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Telesná výchova a šport 

Futbalisti AS Trenčín odštartovali dňa 7. januára 2014 

zimnú prípravu na jarnú časť Corgoň ligy 2013/2014 v domá-

cich podmienkach. Prvý tréning absolvovali zverenci trénera 

Martina Ševelu predpoludním na štadióne na Sihoti.  

Okrem chorého Jakuba Holúbka a dvojice nigérijských le-

gionárov sa trénerskemu štvorlístku hlásili všetci hráči. Na od-

chode z Trenčína je William Alves de Oliveira, ktorý v sú-

časnosti komunikuje s MŠK Žilina. Neistú budúcnosť v drese 

AS Trenčín má aj Gino van Kessel. Ofenzívne ladený futbalis-

ta z Holandska je v súčasnosti na sústredení s Ajaxom Am-

sterdam a figuruje aj na 

oficiálnej webovej 

stránke holandského 

veľkoklubu. To, či sa 

pod hrad Matúša Čáka 

vráti, sa rozhodne 

v najbližších dňoch. 

Zaujímavé osobnosti 

prišli smerom do vnútra 

klubu. Z brazílskeho Botafoga posilní útočné rady Jairo de 

Macedo da Silva. Pre trenčianskych futbalistov je známou 

osobou, s ktorou sa stretli na turnaji „Copa Amsterdam“ 

v roku 2011. Do kabíny pribudla aj dvojica nigérijských mla-

díkov Moses Simon a Madu Kingsley. Obaja sa pred rokom 

predstavili na svetovom šampionáte do 20 rokov v Turecku. 

Tradične do tímu pribudli aj hráči z vlastnej liahne, z   hos-

ťovania sa vrátila hneď trojica hráčov, z druholigovej Dubnice 

nad Váhom obranca Michal Ranko a z Nemšovej dvojica 

stredopoliarov Matúš Opatovský a Martin Jurica. 

Z vlastného dorastu dostanú šancu ukázať sa Martin Vlček 

a najlepší strelec dorasteneckej ligy Roman Sabler. 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12721206&ids=6
http://www.sme.sk/itextg/?idh=12721203&ids=6
http://www.sme.sk/itextg/?idh=12721205&ids=6


472 
 

Zloženie kádra AS Trenčín pre zimnú prípravu 2013/2014:  

Brankári: Miloš Volešák, Igor Šemrinec, Adrián Chovan, Ró-

bert Bačík. 

Obrancovia: Daniel Bednárik, Peter Čögley, Ramón Rodrígu-

ez da Silva (Braz.), Peter Kleščík, Róbert Mazáň, Milan Run-

dič (Srb.), Lukáš Skovajsa, Michal Ranko, Madu Kingsley 

(Nigér.), Mário Tóth. 

Stredopoliari: Aldo Baéz (Arg.), Damián Bariš, Matúš Bero, 

Tomáš Brigant, Marek Frimmel, Haris Hajradinovič (Bosna a 

Herceg.), Jakub Holúbek, Patrik Mišák, Karol Mondek, Mar-

tin Vlček, Matúš Opatovský, Martin Jurica. 

Útočníci: Gabriel Bezák, Tomáš Malec, Roman Sabler, Jairo 

de Macedo da Silva (Braz.), Moses Simon (Nigér.). 

www.sme.sk 08.01.2014 

pomocná evidencia 7/1/2014 

 

Novom Hrozenkove sa uskutočnil 27. ročník Silvestrovskej 

súťaže vo vzpieraní, na ktorom mal svoje zastúpenie na súťaži 

aj Vzpieračský športový klub Dukla Trenčín, v ktorom trénuje 

aj trojica Hedviga Luhová, Mária Luliaková a Milan Miču-

da. 

„Nakoľko sme vzpieranie začali trénovať iba tento rok 

2013 a bola to vôbec naša prvá súťaž, chceli sme predovšet-

kým nadobudnúť skúsenosti a zabaviť sa. Preto ani tie výsled-

ky nie sú zatiaľ veľmi reprezentatívne,“ tvrdila po súťaži Má-

ria Luliaková. 

Okrem nich sa predstavili aj Stanislav Hlbocký, Mikuláš 

Mikula a Juraj Satina. Všetci trénujú pod vedením prezidenta 

Vzpieračského športového klubu Dukla Trenčín Ivana Hl-

bockého,. V spolupráci s týmto klubom otvorili v jeho priesto-

roch 3. januára 2014 telocvičňu CrossFit Trenčín. Zaujíma-

vosťou je, že je to prvá licencovaná CrossFit  telocvičňa v 

Trenčianskom kraji, na Slovensku ako siedma. Ako prvá žena 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12757461&ids=6
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na Slovensku je jedinou licencovanou crossfit trénerkou Mária 

Luliaková. 

„V spolupráci s Duklou chceme tiež v budúcnosti organi-

zovať podobné súťaže, ako v Novom Hrozenkove, ale viac 

zameraná pre crossfiťákov. Bude to vzpieranie pre všetkých, 

ktorí nemajú licenciu na súťaženie vo vzpieraní, ale chcú si 

takúto súťaž vyskúšať,“ dodala trénerka. 

Výsledky:  
kategória mladších žiakov: 1. J. Sanétrník, 2. P. Puna, 3. S. 

Cabala (obaja SR).  

kategória starších žiakov: 1. M. Kubájk (SR), 3. D. Chovanec 

(SR). 

kategória juniorky: 1. E. Fernerová (SR), 3. L. Mikušová 

(SR).  

kategória ženy: 3. T. Sasaráková (SR), 7. M. Luliaková, 8. H. 

Luhová (obe Púchov). 

kategória juniori:  

- do 17 rokov: 4. M. Mikula (VŠK Dukla Trenčín).  

- do 20 rokov: 4. S. Hlbocký (VŠK Dukla Trenčín).  

kategória muži: 14. J. Satina, 18. M. Mičuda (obaja VŠK Duk-

la Trenčín). 

www.sme.sk 16.01.2014 

pomocná evidencia 37/1/2014 

 

Spolupráca futbalistov AS Trenčín a finalistiek súťaže Miss 

Trenčín pokračovala aj v roku 2014, keď pripravili spoločne 

pre svojich fanúšikov atraktívny kalendár na rok 2014. Kalen-

dár nadviazal na októbrový finálový večer regionálnej súťaže 

Miss Trenčín, ktorú podporili aj hráči AS Trenčín. Fotenie ab-

solvovali okrem misiek aj dvaja hráči AS Trenčín Tomáš Ma-

lec a Jakub Holúbek. 

Trenčianske noviny 20.01.2014 

pomocná evidencia 61/1/2014 



474 
 

Na Stredoeurópskom pohári v Havířově dňa 12. januára 

2014 bojovalo o medaily aj 22 karatistov, prevažne nováčikov 

z Karate klubu Laugarício Trenčín, ktorí sa umiestnili na po-

predných miestach: 

Súborné cvičenia kata 

- v kategórii žiakov (7 – 11 ročných) zvíťazil J. Mako; 

- v kategórii žiakov (14 – 15 ročných) zvíťazil M. Petrov-

ský; 

- v kategórii žiačok (14 – 15 ročných) na 2. mieste skončila 

A. Kianičková; 

Športový zápas kumite 

- v kategórii žiakov (9 – 11 ročných do 30 kg) na 2. mieste 

skončil                  M. Čiaky; 

- v kategórii žiakov (12 – 13 ročných nad 60 kg) zvíťazil 

M. Šťastný; 

- v kategórii žiakov (14 – 15 ročných do 52 kg) zvíťazil  

K. Staník, M. Petrovský;  

- v kategórii dorasteniek (14 – 15 ročných nad 47 kg) sa na 

treťom mieste umiestnila A. Kianičková, A. Ježková; 

Trenčianske noviny 03.02.2014 

pomocná evidencia 102/1/2014, 90/2/2014 

 

Dňa 17. januára 2014 Slovenský zväz 

kanoistiky na galavečere v Domu kultúry 

Ružinov v Bratislave vyhodnotil najlepších 

vodákov za rok 2013:  

-  najlepším rýchlostným kajakárom Slo-

venska za rok 2013 sa stal Peter Gelle z Dukly Trenčín;  

-  najlepším rýchlostným kanoistom Slovenska sa stal Matej 

Rusnák z Dukly Trenčín; 

- najlepšou rýchlostnou kajakárkou Slovenska sa stala Mar-

tina Kohlová;  

Peter Gelle 
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-  za výkon roka 2013 bol označený výkon mladých reprezen-

tantov štvorkajaka K4 do 23 rokov Mareka Krajčoviča, 

Gábora Jakubíka, Mateja Micháleka a Viktora Demina; 

-  najlepším rýchlostným kajakárom v kategórii juniorov sa 

stal Denis Myšák z KRK Nováky,  

- štvoricu ocenených najlepších trénerov získali Radovan 

Šimočko, Felix Masár, Ľubomír Hagara a Róbert Er-

ban. Výsledky ankety slávnostne vyhlásil Slovenský zväz 

novinárov.  

