 prišiel vo Vysokých Tatrách o no-

hu a po necelom roku a pol vyliezol s protézou na osem-

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12481100&ids=6
http://www.sme.sk/itextg/?idh=12481099&ids=6
http://www.sme.sk/itextg/?idh=12505970&ids=6
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tisícovku Lhotse postihla tragédia, keď v máji tohto roku sa 

z Himalají nevrátil. 

Okrem spomínaných výstav boli v Posádkovom klube ešte 

ďalšie dve výstavy a to „Život Vlčích hôr vo fotografii“ od 

Kamila Soóša a výstava „Oprášené kalendáre“ Pavla Bara-

báša, Milana Vránka, v ktorých prostredníctvom fotografií 

približujú tragickú expedíciu na Everest v roku 1988, z kto-

rého sa nevrátili štyria slovenskí horolezci, medzi nimi aj 

dvaja Trenčania.  

Zo zaslaných fotografií amatérskych fotografov do foto-

súťaže na tému „Prírodné živly a živly v prírode“ vybrala po-

rota do finále štyridsať fotografií, ktoré boli vystavené v 

dejisku festivalu a po skončení festivalu budú vystavené v 

priestoroch Kultúrneho a informačného centra na Mierovom 

námestí v Trenčíne.  

Okrem prehliadky profesionálnych filmov a súťaže ama-

térskych filmov priniesol festival „HoryZonty“ aj viacero 

zaujímavých športových podujatí - „Nosičov sen“, ktorý sa 

uskutočnil na farských schodoch, „Beh trenčianskou Brezi-

nou“ ktorý sa uskutočnil v lesoparku Brezina za účasti 118 

pretekárov, „lezenie na cvičnej stene“, ktoré sa uskutočnilo 

pred budovou Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne.  

Víťazi športového podujatia „Beh trenčianskou Brezi-

nou“ sa stali: 

a)  kategória muži do 34 rokov: 

1) Štvánik Juraj, Dubnica nad Váhom 

2) Štetina Štefan, Dubnica nad Váhom 

3) Moravec Filip, Myjava 

b) kategória muži od 35 do 44 rokov: 

1) Sobek Peter, Trenčín 

2) Plevák Milan, Lysá pod Makytou 

3) Uhrecký Pavol, Trenčín 
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c) kategória muži od 45 do 54 rokov: 

1) Moravec Ján, Myjava 

2) Páleník Ervín, Trenčín 

3) Hutyra Jaroslav, Myjava 

d) kategória muži od 55 do 64 rokov: 

1) Jankech Pavol, Dubnica nad Váhom 

2) Sobek Miroslav, Lysá pod Makytou 

3) Gunda Jozef 

e) kategória muži nad 65 rokov: 

1) Dobrodenka Anton, Dulov 

2) Vyprián Marián, Dunica nad Váhom 

3) Kašička Dušan, Trenčín 

f) kategória ženy do 34 rokov: 

1) Maniková Ľubomíra, Dubnica nad Váhom 

2) Otrubová Veronika, 

3) Doskočilová Barbora, Trenčín 

g) kategória ženy od 35 do 49 rokov: 

1) Dráhovská Katarína, Piešťany  

2) Kadlecová Alena, Lysá pod Makytou 

3) Slobodová Jaroslava, Pohronská Polhora 

h) kategória ženy nad 50 rokov: 

1) Chrenková Gizela, Dubnica nad Váhom 

2) Brančíková Helena, Trenčianska Teplá 

i)  kategória juniori: 

1) Talán Michal, Banská Bystrica 

2) Moravec Richard, Myjava 

3) Buchanec Radim, Myjava 

j) kategória juniorky: 

1) Chrenková Barbara, Dubnica nad Váhom 

2) Bacová Lucia, Trenčín 

3) Belanová Lucia, Nové Mesto nad Váhom 

www.sme.sk 12.11.2013 

pomocná evidencia 842/1/2013  
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Na konci mesiaca októbra 2013 sa trenčianske krasokor-

čuliarky zúčastnili 6. ročníka „Tirnavia 

Edea Ice Cup“. V kategórii nádejí vo 

veku do 8 rokov zvíťazila Erika Balá-

žová. Zásluhu na jej úspechu má trénerka 

Jana Omelinová.  

Na fotografii je Erika Balážová prvá 

zľava s trénerkou Janou Omelinovou 

a pretekárkou Petrou Rešetkovou, ktorá 

získala víťazstvo v kategórii nádejí vo ve-

ku 9 rokov. Petra má na konte aj ví-

ťazstvo z Veľkej ceny Košíc, ktorá sa 

uskutočnila v dňoch 19. až 20.októbra 

2013. 