 Sita 17.01.2014 

 pomocná evidencia 72/1/2014 

 

Dňa 18. januára 2014 sa uskutočnila v Trenčíne volebná 

konferencia Oblastného futbalo- vého zväzu 

Trenčín, ktorej cieľom bolo zvo- liť si nového 

predsedu 

zväzu a pred-

sedov jednot-

livých komi-

sií. Konfe-

rencie sa zúčastnilo 71 

spomedzi 74 delegátov z 

klubov a hostí – predsedu 

Západoslovenského futba-

lového zväzu Ladislava Gádošiho, predsedu Bratislavského 

futbalového zväzu Juraja Jánošíka a predsedu Únie trénerov 

Slovenska Jaroslava Jambora. 

Pred voľbami výboru Oblastného futbalového zväzu jeho 

odchádzajúci predseda Jozef Pecho zhodnotil uplynulé štvor-

ročné obdobie. O post predsedu Oblastného výboru futbalové-

ho zväzu sa uchádzali dvaja kandidáti Ivan Gróf a Miroslav 

Jaška. Rozhodnutie padlo až druhom kole volieb, keď zvíťazil 

Ivan Gróf so ziskom 38 platných hlasov a jeho protikandidát 

Ivan Gróf 
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získal Miroslav Jaška 33 platných hlasov z celkového počtu 

69 platných hlasov.  

Okrem toho sa volili aj ďalšie funkcie: 

- za predsedu revíznej komisie zvolili Jána Majtána; 

- za predsedu disciplinárnej komisie zvolili Viliama Václa-

va; 

- za predsedu odvolacej komisie zvolili Emila Podhradské-

ho; 

- za člena výkonného výboru Západoslovenského futbalové-

ho zväzu zvolili Fran-

tiška Masára; 

- za členov výkonného 

výboru Oblastného 

futbalového zvä-zu 

zvolili Tomáša Vaňa, 

Mareka Koníčka, Ja-

roslava Rúžička, An-

tona Hláveka a  Ja-

roslava Hromníka; 

- za delegátov na konferenciu Západoslovenského futbalové-

ho zväzu zvolili Miroslava Jaška, Ivana Grófa, Pavla 

Pristaša a Miroslava Barinka. 

Trenčianskeho noviny 20.01.2014 

pomocná evidencia 62/1/2014 

 

V športovej hale RSMS v Senici sa dňa 18. januára 2014 

konal 14. ročník futbalového turnaja rozhodcov a delegátov 

futbalových zápasov. Na turnaji štartovalo 12 výberov Oblast-

ných futbalových zväzov v rámci Západoslovenského futbalo-

vého zväzu. Ako v otváracej reči turnaja povedal predseda 

rozhodcovskej komisie Západoslovenského futbalového zväzu 

Ján Franek, že v histórii konania týchto turnajov sa stalo vô-

predsednícky stôl 
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bec prvýkrát, že sa turnaja zúčastnilo všetkých 12 výberov 

Oblastných futbalových zväzov. 

Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín, kde hrali každý 

s každým. Do semifinále 

postúpili dve najlepšie 

z každej skupiny. Zaují-

mavou sa stala výprava 

Trenčína, ktorá si akosi 

zle zrátala výsledky 

v skupine. Po prehre 

s Levicami vo svojom 

poslednom zápase v sku-

pine sa hráči poumývali, prezliekli a pobrali sa domov. Až v 

poslednej chvíli ich organizátori zastavili a oni nakoniec turnaj 

vyhrali. 

Skupina B 

1. Prievidza       5        4        1        0       11:1     13 

2. Trenčín        5        3        0        2         9:7       9 

3. P. Bystrica    5        2        1        2         4:5       7 

4. Levice           5        2        1        2         9:8       7 

5. N. Zámky     5        1        1        3         6:11     4 

6. D. Streda       5        0        2        3         2:9       2 

V semifinále zvíťazil Trenčín na pokutové kopy 0:2 nad 

Trnavou nad Topoľčanmi 2:1. V boji o 3. miesto zvíťazili To-

poľčany 2:1 nad Trnavou. Vo finále zvíťazil Trenčín na po-

kutové kopy 1:0 nad Prievidzou. 

Na slávnostnom vyhlásení výsledkov turnaja odovzdávali 

ceny najlepším predseda Západoslovenského futbalového zvä-

zu Ladislav Gádoši spoločne s predsedom Oblastného futba-

lového zväzu Senica Jozefom Rosom. Obaja vo svojej reči 

poďakovali všetkým zúčastneným mužstvám za skvele stráve-

ný športový deň a naznačili, že sú pevne presvedčený, že tento 

skvelý turnaj bude mať aj ďalšie pokračovania. O rok by sa 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12770186&ids=7
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mali výbery dvanástich Oblastných futbalových zväzov 

v rámci Západoslovenského futbalového zväzu stretnúť 

v Galante. 

www.sme.sk 22.1.2014 

pomocná evidencia 78/1/2014 
 

V drese s dvojkrížom na prsiach môže na olympiáde v Soči 

nastúpiť až jedenásť hokejistov, ktorí vyrastali, alebo mali 

niečo spoločné s hokejovou Duklou Trenčín.  

Reprezentačný tréner na najvýznamnejšiu akciu tejto sezó-

ny Olympijské hry v Soči pôvodne nominoval dvadsaťpäť 

hráčov už začiatkom kalendárneho roka, ale vplyvom zranení 

sa však zostava premiešala. Naisto z nej vypadol Dominik 

Graňák, ktorému stopku vystavila zlomenina nohy. Šikovný 

obranca, tak bude olympijský turnaj sledovať iba z pohodlia 

vlastnej obývačky. Stálicou v reprezentačnom drese bude 

Zdeno Chára. Obrovitý zadák je pevnou súčasťou obrany 

Boston Bruins a o jeho výkon sa bude opierať reprezentačný 

tím aj v Soči. Andrej Meszáros v januári 2014 síce bodovo 

zaujal, keď nazbieral v 12 dueloch 11 kanadských bodov, no 

ani to mu nezaručilo 

pevné miesto v obrane 

Philadelphie Flyers. Ne-

kompromisný obranca 

by mal tiež patriť medzi 

základné kamene, na 

ktorých sa bude rozho-

dovať o úspechu či ne-

úspechu. 

Medzi útočníkmi má Dukla až deväť hokejistov. V pozícií 

lídra pocestuje Marián Hossa. Starší z bratskej dvojice patrí 

medzi najlepších útočníkov na svete a nič iné ako góly 

a gólové prihrávky sa ani očakávať nedá. Či mu bude sekun-

dovať brat Marcel, ktorý po návrate do Rigy znova našiel 

Zdeno Chára 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12820981&ids=6
http://www.sme.sk/itextg/?idh=12820977&ids=6
http://www.sme.sk/itextg/?idh=12820977&ids=6
http://www.sme.sk/itextg/?idh=12820982&ids=5
http://www.sme.sk/itextg/?idh=12820976&ids=6
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streleckú chuť, ale či bude hrať Marián Gáborik je stále 

otázne. Oboch trápia zranenia.  

Ak mu zdravie a klubové povinnosti priali, nevynechal 

Tomáš Kopecký v ostatných rokoch žiadnu reprezentačnú ak-

ciu. V roku 2012 získal prekvapivo striebornú medailu. De-

fenzívne ladený útočník je použiteľný prakticky na ktorom-

koľvek poste, a tak sa na neho tréner Vůjtek môže spoľahnúť 

na krídle či v strede útočnej formácie. Posledným do partie 

NHL – kádrov je Tomáš Tatar. Jeden z najvýraznejších talen-

tov ostatných rokov v tejto sezóne teší inak smutných priaz-

nivcov Detroitu Red Wings. Pre 23-ročného Dubničana to bu-

de prvý olympijský turnaj. Verme, že podobné gólové parády, 

ako za morom predvedie aj v Soči.  

Štvorica hokejistov s trenčianskou minulosťou posilnila re-

prezentáciu z KHL. Patril medzi nich Tomáš Záborský, ktorý 

síce neprežíva najlepšiu sezónu a práve preto má najlepšiu prí-

ležitosť osloviť širokú hokejovú verejnosť na najvýznamnej-

šom podujatí za štyri roky. Ďalšia trojica je z bratislavského 

Slovana Milan Bartovič, Peter Ölvecký a Michel Miklík 

budú pravdepodobne podporovať najmä defenzívne úlohy. 

www.sme.sk 03.02.2014  

pomocná evidencia 100/1/2014 

 

V dňoch 1. a 2. februára 2014 sa uskutočnil 2. ročník 

„Veľkej ceny Trenčína“ v krasokorčuľovaní nádejí na Zim-

nom štadióne Pavla Demitru za účasti pretekárov z celého 

Slovenska. 

Na pretekoch sa úspešne prezentovali na pretekoch členky 

Krasoklubu Trenčín, keď: 

- v kategórii nádejí 9 ročných zvíťazila Petra Rešetková, 

- v kategórii nádejí 8 ročných zvíťazila Erika Balážová, 

- v kategórii hviezdičiek zvíťazila Natália Ostrolucká. 

Trenčianske noviny 03.02.2014 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12820983&ids=5
http://www.sme.sk/itextg/?idh=12820978&ids=7
http://www.sme.sk/itextg/?idh=12820980&ids=6
http://www.sme.sk/itextg/?idh=12820979&ids=6
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pomocná evidencia 101/1/2014,101/1/2014  

 

Prázdny futbalový areál bývalej Odevy v trenčianskom 

Zámostí využívajú na sústredenia futbalisti AS Trenčín. V 

mestských častiach 

Trenčína sú len ďal-

šie dve trávnaté fut-

balové plochy. Kraj-

ské mesto Trenčín 

má pre futbalistov 

naďalej len dve prí-

rodné futbalové 

ihriská určené na 

pravidelné zápasy. 

Situáciu nezmení ani prevádzka štadióna Odevy Trenčín v 

Zámostí. Tu sa profesionálny futbal nehrá už viac ako dvanásť 

rokov.  

Futbalové ihrisko s opustenou a chátrajúcou tribúnou vyu-

žíva  momentálne len družstvo AS Trenčín. Na profesionálne 

zápasy stav trávnika a tribún nevyhovuje. „Zabezpečujeme tu 

len tréningy dievčat alebo mladších žiakov,“ povedal generál-

ny manažér AS Trenčín Mgr. Róbert Rybníček.  

Klub sa stará aj o stav ihriska. Upravuje trávnik a platí plyn 

a elektrinu. Pozemok so štadiónom patrí firme WTN Develoop 

Ment z Bratislavy. Tá o svojich zámeroch, čo urobí s ihriskom 

už dlhšiu dobu nikoho neinformuje. Na tomto pozemku totiž 

ešte pred šiestimi rokmi mali vyrásť bytovky. Odvtedy sa nič 

neudialo, ostalo len pri plánoch. „V súčasnosti nemáme žiadne 

indície, že by sme mali odísť. Ale ak by investor dal pokyn na 

uvoľnenie, tak sme pripravení zo dňa na deň túto plochu opus-

tiť,“ dodal Mgr. Róbert Rybníček.  

V Trenčíne sú teda len dve profesionálne futbalové plochy 

s prírodným trávnikom, keďže štadión  AS Trenčín  má umelý 

futbalové ihrisko Odevy, ktoré zažilo zápasy veľkých klubov i spartakiády 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12861974&ids=6
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povrch. Sú to ihriská v mestských častiach Záblatie a Opatová. 

Futbalový klub TJ Družstevník Záblatie svoje futbalové 

ihrisko využíva naplno. „Futbalový klub v Záblatí má ihrisko 

vo výpožičke od mesta Trenčín na dobu neurčitú.  Využíva sa 

celých 75 rokov,“ povedal predseda klubu Bc. Tomáš Vaňo. 

Na štadióne trénuje tím starších žiakov, družstvo dorastencov, 

družstvo mužov a družstvo seniorov. Majitelia poskytli útoči-

sko aj družstvu mladších žiakov TTS Trenčín z dôvodu zruše-

nia ich domovského ihriska v Trenčianskych Biskupi-

ciach. Futbalovú plochu využíva aj dobrovoľný hasičský zbor 

v Záblatí či trenčianske centrum voľného času. „Organizujú sa 

tu športové súťaže a turnaje vo futbale medzi strednými ško-

lami,“ dodal Bc. Tomáš Vaňo. V pravidelnej prevádzke je aj 

futbalové ihrisko na druhej strane Trenčína.  

O športový areál v Opatovej sa stará podľa zmluvy s Mes-

tom Trenčín Futbalový klub  TJ Družstevník Opatová.  „V 

tomto roku sa nám podarilo vymeniť okná vo vrchnej časti tri-

búny, ktoré sme získali od železníc. Boli zo zbúranej plavárne 

v Trenčíne,“ povedal predseda výkonného výboru TJ Druž-

stevník Opatová Ľubomír Horný. Materiál a pracovníkov za-

bezpečili funkcionári klubu. V minulom roku sa nám podarilo 

prerobiť kompletné elektroinštalácie a hromozvod na vlastné 

náklady. Tento rok 2014 plánuje klub natrieť fasádu budovy a 

vybudovať chodník okolo zábradlia pre fanúšikov.  

Práca je náročná,  ktorú vykonávajú všetci zadarmo a vo 

voľnom čase na úkor svojich rodín. V klube TJ Družstevník 

Opatová trénuje a hráva tím prípravky, starších žiakov, doras-

tu, mužov a seniorov. Areál využíva aj Základná škola v Opa-

tovej nad Váhom či Trenčianska univerzita A, Dubčeka na or-

ganizovanie športových hier pre študentov. V minulom roku 

2013 sa na ihrisku uskutočnil aj športový deň na „Sviatok ot-

cov“. 

www.sme.sk 10.02.2014  

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12861971&ids=6
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pomocná evidencia 112/1/2014 

 

V piatok dňa 7. februára 2014 v ruskom Soči bola otvorená 

vo Fišt aréne 22. Zimná olympiáda sprevádzaná oslavou 

slávnej ruskej histórie spo-

mienkou na zakladateľa Rus-

ka Petra Veľkého až po per-

fektné výkony hercov, akro-

batov a interpretácii diel  

slávnych ruských skladate-

ľov. Olympijskú vlajku pri-

niesli do arény slávne osob-

nosti Ruska, z ktorých možno spomenúť legendu hokeja Vja-

česlava Fetisova, režiséra Nikitu Michalkova a prvú ženskú 

kozmonautku Valentínu Tereškovú. Najvyššiu poctu zapále-

nia olympijského ohňa do-

stali dvaja vynikajúci špor-

tovci krasokorčuliarka Irina 

Rodninovová a hokejový 

brankár Vladimír Treťjak. 

Na ploche arény sa pred-

stavili aj olympionici Slo-

venska, ktorý kráčali za slo-

venskou zástavou nesenou hokejovým obrancom Slovenska 

Zdenom Chárom. Do 

olympijských bojov zo 

slovenských olympioni-

kov ako prvé zasiahli 

pretekárky v biatlone, 

ktoré prišli povzbudiť 

slovenskí hokejoví re-

prezentanti. Ich vstup 

bol veľmi úspešní, lebo 
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slovenská reprezentantka Nastásia Kuzminová získala po 

stopercentnej úspešnej streľbe a heroickom bežeckom výkone 

prvú zlatú olympijskú medailu na tohoročných olympijských 

hrách s náskokom 19,9 sekúnd pred striebornou medailistkou 

Ruskou Oľgou Viluchinovou a s odstupom 21,7 sekúnd pred 

bronzovou medailistkou Ukrajinkou Vitou Semerenkovou. 

Všetky tri medailistky mali 100 % čistú streľbu. Nastásia 

Kuzminová súčasne obhájila zlatú medailu z Olympijských 

hier z kanadského Vancouru z roku 2010. Zlatú medailu pre-

vzala Nastásia Kuzminová dňa 10. februára 2014 na olympij-

skom námestí pod olympijským ohňom z rúk člena Medziná-

rodného olympijského výboru a svetového rekordéra v skoku 

o tyči Sergeja Gubku.  

vlastné poznámky 

 

Tridsaťčlenná výprava AS Trenčín odletela uplynulú sobo-

tu ráno dňa 8. februára 2014 do Turecka, podobne ako pred 

rokom strávia Trenčania týždňové sústredenie v Beleku. 

Ako prví cestovali do Turecka Nigérijčania Madu Kingsley 

a Simon Moses. Dôvodom predčasného odchodu bolo vyba-

vovanie vstupných víz v Istanbule. Kompletný tím si výborné 

podmienky tureckého letoviska vyskúšal už v deň príletu na 

prvom tréningu. Hlavným cieľom cesty bolo možnosť tréno-

vať na kvalitných trávnikoch a aj konfrontácia hry so zaujíma-

vými súpermi. V pondelok si zmerajú sily s rumunským prvo-

ligistom z Vaslui, v stredu s Ľvovom a v piatok zakončia pro-

gram proti čínskemu družstvu Chang-Čou. 

„Príprava v Turecku vstupuje do svojej záverečnej fázy. V 

troch náročných stretnutiach chceme vykryštalizovať zloženie 

základnej jedenástky pre vstup do súťaže. Hoci budeme naďa-

lej predvádzať svoju hru, pôjde nám už aj o výsledky. Liga tu 

je skôr, ako sa zbadáme a my chceme byť pripravení na všetky 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12857573&ids=6
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výzvy, ktoré stoja pred nami,“ povedal pre klubový web tréner 

Martin Ševela. 

 Celkovo sa v Turecku predstavilo 22 futbalistov. Doma 

zostala dvojica mládežníckych gólmanov (Adrián Chovan 

a Róbert Bačík), pre zdravotné problémy Daniel Bednári, Mi-

chal Ranko, Marek Frimmel a Jessua Angoy. Gabriel Bezák je 

na skúške v Myjave. 