Info Trenčín 29.11.2013 

pomocná evidencia 961/1/2013 

 

Žiačke Základnej školy Na dolinách v 

Trenčíne Lenke Kolárikovej patrí víťaz-

stvo v celosezónnom seriáli pretekov v 

parkúrovom skákaní. Na koni Unywe-

D získala v celkovom hodnotení najviac 

bodov a tým aj prvé miesto. Lenka je 

zároveň vicemajsterkou Západoslovenskej 

oblasti v kategórii detí a na Majstrovstvách Slovenskej 

republiky obsadila pekné 9. miesto. 

Info Trenčín 29.11.2013 

pomocná evidencia 960/1/2013 

 

V sobotu 23. novembra 2013 sa vo Svinnej uskutočnil                

5. ročník kvalifikačného turnaja o postup na finálový turnaj 

„O pohár predsedu Západoslovenského futbalového zväzu“. 

Účastníkmi boli výbery Oblastného futbalového zväzu z Prie-

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12560185&ids=6
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vidze, Topoľčian, Považskej Bystrice a Trenčína. Družstvá sa 

stretli dvojkolovo systémom každý s každým. Výber Považ-

skej Bystrice ako 

organizátor finálo-

vého turnaja mal 

miestenku zabezpe-

čenú priamo. Zvyš-

né tri výbery tak 

bojovali o dve pos-

tupové miesta. Na 

prvom mieste sa 

umiestnil výber 

Trenčína, keď lep-

ším skóre predstihol Považskú Bystricu. Domácim triumf 

zabezpečilo víťazstvo nad Prievidzou 3:1. Súboj o druhé pos-

tupové miesto sa odohralo medzi Prievidzou a Topoľčanmi a 

tento dvojzápas zvládli lepšie Prievidžania. Trenčiansky kraj 

tak budú na finálovom turnaji reprezentovať výbery Oblast-

ných futbalových zväzov Trenčín, Prievidza a Považská 

Bystrica.  

Trenčania hrali v zostave: Mikláš, Repa, Oláš, Grúlik (všetci 

D. Súča), Kováč, Gúňovský (V. Hradná), Vilímek, Bakoš 

(Chocholná - Velčice), Jando, Kňažek (Soblahov), Bučenec 

(T. Lúka), Eliáš (Tr. Stankovce), Urban (Záblatie). Tréner: P. 

Straka. 

www.sme.sk 25.11.2013  

pomocná evidencia 992/1/2013 

 

V púchovskej STC aréne sa dňa 30. novembra 2013 konal 

finálový turnaj 5. ročník futbalového turnaja starších žiakov 

o Pohár predsedu Západoslovenského futbalového zväzu. Do 

turnaja vstúpilo sedem družstiev, ktoré si zaistili postup 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12560184&ids=6
http://www.sme.sk/itextg/?idh=12560186&ids=6
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z troch kvalifikačných skupín. O víťaznú trofej bojovalo každé 

družstvo s každým družstvom 1 x 20 minút. 

Do turnaja najlepšie vstúpili výbery Trnavy a obhajcovia 

minuloročného turnaja futbalisti z Dunajskej Stredy, ktoré 

svoje prvé tri zápasy vyhrali. Trnavčania potom zaváhali 

s Novými Zámka-

mi pri remíze 2:2, 

kým Dunajská 

Streda šťastne 

zdolala Považskú 

Bystricu, ktorá 

v prvej polovici 

zahodila dve šan-

ce a raz jej hráči 

trafili brvno. Vý-

hru 2:0 si poistili 

hráči Dunajskej Stredy v poslednej sekunde. Kartami začali 

v druhej polovici turnaja miešať nenápadní chlapci z Nitry. Po 

úvodnej prehre 1:6 s Dunajskou Stredou a remíze s Prievi-

dzou, pre ktorú to bol jediný bod v turnaji, stratili do konca už 

iba body za remízu s Trenčínom. Výhrami 2:1 nad Trnavou 

a 1:0 nad Považskou Bystricou oživili svoje šance na popredné 

umiestnenie, k čomu prispela prehra Trnavy s Dunajskou 

Stredou. Po konečnom hvizde sa Dunajskostredčania v pred-

stihu tešili z prvého miesta.  