Tím na sústredení v Turecku:  

Brankári: Miloš Volešák, Igor Šemrinec; 

Obrancovia: Peter Kleščík, Ramón Rodrigues da Silva, Peter 

Čögley, Milan Rundič, Lukáš Skovajsa, Kingsley Madu; 

Stredopoliari: Jakub Holúbek, Karol Mondek, Aldo Baéz, 

Damián Bariš, Haris Hajradinovič, Matúš Opatovský, Matúš 

Bero, Patrik Mišák, Martin Vlček, Lukáš Ďuriška, Moses Si-

mon; 

Útočníci: Tomáš Malec, Jairo de Macedo da Silva, Gino van 

Kessel; 

www.sme.sk 10.02.2014  

pomocná evidencia 113/1/2014 

 

Prvý prípravný zápas počas sústredenia v Turecku zveren-

com trénera Martina Ševelu vyšiel. AS Trenčín si poradil so 

šiestym mužstvom rumunskej ligy z Vaslui 2:1, keď základ 

víťazstvu dali Trenčania už v úvodnom polčase.  

Oba kolektívy vstúpili do stretnutia vo vysokom tempe, no 

napriek tomu sa hra odvíjala prevažne v strede ihriska. V 14. 

min Van Kessel uvoľnil Hajradinoviča, ale jeho strelu z hra-

nice pokutového územia zastavila obrana. V 21. min rumun-

ská obrana zastavila loptu rukou. Z bieleho bodu sa nemýlil 

Tomáš Malec, keď poslal gólmana do opačného rohu brány a 

bolo 1:0. O desať minút viedol AS už dvojgólovým rozdielom. 

Tečovaný pokus Jakuba Holúbka skončil v pravom rohu – 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12867943&ids=6
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2:0. V závere polčasu sa k slovu dostali aj futbalisti Vaslui, no 

žiadnu vyloženú šancu si nevypracovali. 

Po prestávke neumiestnil loptu do siete kĺzačkou Tomáš 

Malec. Postupne sa do hry dostávali aj hráči Vaslui. Tí sa na-

sťahovali pred Volešákovu bránu, no ku gólu to neviedlo. Pät-

násť minút pred koncom mu pomohlo brvno. Dramatickú zá-

pletku priniesol zá-

ver zápasu. Najskôr 

hlavný rozhodca 

neodpískal pokuto-

vý kop po faule na 

Simona. Na opačnej 

strane po ruke hráča 

Trenčína sa z bie-

leho bodu nemýlil 

Antal a znížil na 

konečných 2:1. 

www.sme.sk 11.02.2014  

pomocná evidencia 125/1/2014 

 

Dňa 15. februára 2014 sa uskutočnil v Mestskej športovej 

hale na Sihoti 15. ročník zimného halového futbalového turna-

ja „Memoriál Karola Borhyho“.  

V dvoch skupinách sa predstavilo dovedna osem družstiev. 

Dvadsaťminútové zápasy priniesli niekoľko zaujímavých 

momentov. Usporiadateľský tím bol zložený z chlapcov, ktorí 

v minulosti pôsobili v TTS Trenčín, keďže je momentálne 

klub bez seniorského tímu. Ostatné mužstvá prišli s množ-

stvom hráčov, ktorí vyrastali v tomto, pre Trenčanov najzná-

mejšom a historicky najúspešnejšom klube v regióne. Počas 

turnaja si prítomní diváci uctili pamiatku Karola Borhyho 

minútou ticha. Z víťazstva na turnaji sa napokon tešili hráči zo 

Zamaroviec, ktorý v dramatickom finále zdolali Soblahov 1:0   
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Jediným strelcom duelu bol Boris Drienka. Tretie miesto si 

vybojovala Trenčianska Teplá. Víťaznému družstvu odovzdala 

cenu dcéra Karola Borhyho Anna Žitňanová, družstvo zo 

Soblahova ocenil sekretár Oblastného výboru Futbalového 

zväzu Ján Žitňan a tretiemu družstvu za Mesto Trenčín odo-

vzdal cenu druž-

stvu Trenčian-

skej Teplej Bc. 

Tomáš Vaňo. Za 

najlepšieho strel-

ca turnaja bol 

vyhlásený Boris 

Drienka zo Za-

maroviec a za 

najlepšieho bran-

kára bol vyhláse-

ný Michal Súdny z Trenčianskej Teplej. Zápasy rozhodovala 

dvojica Tarabus - Ször. 

Víťazom skupiny A) sa stalo družstvo zo Soblahova 

a víťazom skupiny B) sa stalo družstvo zo Zamaroviec.  

Vo finále sa stretli družstvá  Zamaroviec  a Soblahova, ktoré 

skončilo víťazstvom Zamaroviec 1:0. V boji o tretie miesto sa 

stretli Horná Súča s družstvom Trenčianskej Teplej. V boji o 

5. miesto družstvá Opatovej a Skalky, ktoré sa skončilo víťaz-

stvom Skalky. V boji o 7. miesto sa stretli družstvá z Dolnej 

Súče a TTS Trenčín, ktoré skončilo víťazstvom Dolnej Súče 

4:2. 

www.sme.sk 16.02.2014  

pomocná evidencia 141/1/2014 

 

V poslednom zápase na tréningovom sústredení futbalistov 

AS Trenčín  i napriek  celozápasovej  prevahe im  tento zápas 

Víťazom turnaja Karola Borhyho sa stalo družstvo Zamaroviec 
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v Turecku nevyšiel.  

S družstvom Chang-Čou zverenci trénera Martina Ševelu 

prehrali 1:2. Trenčania sa od úvodného hvizdu rozhodcu za-

hryzli do súpera a zatlačili ho na vlastnú polovicu. Do šancí sa 

však nedokázali dostať a súper sa snažil hrať na rýchle brejky. 

Jeden z nich im vyšiel v 16. min. Následne Mišákovu strelu 

vykopol jeden z hráčov Chang-Čou z bránkovej čiary a Madu-

ho dorážka mierila nad. O pár minút Holúbkovu prihrávku ne-

dočiahol Simon. V závere polčasu Číňania skórovali opäť, 

keď sa presadili cez Rundiča – 0:2. 

V útočnej hre hrali Trenčania aj po prestávke. V 60. min 

zužitkoval center Madruho Malec, keď na bližšej žrdi usmer-

nil loptu do siete – 1:2. Pokusy Ďurišku a Čögleya mierili nad 

Mondekovu strelu, alebo ich kryl brankár. V záverečnej štvrť-

hodine Trenčania zavreli súpera na vlastnú polovicu, ale gól 

z toho nepadol. 

www.sme.sk 14.02.2014  

pomocná evidencia 144/1/2014 

 

Futbalový klub AS Trenčín usporiadal pre svojich fanúši-

kov 1. ročník „AS Trenčín party“ dňa 1. marca 2014. Uspo-

riadanie tejto spoločenskej akcie potvrdil snahu budovať klub 

ako silnú regionálnu inštitúciu otvorenú k hráčom, médiám, 

sponzorom a fanúšikom. Bola to jedinečná možnosť podeliť sa 

o úspech, ktoré dosiahol AS Trenčín v roku 2013 a zoznámiť 

s víziami v novom roku 2014. 

Na podujatí boli prítomní všetci hráči AS Trenčín a fina-

listky súťaže „Miss Trenčín 2013“. Celý večer bol v réžii mo-

derátora Petra Lengyela.   

vlastné poznámky 

 

Letné obdobie využila aktívne štvorica mladíkov 

z Trenčína a okolia (Dominik Souhrada, Denis Seliak, Ma-
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rián Mojžiš a Michal Marček), keď si pobalila veci 

a vyrazila na cesty. Počas siedmich dní natočili dvadsaťpäť-

minútový dokument, ktorý nadchol celé Slovensko. „Nápad 

vznikol počas našej cesty po Európe. Zaujala nás myšlienka 

preskúmať Slovensko a natočiť o ňom dokument. Zviditeľniť 

najkrajšie miesta našej krajiny v kombinácií s freeruningom a 

parkourom,“ povedal Dominik Souhrada. 

Pätica mladíkov sa na cesty po Slovensku vydala 

v požičanom aute. 

Prespávali buď 

v ňom, alebo 

v kempoch. Zatiaľ, 

čo iné prezentačné 

videá majú niekoľ-

kotisícové rozpoč-

ty, mladí Trenčania 

sa zmestili do jed-

nej tisícovky. „Šet-

rili sme, kde sa dalo. Vydali sme sa doslova s pár eurami.  Ma-

li sme so sebou veľa techniky a jediným zdrojom energie bolo 

pre nás auto. V ňom sme nabíjali všetky fotoaparáty, kamery 

a mobily, a to sa dalo iba keď bolo naštartované. Auto poriad-

ne dymilo a v kempoch nás ľudia prosili, aby sme vypli mo-

tor,“ pousmial sa Dominik Souhrada. 

Cestu po Slovensku chlapci začali vo Vyhniach a v prvý 

večer plánovali prespať v Španej doline. Na miesto však došli 

neskoro a situáciu im znepríjemňoval dážď. „Bola už tma 

a nebolo sa kde ubytovať. Asi tri hodiny sme sedeli v altánku, 

kde sme sa schovali pred dažďom. Potom sme sa rozhodli, že 

prespíme naskladaní v aute. Bola to zábava a dobrodružstvo,“ 

pokračoval Dominik Souhrada. 

Na najznámejšom celosvetovom prehliadači videí 

v priebehu dvoch mesiacov dosiahli stopäťdesiat tisíc pozretí. 

FreesunSlovakia 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12956603&ids=6
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Chladnými nenechali ani slovenské média a mladí parkouristi 

z Trenčína sa stali zo dňa na deň známymi. „Je príjemné ak 

nás občas niekto zastaví na ulici a pochváli za našu prácu. 

Máme viac ponúk na vystúpenia a natáčania klipov. Teší nás 

to, avšak to je všetko len začiatok, ktorý nás iba nakopol po 

desaťročnom trénovaní a budovaní. Radi by sme prerazili aj 

vo svete kaskadérstva vo filmoch. Ešte o nás budete veľa po-

čuť a budeme sa snažiť prezentovať našu krajinu a mesto ako 

najlepšie vieme. Písali nám taktiež Slováci z Austrálie, Nórska 

a Ameriky, že sa stalo video hitom aj v ich okolí. Plánujeme 

pokračovať v začatom diele. V najbližšom videu sa zameriame 

na slovenské hrady, zámky a zrúcaniny,“ vysvetľoval Domi-

nik Souhrada. 

Ako poznamenal Dominik Souhrada podmienky pre parko-

ur v Trenčíne nie sú oslnivé, no jeho združenie sa snaží o ich 

zlepšenie. Pracujeme na tom, aby boli lepšie. Tento rok máme 

na pláne výstavbu areálu na Parkour a Freerunning pri Váhu 

v Orechovom. Chceme spraviť lepšie podmienky pre ľudí, 

ktorí by chceli s týmito športovými disciplínami začať 

a taktiež to bude miesto, kde sa budú stretávať parkouristi 

z celého Slovenska a aj zo zahraničia. Takže pritiahneme 

v hojnom počte do Trenčína aj ľudí z iných krajín.“ 

Partia mladíkov si plní sny. Tvoria spolu občianske združe-

nie. Venujú sa parkouru, freeruningu a kaskadérstvu. Svoj 

domov našli v priestoroch trenčianskeho výstaviska „Expo 

Centrum“, kde trénujú verejnosť v gymnastickej hale disciplí-

nam parkour a freerunning. 

www.sme.sk 04.03.2014  

pomocná evidencia 183/1/2014  

 

Futbalisti Trenčína po víťazstve v úvodnom jarnom kole 

nad Žilinou 2:1 si dopriali trocha zábavy. Funkcionári klubu 

pripravili veľkú párty, na ktorej nechýbali hráči s partnerkami, 



490 
 

ale ani zábavné momenty. Futbalisti potvrdili, že sa nestratia 

ani na javisku a dokázali si zo seba aj dobre vystreliť a odštar-

tovali bujarú zábavu, ktorá trvala do skorých ranných hodín. 

Trenčania si túto akciu pripravili prvýkrát a boli by radi, ak 

by sa z toho stala tradícia. „Je to príjemné spestrenie, všetci 

sme túto myšlienku prijali pozitívne,“ vyhlásil tréner Martin 

Ševela a ďalej pokračoval, že „najskôr som chcel, aby táto ak-

cia sa uskutočnila ešte pred začiatkom jarnej časti. Napokon to 

vyšlo na tento termín. Našou snahou bolo preto poraziť Žilinu, 

pretože ľahšie sa zabáva po výhre. Som rád, že to chlapcom 

ladilo v programe, ktorý si pripravili. Bol to krásny pohľad, 

keď som ich videl ako súdržnú partiu,“ uzavrel tréner Trenča-

nov. 

www.pluska.sk 03.03.2014 

pomocná evidencia 187/1/2014 

 

Šancu na postup hokejová Dukla Trenčín do štvrťfinále za-

hodila v Martine dňa 2. marca 2014. V poslednom domácom 

zápase na istotu vyhnu-

tiu sa baráži potrebovali 

s Banskou Bystricou 

bod. Napokon však 

Trenčania prehrali za-

hanbujúcim päť gólo-

vým rozdielom. 

Po tom, ako Dukla 

stratila šancu na postup 

do vyraďovacej časti, chcela sa so sezónou rozlúčiť 

v domácom zápase proti „baranom“ víťazstvom. Bodový zisk 

by im zabezpečil deviate miesto a vyhnutiu sa barážovým po-

vinnostiam proti víťazovi 1. ligy. Päťgólová prehra s tretím 

tímom ligovej tabuľky, ale na príjemnú rozlúčku rozhodne ne-

vypadala. „Hralo sa nám ťažko. Stáva sa všeličo. Mužstvo 

http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=3351&pr=0.1&w_id=842&tstamp=1394084517&pid=540&cd=5a20c663c5df5dd54dd22d5b63a21a28&f=1
http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=3110&pr=0.1&w_id=708&tstamp=1394084517&pid=540&cd=d932b9ec041e3eb2def36ab6e798964d&f=1
http://www.pluska.sk/
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môže prehrať, ale nie po takomto výkone a prístupe,“ hanil 

svojich zverencov Milan Staš. 

O osude posledného zápasu rozhodla už prvá tretina. V nej 

Dukla vlažným výkonom pomohla súperovi k streleniu troch 

gólov a bolo prakticky po zápase. Naviac, dôležitý zápas 

v Žiline sa priebežne vyvíjal v prospech domácich, ktorí po 

štyridsiatich mi-

nútach viedli nad 

Popradom jedno-

gólovým rozdie-

lom. „Keď sme 

už prehrávali vy-

sokým rozdie-

lom, na svetelnej 

tabuli som sledo-

val priebežný vý-

sledok Žilinčanov. Ponechal som to napospas osudu, ale veril 

som v to, že Poprad za nás zabojuje. „Mohli sme sa im na 

diaľku poďakovať,“ pokračoval Staš. 

Mladé seniorské družstvo Dukly Trenčín sa tak vďaka pri-

speniu iného tímu vyhlo nepríjemným barážovým bojom. 

A pritom ešte niekoľko dní predtým mohlo reálne uvažovať 

nad ôsmou priečkou. „Ako náhle sme sa dostal pod tlak 

a Žilina začala v ostatných kolách zbierať body, tak nám zod-

povednosť zväzovala ruky, nohy a hlavu. Chlapci hokej neza-

budli hrať, ale psychika urobila svoje. Mnohokrát som ich vô-

bec nespoznával. Na tréningu dokázali veľké veci, no prišiel 

zápas a boli ako vymenení,“ zamýšľal sa tréner. 

Iba druhýkrát v histórií slovenskej extraligy sa stalo, že 

Trenčín nepostúpil do vyraďovacích bojov. Príčin, prečo sa to 

nepodarilo, bolo viacero. „Pred začiatkom bola neistota či vô-

bec mužstvo naskočí do súťaže. Počas sezóny migrovalo veľa 

hráčov. V neposlednom rade sa nezvládli dôležité zápasy. Ak 
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by sme napríklad zdolali Skalicu, keď sme nad ňou viedli troj-

gólovým rozdielom, celosezónny výsledok by bol podľa môj-

ho názoru iný,“ zakončil rozhovor Staš.  

www.sme.sk 06.03.2014  

Trenčianske noviny 10.03.2014 

pomocná evidencia 196/1/2014, 209/1/2014 

 

Majstrovstvá Slovenska nádejí, žiactva a juniorov v kraso-

korčuľovaní sa uskutočnili v dňoch 8. a 9. marca 2014 

v Košiciach za účasti 

120 krasokorčuliarov. 

Nominačné kritéria spl-

nili aj štyri pretekárky 

z Krasoklubu Trenčín.  

Dievčatá pod tréner-

ským vedením Jany 

Omelinovej a Petra 

Hebra zbierali cenné 

kovy celú sezónu. V kategórii mladšie nádeje Erika Balážová 

získala titul majsterky Slovenska a Máša Mošková skončila 

druhá. V kategórii staršie nádeje Petra Rešetková obhájila 

minuloročné striebro. Agátka Bačová v kategórii staršie náde-

je ziskom ôsmeho miesta potvrdila, že trenčianske krasokorču-

liarky právom patria medzi elitnú dvanástku Slovenska.   

www.sme,sk 31.03.2014 

pomocná evidencia 259/1/2014  

 

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa                   

7. mája 2013 schválila návrh Národnej stratégie rozvoja cyk-

listickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike. 