Na lepšie umiestnenie si trúfali aj hráči Trenčína, no bodo-

vé straty z úvodu turnaja už nezlikvidovali a na lepšie ako 

štvrté miesto to nestačilo. Domáci výber Oblastného futba-

lového zväzu Považská Bystrica začal remízou s Trenčanmi 

a výhrou s Novými Zámkami. Duel  Trnavou bol poznačený 

veľkými individuálnymi chybami, čo súper tvrdo trestal. Po 

nešťastnej prehre s Dunajskou Stredou chlapci zdolali Prievi-

dzu, no prehra s Nitrou ich poslala na piatu priečku. Novo-

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12588499&ids=7
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zámčania okrem výhry s poslednou Prievidzou získali neča-

kaný bod s Trnavou a posledná Prievidza sa tešila iba z je-

diného bodu proti Nitre. Konečné poradie turnaja: 

1. Dunajská Streda      

2. Nitra             

3. Trnava          

4. Trenčín         

5. Považská Bystrica            

6. Nové Zámky 

7. Prievidza       

Na záverečnom vyhodnotení boli vyhlásení najlepší hráči: 

- najlepší strelec Mário Oláš z Trenčína - 10 gólov 

- najlepší brankár Patrik Fraňo z Nitry 

- najlepší hráč Jozef Koricina z Trnavy 

Víťazstvo družstva Dunajskej Stredy zhodnotil jeho tréner - 

Dušan Meniar takto: „Pripravovali sme sa dlhšie zásluhou 

troch trénerov, čo sa prejavilo aj na výsledkoch, kde sme 

vyhrali všetkých šesť stretnutí. Turnaj mal slušnú úroveň, 

myslím, že chlapci zabojovali, odovzdali to, čo natrénovali.“  

Družstvo Oblastného futbalového zväzu Trenčín hralo 

v tomto zložení: Gúňovský, Kováč (V. Hradná), Jando, 

Kňažek (Soblahov), Urban (Záblatie), Oláš, Repa, Grúlik, 

Miklas (D. Súča), Bakoš, Vilímek (Chocholná – Velčice), 

Bučenec (Turá Lúka), Eliáš (TR. Stankovce), Kučerák (H. 

Súča). Tréner Straka, asistent Šišovský, vedúci Hilčík. 

www.sme.sk 03.12.2013  

pomocná evidencia 1011/1/2013 

 

29. ročník tradičného „Kubranského turnaja seniorov“ 

sa uskutočnil začiatkom decembra 2013 v telocvični Základnej 

školy Kubranská ulica. 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12588501&ids=6
http://www.sme.sk/itextg/?idh=12588500&ids=6
http://www.sme.sk/
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V kategórií nad 70 rokov obhájil prvenstvo Václav Hasák. 

Druhé miesto si vybojoval Paľko Ožvalda pred Ľubom Kubá-

nom a Števom Pitľaničom.  

V kategórií 60-69 ročných obhájil vlaňajšie prvenstvo 

Vladom Martinka. Druhého v poradí Tibora Dobiaša potrápil 

Miro Országh, keď prehral tesne 2:3. Menej športového šťas-

tia mal aj v boji o tretie miesto, keď tesne prehral aj s Jarom 

Harakom.  

V kategórií 50-59 ročných s prehľadom zvíťazil Vladimír 

Starosta pred Alojzom 

Srnkom, Jaroslavom Si-

vákom a Paľom Petrov-

ským. 

Titul absolútneho ví-

ťaza Vladimír Martin-

ka. Cenu najskôr naro-

deného seniora získal 

neúnavný harcovník už 

79. ročný Vašek Hasák. 

Na záver turnaja sa už tradične hrali štvorhry, v ktorých sa 

najlepšie sa po tretíkrát darilo dvojici Vladimír Martinka – 

Václav Hasák, ktorá zvíťazila vo finále nad dvojicou Tibor 

Dobiaš – Milan Sivák. Tretie miesto si vybojovala dvojica 

Alojz Srnka – Jaroslav Sivák.  

www.sme.sk 11.12.2013  

pomocná evidencia 1034/1/2013 

 

Futbalový klub v Trenčíne nedostal od mesta peniaze na 

búranie nekrytých tribún, zastupiteľstvo sumu 105.000 eúr 

neodsúhlasilo. Poslanci nepodporili návrh na schválenie výšku 

sumy – 105.000 eúr na asanáciu nekrytých tribún  futbalového 

štadióna v Trenčíne. Búrlivé pripomienky poslancov počas 

mestského zastupiteľstva zareagovali proti, ale i za schválenie 
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návrhu. Poslanec a predseda finančnej komisie Ing. Pavol 

Kubečka pripomenul, že havarijný stav školských budov 

v správe mesta by mali byť pre mesto väčšou prioritou.   