Schválením stratégie a jej uplatnením v praxi sa nastavili sys-

témové kroky postupného uplatňovania aktivít cyklistov v ši-

rokom rozsahu tak, ako je to zvykom v ostatných vyspelých 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13082329&ids=6
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krajinách. Možnosťami uplatňovania cyklo stratégie na úrovni 

samosprávnych krajov, ktorými možno dosiahnuť efektívne 

začlenenie cyklistickej dopravy do dopravných systémov, sa 

zaoberá aj Trenčiansky samosprávny 

kraj. O doterajších skúsenostiach, ale 

aj o pripravovaných zámeroch a in-

tegrácii cyklistickej dopravy s ostat-

nými druhmi dopravy prezentovali 

historicky prvého cykloseminára, kto-

rý organizoval odbor dopravy Úradu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja 

dňa 18. marca 2014 v priestoroch Úradu Trenčianskeho samo-

správneho kraja.  

Seminár otvoril podpredseda Trenčianskeho samosprávne-

ho kraja Ing. Richard Takáč. Vo svojom príhovore zdôraznil, 

že jednou z priorít Trenčianskeho samosprávneho kraja je aj 

rozvoj cyklodopravy 

a cykloturistiky. Re-

gionálny cyklokoor-

dinátor Ing. Matej 

Tinka,  zamestnanec 

odboru dopravy 

Úradu Trenčianske-

ho samosprávneho 

kraja, priblížil sil-

nejšie i slabšie strán-

ky rozvoja cyklotu-

ristiky v Trenčian-

skom kraji. Prítomným priblížil model financovania cyklodop-

ravy a cykloturistiky z európskej, národnej, regionálnej 

a miestnej úrovne, formou tzv. viac zdrojového spolufinanco-

vania. Zmapovaných je tu cca 1400 km cykloturistických trás, 

existujúci vodný kanál Váhu a jeho hrádza sú predpokladom 
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prepojenia viacerých miest a obcí. Slabou stránkou je absencia 

koncepcie rozvoja cyklistickej dopravy v kraji, cyklistickej in-

fraštruktúry a cykloturistického značenia. 

Téma cyklotrás patrí medzi významné rozvojové projekty 

Trenčianskeho samosprávneho kraja a v súčinnosti s obcami, 

mestami, mikroregiónmi, združeniami miest a obcí, miestnymi 

akčnými skupinami, oblastnými organizáciami cestovného ru-

chu a dotknutými orgánmi štátnej správy jej bude vedenie 

Trenčianskeho samosprávneho kraja v najbližších rokoch ve-

novať veľkú pozornosť.  

Trenčiansky kraj 

má výborné pod-

mienky pre rozvoj 

cykloturistiky a na-

príklad projekt 

„Vážskej cyklotra-

sy“, ktorý spája náš 

kraj s Trnavským, 

Žilinským a Zlín-

skym krajom a o 

ktorom predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška ho-

voril v predchádzajúcich mesiacoch, má oveľa širšie než spo-

ločensko-športové poslanie. Mohol by vytvoriť pracovné 

miesta nielen počas realizácie, ale aj po jeho sfunkčnení. Práve 

na takéto aktivity sa otvára priestor pri čerpaní financií 

z Európskej únie v programovacom období 2014/2020. Na 

chrbticový projekt Vážskej cyklotrasy sa budú môcť pripojiť 

miestne cyklotrasy či už smerom na Zlínsky kraj alebo hornú 

Nitru. 

O implementácii Národnej stratégie cyklistickej dopravy a 

cykloturistiky Slovenskej republiky hovoril ďalej národný 

cyklokoordinátor Ing. Peter Kľučka z Ministerstva dopravy, 
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výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky - Inšti-

tútu stratégie. Prítomných informoval o materiáli, ktorý pod 

názvom „Trvalý finančný mechanizmus na implementáciu Ná-

rodnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v 

Slovenskej republike“ schválila vláda 15. januára 2014. Zna-

mená to zriadenie samostatného programu v rozpočte Minis-

terstva dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky – Rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky od 1. 

januára 2015 a možnosť uplatňovať si od roku 2015 každo-

ročne v štátnom rozpočte čiastku v objeme 10 až – 15 milió-

nov eúr (2-3 eurá na obyvateľa ročne) na rozvoj cyklistickej 

dopravy a cykloturistiky. Stabilný dotačný mechanizmus na 

prerozdeľovanie financií je určený oprávneným žiadateľom 

(vyšším územný celkom, mestám, obciam, združeniam obcí 

a občianskym združeniam). 

Cyklistickú dopravu v Žiline priblížila Ing. Soňa Šestáko-

vá z Výskumného ústavu dopravného v Žiline. Jej inšpiratívna 

prednáška bola zameraná na podrobnejšie aktivity realizova-

ných projektov cyklistickej infraštruktúry a ich mapovania vo 

vybraných mestách v rámci projektu Central meetbike a Mesta 

Žilina. 

O projekte cyklotrasy v meste Trenčín Juh – centrum pred-

nášal predseda „Občianskeho združenia Fialka“ RNDr.  Ma-

rián Rendek. Okrem toho predstavil projekt cyklolávky cez 

rieku Váh z obce Zamarovce na Ostrov a zámer osadenia troch 

cyklostojanov s prístreškom v meste Trenčín. 

Blok zameraný na cykloturistiku otvoril predseda Sloven-

ského cykloklubu Juraj Hlatký, ktorý informoval o aktivitách 

samosprávnych krajov, ktoré v spolupráci so Slovenským cyk-

loklubom obnovili a rozširovali cykloturistické značenie na 

svojom území. Zdôraznil, že systematické obnovenie cyklo-

turistikého značenia má mnoho výhod pre daný samosprávny 

kraj.  
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Regionálny cyklokoordinátor v Bratislavskom samospráv-

nom kraji Ladislav Findl vo svojom vystúpení priblížil, ako 

napreduje Bratislavský kraj s budovaním cykloturistických 

trás a  realizovaním cyklistických trás v Bratislave. 

Blok prednášok ukončil Ing. Miroslav Kadlíček z odboru 

územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave pre-

zentáciou cyklistickej dopravy v tomto meste. Záver podujatia 

patril diskusii. 

www.tsk.sk 18.03.2014 

pomocná evidencia 223/1/2014 

 

Tohoročné leto bez kúpaliska by malo Trenčanom vykom-

penzovať obnovené jazero a okolie chaty v Opatovskej doline. 

Firma, ktorá chatu prevádzkuje prezradila, že celý areál okolo 

chaty bude otvorený pre návštevníkov a na príprave letnej se-

zóny si dajú záležať. Pracovali na realizácii štúdií tak, aby v 

polovici mája 2014 mohli areál otvoriť, lebo predpokladáme, 

že bude  pekné poča-

sie. A tak po dlhých 

rokoch stagnovania, 

čaká okolie opatov-

skej chaty veľké 

zmeny. A aké to bu-

dú zmeny? Predo-

všetkým sa dôkladne 

vyčistí celé jazero 

a v okolí jazera sa 

rozložia lehátka, aby sa umožnilo pohodlie návštevníkov. No-

vinkou bude rozšírenie sociálnych zariadení, vybudovanie ka-

bínok na prezlečenie kúpajúcich sa a pre bezpečnosť plavcov 

bude zabezpečená služba plavčíkov. Nebudú chýbať ani stán-

ky s občerstvením pre návštevníkov a pri nich a aj v okolí ja-

zera pribudnú lavičky a miesta na sedenie.  

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13057409&ids=6
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13057407&ids=6
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13057407&ids=6
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Pri rekonštrukcii okolia sa myslelo aj na deti vybudovaním 

nového detského ihriska 40 detí so šmýkačkami,  preliezač-

kami a pieskoviskom.  

Na úpravu pred nastávajúcou sezónou čakajú aj ďalšie časti 

areálu, keď sa upraví volejbalové ihrisko navezením nového 

piesku. Pri chatkách sa vybudujú nové stoly, miesta na sedenie 

a ohniská. Pri každej chatke by sa malo zmestiť päť až desať 

ľudí.   

Očakáva sa zvýšená návštevnosť opatovskej chaty, čo 

podmieni rozšírenie parkoviska. Predpokladá sa, že po takejto 

rozsiahlej rekonštrukcii areálu sa zavedie vstupné. 

ww.sme.sk 25.03.2014 

pomocná evidencia 245/1/2014 
 

Prvé dva semifinálové zápasy dorastencov medzi HK Duk-

la Trenčín HK Spišská Nová Ves sa uskutočnili v dňoch 18. 

a 19. marca 2014 na zimnom štadióne Pavla Demitru v Tren-

číne. Kým v prvom zápase dorastenci Trenčína svojho súpera 

deklasovali vysokým víťazstvom vďaka gólovej kanonáde 

v druhej tretine, v ktorej nadelili súperovi päť gólov a zápas 

vyhrali zápas 7:1.  

Po tomto jednoznačnom víťazstve Trenčanov v prvom zá-

pase, tak druhý semifinálový duel až taký jednoznačný nebol 

a vyústil do predĺženia. No už v tretej minúte predĺženia 

o výsledku zápasu rozhodol víťazným gólom Pataky. 

V rozhodujúcom 

treťom zápase oboch 

súperov na zimnom 

štadióne v Spišskej 

Novej Vsi dňa              

22. marca 2014 do-

máci nevyužili do-

máce prostredie 

a prehrali so súpe-

Opatovská chata čaká na prvých návštevníkov 
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rom z Trenčína 1:4 a Trenčania postúpili do finále, v ktorom 

na nich čakal s víťaz zo semifinálovej dvojice Banská Bystrica 

a Slovana Bratislava. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 246/1/2014 

 

Od 29. marca 2014 vyvrcholila hokejová súťaž Majstrov-

stiev Slovenska dorastencov medzi Duklou Trenčín a HC´05 

Banská Bystrica prvými zápasmi na Zimnom štadióne Pavla 

Demitru v Trenčíne. V prvom finálovom zápase sa o výsledku 

rozhodlo v druhej tretine, keď Dukla ju v početnom oslabení 

prehrala 2:3 a aj týmto výsledkom celý zápas. V poslednej tre-

tine sa Dukle nepodarilo vyrovnať napriek tomu, že súpera 

prestrieľali 44/30. 

V odvetnom druhom zápase na domácom ľade sa Dukle 

podarilo svojho 

súpera zdolať 

5:4. V prvej  tre-

tine domáci si 

vynútili prevahu, 

čo vyjadrili aj 

strelecky dvomi 

gólmi, no v dru-

hej desaťminú-

tovke hostia vyrovnali. V druhej tretine Dukla zahrala veľmi 

dobre, ktorú vyhrala 3:1. V záverečnej tretine súper znížil na 

rozdiel jedného gólu, ale to bolo všetko a stav série skončil 

1:1.  

Séria finálových zápasov dorastu sa presťahovala Banskej 

Bystrice. V prvom zápase dňa 2. apríla 2014 napriek tomu, že 

domáci viedli v zápase 2:0 v priebehu zápasu otočila Dukla 

skóre vo svoj prospech a zvíťazila 6:4, na zápasy 2:1. 

nebezpečenstvo bránkou Banskej Bystrice 
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V rozhodujúcom štvrtom zápase 3. apríla 2014 Dukla ne-

zaváhala a aj tento zápas vyhrala 5:3 a získala titul majstra 

Slovenska. 

 

V sobotu 29. marca 2014 sa rozohrala v Trenčíne finálová 

séria Majstrovstiev Slovenska v hokeji juniorov. V prvom zá-

pase medzi 

Duklou Tren-

čín a Slova-

nom Bratislava 

zvíťazila Duk-

la 4:1. V dru-

hom zápase fi-

nálovej série 

podľahla Duk-

la Slovanu 

Bratislava v predĺžení 3:4.  

Po tomto zápase sa séria zápasov presunula dňa 2. apríla 

2014 do Bratislavy. Dukla viedla na ľade Slovana 5:3, ale do-

mácim sa podarilo vyrovnať tri sekundy pred koncom zápasu 

a v samostatných zápasoch dovŕšili víťazstvom 6:5. 

Za stavu 1:2 na zápasy mala Dukla nôž na krku, ale zodpo-

vedným výkonom vo štvrtom zápase dokázali triumfovať vý-

hrou 4:2 a vynútili si rozhodujúci piaty duel dňa 6. apríla 2014 

v Trenčíne. 

V rozhodujúcom piatom finálovom zápase Dukla na domá-

com ľade presvedčila svojím výkonom víťazstvom nad Slova-

nom Bratislava 6:3 a upravila konečný stav série vzájomných 

zápasov na 3:2 a tým aj titul Majstra Slovenska. 

 

V Poprade sa v dňoch 3. až 5. apríla 2014 uskutočnil finá-

lový turnaj Majstrovstiev Slovenska starších žiakov za účasti 

hokejistov Slovana Bratislava, Popradu. Prešova a Trenčína. 

radosť z zo zisku titulu majstra Slovenska 
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V prvý deň si 

zmerali sily 

Dukla Trenčín 

so Slovanom 

Bratislava, 

v ktorom po gó-

le Švancaru 17. 

min. zápasu, 

vyhrala Dukla 

Trenčín 1:0. 

V druhý deň si zmerali sily Dukla Trenčín s PHK Prešov. 

Tento zápas bol bohatší na góly a Dukla zvíťazila 7:2. 

V treťom zápase si zmerala Dukla Trenčín s domácim HK 

Poprad. Zápas bol veľmi vyrovnaný a v riadnom hracom čase 

sa skončil 2:2 a išlo sa do predĺženia, v ktorom viac šťastia 

mala Dukla, keď v 2. minúte predĺženia vsietil víťazný gól Tr-

navský s prihrávky Čachu. 

Dukla Trenčín so ziskom 8 bodov vyhrala turnaj a tým aj 

majstrovský titul. 

www.sme.sk 07.04.2014  

pomocná evidencia 277/1/2014 

 

V portugalskom meste Espinho sa v dňoch 1. až 16. apríla 

2014 uskutočnili majstrovstvá sveta stredných škôl vo volejba-

le. Slovensko reprezentovali volejbalové tímy chlapci zo Špor-

tového gymnázia Trenčín a dievčatá zo Športového gymnázia 

Nitra.    

Účasť na majstrovstvách sveta si kolektívy vybojovali  v 

kvalifikačnom kole na Slovensku v Považskej Bystrici. V 

konkurencii 28 tímov z celého sveta obsadili chlapci zo Špor-

tového gymnázia Trenčín konečné dvanáste miesto a dievčatá 

zo Športového gymnázia v Nitre získalo šestnáste miesto. 

brankár Hrenákn úspešne chránil svoju svätinu 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13165853&ids=6
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13165852&ids=6
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13165853&ids=6
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Tréner Jozef Socha mal v kádri do Portugalska ôsmich 

hráčov zo Športového gymnázia Trenčín, pri ktorého zostavo-

vaní konštatoval, že „keď som družstvo dával dokopy vznikli 

komplikácie, pretože propozície turnaja boli prísne a mohli sa 

ho zúčastniť len 

študenti nášho 

gymnázia. Viacerí 

adepti mali repre-

zentačné povinnosti 

v kadetskej (turnaj 

v Belgicku), junior-

skej reprezentácií 

(turnaj v Talian-

sku) a v slovenskej 

extralige. Preto 

nemohli s nami cestovať“. 

Výsledky: Slovensko – Turecko 0:2, - Nemecko 2:0, Poľ-

sko 0:2, Anglicko 2:1, Maďarsko 0:2, Rakúsko 1:2. 

Na majstrovstvách sveta zo Športového gymnázia Trenčín 

hrali: Peter Barták (nahrávač), Július Firkaľ, Marek Me-

čiar, Tomáš Ivanka (smečiari), Ľuboš Horváth, Šimon Ne-

mergut (blokári), Jakub Petráš (univerzál), Kamil Kyšeľa 

(libero). Tréner výberu: Jozef Socha.  

www.sme.sk 21.04.2014  

pomocná evidencia 308/1/2014 

 

Dorast Dukly sa stal majstrom Slovenskej republiky po de-

siatich rokoch. Výnimočný úspech neušiel ani pozornosti 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing.  Jaro-

slav Baška dňa 23. apríla 2014 prijal na pôde Úradu Trenčian-

skeho samosprávneho kraja sedemdesiatku úspešných športo-

vcov – troch mládežníckych družstiev juniorov, dorastencov 

volejbalisti ŠG Trenčín 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13165853&ids=6
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a žiakov hokejistov Dukly Trenčín, ktoré v sezóne 2013/2014 

dosiahli mimoriadny úspech, keď získali mládežnícke trofeje 

majstra Slovenska v svojich kategóriách. Úspešnú sezónu 

ocenil predseda 

Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja 

Ing.  Jaroslav Baška, 

keď im za úspech 

prispel z fondu pred-

sedu vo výške 3 300 

eúr. Vo svojom prí-

hovore k mladým 

hokejistom povedal, 

že získať tri maj-

strovské tituly v jednej sezóne je veľký úspech. Je to dôkaz, že 

v Trenčíne sa hokej vždy vedel hrať a hrá sa dobre, v tomto 

období hlavne mládežnícky. Verím, že naďalej bude náš kraj 

liahňou hokejových talentov a záujem mladých ľudí bude na-

rastať. Keďže sa titul ťažšie obhajuje ako získava, želám mlá-

dežníkom Dukly Trenčín aj naďalej veľa úspechov a pokiaľ to 

bude v možnostiach 

Trenčianskeho samo-

správneho kraja, 

vždy rád hokejové 

talenty podporí. 

Symbolický šek 

vo výške 3.300 eúr si 

z rúk predsedu Tren-

čianskeho samo-

správneho kraja Ing. 