Generálny manažér klubu AS Trenčín Mgr. Róbert Ryb-

níček vystúpil pred poslancov počas zastupiteľstva a predo-

strel plán búrania nekrytých tribún, na ktoré ba malo Mesto 

Trenčín prispieť sumou 105.000 eúr z rozpočtu na rok 2014.   

Materiál z búrania tribún by mohli využiť železnice  na 

stavbu násypu. V prípade využitia materiálu by náklady vyšli 

na spomínaných 105.000 eúr. V prípade, že by mesto muselo 

búrať a odviesť materiál na vlastné náklady, hovorilo sa o kal-

kulácii zhruba 700.000 eúr.  

Ako vysvetlil Mgr. Róbert Rybníček médiám, klub si pri-

pravil dve varianty projektu. Jedna pochádza z dielne Slo-

venského futbalové-

ho zväzu, druhý va-

riant bol drahší 

a pripravil ho futba-

lový klub. „Trenčín 

si zaslúži kvalitnejší 

štadión,“ povedal 

Mgr. Róbert Rybní-

ček s tým, že cel-

ková suma projektu 

by mohla byť podľa neho v hodnote 12 miliónov eúr. Časť   

2,4 milióna eúr, by financoval Slovenský futbalový zväz, časť 

2,5 milióna eúr by klub zabezpečil z vlastnej kasy a časť by 

malo poskytnúť mesto Trenčín. Projekt by realizovali vo via-

cerých etapách a postupne by sa hľadali potrebné prostriedky.  

Poslanec Ing. Pavol Kubečka pripomenul, že mesto Trenčín 

nemá dostatok prostriedkov na financovanie takýchto aktivít. 

Prioritou je podľa neho oprava školských budov, v ktorých 

hrozia úrazy detí.  „Povedzme si to bez emócií, keby sme mali 
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prostriedky na opravy škôl i na búranie, tak by sme s tým mo-

hli začať, ale nemáme,“ povedal počas zastupiteľstva s tým, že 

v prípade schválenia potrebnej sumy, by mohla mestu hroziť 

nútená správa. Takisto sa opýtal či po schválení sumy na bú-

ranie, dá mesto nejakú záruku, že s budovaním nového šta-

dióna by sa začalo v rozumnom čase. „Viete, ako máme ve-

dieť, či tam nezostane zbúranisko a hlavne ako dlho. Rok či 

päť rokov?“ pýtal sa Ing. Kubečka.   

Niektorí poslanci zase naopak vyjadrili svoj súhlas s návr-

hom, ako napr. poslanec JUDr. Ján Kanaba bol za schvá-

lenie sumy z rozpočtu. Podľa neho by bola veľká škoda ne-

využiť príležitosť ušetriť financie a do budúcna postaviť 

v Trenčíne moderný štadión. 

www.sme.sk 18. 12. 2013  

pomocná evidencia 1041/1/2013 

 

Začiatkom decembra 2013 sa uskutočnil v Trenčíne tretí 

ročník Mikulášského futbalového turnaja za účasti ôsmich 

družstiev. Malých hráčov na začiatku turnaja prišiel pozdraviť 

Mikuláš s anjelmi a čertmi spolu s hráčmi seniorského 

družstva AS Trenčín Vrabca, Cifraniča a Hodála.  

Víťazom turnaja sa stali žiaci Základnej školy Trenčín 

Hodžova ulica pred Základnou školou Trenčín, Bezručova 

ulica a Základnou školou Trenčín, Novomeského  ulica. 

Za najlepšieho strelca turnaja bol vyhlásený Felix Tomík 

zo Základnej školy Trenčín, Novomeského ulica. Za najlep-

šieho brankára turnaja bol vyhlásený Adam Latkóczy. 

Trenčianske noviny 16.12.2013 

pomocná evidencia 1042/1/2013 

 

Zimný štadión v Trenčíne chcela odkúpiť slovenská spoloč-

nosť Altis v roku 2013 za 100-tisíc eúr, pričom následne plá-
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novala zrekonštruovať Arénu Pavla Demitru v priebehu pia-

tich rokov preinvestovať minimálne za 11 miliónov eúr. 

Koncom roka 2013 informoval primátor Mgr. Richard 

Rybníček, že Spoločnosť Altis už o trenčiansky Zimný šta-

dión Pavla Demitru nemá záujem. Konateľ spoločnosti Altis 

Denis Buzinkay potvrdil, že o trenčiansky zimný štadión už 

spoločnosť nemá záujem. 

www.sme.sk 29.12.2013  

pomocná evidencia 1062/1/2013  

 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12690202&ids=6