Jaroslava Bašku pre-

vzal riaditeľ neziskovej organizácie mládeže Hokejového klu-

bu Dukla  Trenčín, n.o. a súčasne tréner dorastencov Viliam 
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Čacho. Naša družstvá boli dobre poskladané vo všetkých ka-

tegóriách už dlhšie. Dva – tri roky sa budovalo a to vyústilo 

k tomu, že sme získali tri majstrovské tituly. Treba povedať, 

že úspechy nezaznamenali iba žiaci, dorastenci a juniori, ale aj 

šiestaci, siedmaci a ôsmaci, ktorí skončili na prvých miestach, 

čiže v tomto hokejovom roku sme brali iba zlaté medaily. Je to 

odmena za prácu tréne-

rov a funkcionárov, kto-

rí sú každý deň na šta-

dióne a robia dobre svo-

ju robotu,“ zdôraznil 

Viliam Čacho. 

Pamätné listy Tren-

čianskeho samospráv-

neho kraja odovzdal 

Ing. Jaroslav Baška tré-

nerom juniorov Marcelovi Hanzalovi, dorastencov Viliamovi 

Čachovi,  a žiakovi 9. a 8. Hokejovej triedy Patrikovi Zelen-

kovi. 

Za všetkých ocenených vyjadril poďakovanie predseda 

predstavenstva Hokejového klubu Dukla Trenčín, a.s. Viliam 

Ružička, keď povedal „ďakujem predsedovi Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Ing. Jaroslavovi Baškovi a riaditeľovi 

Úradu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja 

Mgr. Jurajovi Gerlici-

mu, že zorganizovali 

takéto prijatie, pretože 

chalani si to zaslúžili za 

veľký kus hokejovej aj 

mimo hokejovej práce, 

ktorú v uplynulej sezó-

ne odviedli. Taktiež 
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ďakujem všetkým „fandom“, ktorí fandia Dukle Trenčín.“ Po-

tom  predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Ja-

roslavovi Baškovi za všetkých odovzdal na pamiatku dres 

gólmana Jána Lašáka, ktorý donedávna pôsobil v Dukle Tren-

čín. 

www.tsk.sk 23.04.2014 

pomocná evidencia 312/1/2014 

 

Do ôsmeho ročníka futbalového turnaja Coca Cola ur-

čeného pre žiakov a žiačky druhého stupňa základných škôl a 

nižších ročníkov osemročných gymnázií 

v Slovenskej republike sa prihlásilo 522 

chlapčenských a 118 dievčenských tímov. 

Do turnaja sa zapojilo celkom 640 družstiev 

a viac ako 9 600 mladých futbalistov 

a futbalistiek, ktoré budú súťažiť o hlavnú vý-

hru – zájazd na zahraničný futbalový zápas. 

V prvej polovici mesiaca apríl 2014 sa o postup do krajské-

ho kola uskutočnil v Drieto-

me, do ktorého sa prihlásili 

družstvá zo Základnej školy 

v Drietome, Základnej školy 

v Myjave, Základnej školy 

v Lúke nad Váhom a Základ-

nej školy Trenčín, Ulica No-

vomeského. 

Turnaj bol poznačený neúčasťou družstva Základnej školy 

z Myjavy. O to malo ľahšiu úlohu družstvo Základnej školy 

Trenčín, Ulica Novomeského, keď zostávajúce dve družstvá 

neboli silnými súpermi, pretože družstvo Základnej školy 

v Lúke nad Váhom porazili 7:0 a družstvo Základnej školy 

v Drietome 6:1 a družstvo postúpilo do krajského kola, ktoré 

sa uskutoční od 12. do 16. mája 2014. 
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www.sme.sk 21.04.2014 

pomocná evidencia 317/1/2014 

 

Krajské kolo Trenčianskeho kraja 16. ročníka „McDo-

nald´s Cup“ Majstrovstiev Slovenska v minifutbale žiakov 

a žiačok prvého stupňa základných škôl sa uskutočnilo dňa     

29. apríla 2014 v Trenčíne. 

Trávnik futbalového ihriska na Základnej škole Novome-

ského v Trenčíne dostal v tento deň dostal poriadne zabrať. Po 

týždňoch tvrdého tréningu na ňom zabojovalo deväť futbalo-

vých družstiev základ-

ných škôl z Trenčian-

skeho kraja  o postup 

do  celoslovenského fi-

nále 16. ročníka McDo-

nald´s Cup. 

Do celoslovenského 

finále s prehľadom po-

stúpilo družstvo Zá-

kladnej školy Novomeského ulica v Trenčíne. Vo finálovom 

zápase krajského kola toto družstvo zložené prevažne 

s futbalistov AS Trenčín zdolalo súpera zo Základnej školy 

Štúrova ul. z Myjavy výsledkom 8:0. Bronzové medaily si 

z turnaja odniesli mladí futbalisti zo Základnej školy V. Be-

niaka s Materskou školou Školská ul. z Chynorian, ktorí 

v zápase o tretie miesto porazili družstvo  Základnej školy 

Materskou školou Sídlisko Centrum z Dubnice nad Váhom 

výsledkom 3:0.     

Usporiadatelia zápasov v Trenčíne Centrum voľného času 

Východná ul. v Trenčíne, Základná škola Novomeského 

v Trenčíne s trenčianskou reštauráciou McDonald´s pripravili 

malým hráčom deň plný športových zážitkov a ďalších pre-

kvapení. 

http://www.sme.sk/
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13286151&ids=6
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Turnaj otvoril slávnostným výkopom Ronald McDonald 

a počas celého dňa si svoje sily zmeralo všetkých deväť futba-

lových družstiev, víťazov obvodných kôl. V Trenčianskom 

kraji sa do obvodných kôl 16. ročníka McDonald´s Cup pri-

hlásilo až 102 základných škôl. 

Víťaz krajského turnaja v Trenčíne postúpil do veľkého fi-

nále, ktorý sa uskutoční v dňoch 26. – 27. mája 2014 na futba-

lovom štadióne Štiavničky FK Dukla v Banskej Bystrici.  

Krajského turnaja v Trenčíne sa zúčastnili tieto družstvá:  

- Základná škola J. A. Komenského ul., Bánovce n/B.,  

- Základná škola Mládežnícka ul., Púchov,  

- Základná škola Novomeského ul., Trenčín,  

- Základná škola Odborárska ul., Nové Mesto n/V,  

- Základná škola Rastislavova ul., Prievidza,  

- Základná škola Štúrova ul., Myjava,  

- Základná škola s Materskou školou Sídlisko Centrum, 

Dubnica n/V.,  

- Základná škola sv. Augustína Moyzesova ul., Považská 

Bystrica,  

- Základná škola V. Beniaka s Materskou školou Školská 

ul.3, Chynorany. 

www.sme.sk 02.05.2014  

pomocná evidencia 407/1/2014 

 

Mesto Trenčín sa aktívne zapojilo do celonárodnej súťaže 

„Do práce na bicykli“. Aj takýmto spôsobom chcelo vyjadriť 

podporu rozvoja cyklistickej dopravy v meste Trenčín. 

Do súťaže sa môžu zapojiť dvoj až štvorčlenné tímy za-

mestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré budú od   

1. do 31. mája 2014 dochádzať do práce na bicykli. Vyhlaso-

vateľom súťaže je národný cyklokoordinátor Peter Klučka, 

ktorého do tejto pozície ustanovil minister dopravy. 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13286149&ids=6
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Trenčianska koordinátorka súťaže Mgr. Renáta Kaščáko-

vá z Útvaru hlavného architekta Mestského úradu v Trenčíne 

uviedla, že „do súťaže sa Mesto Trenčín prihlásilo preto, že 

i takýmto spôsobom môže prispieť k podpore zdravého štýlu 

a tiež k zníženiu podielu automobilovej dopravy v Trenčíne.“  

Trenčín si zmeria sily s ďalšími 25 prihlásenými sloven-

skými mestami. Pre účastníkov  boli pripravené symbolické 

ceny. Na národnej úrovni ocení víťazov Ministerstvo dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktoré 

prevzalo nad podujatím záštitu.  

„Veríme však, že viac ako o ceny pôjde hlavne o to, aby sa 

podporila trvalo udržateľná mobilita v meste a upozornili na 

bicykel, ako ideálny dopravný prostriedok na presun po meste 

a na vhodnú alternatívu k automobilom,“ zdôraznila Mgr. Re-

náta Kaščáková. 

Registrácia do súťaže bola vyhlásená do 27. apríla 2014. 

Oficiálny štart bol stanovený na deň 1. mája 2014 a o po-

drobnostiach ako je miesto a čas štartu bude oznámená všet-

kým prihláseným kolektívom.  

Mesto Trenčín 09.04.2014 

pomocná evidencia 282/1/2014 

 

V Starej Ľubovni sa v dňoch 6. a 7. mája 2014 sa uskutoč-

nilo finále majstrovstiev Slovenska vo volejbale žiakov 

a stredných škôl, na 

ktorých sa zúčastnili aj 

chlapci zo Športového 

gymnázia Trenčín. Tí 

sa stali po dobrom vý-

kone majstrami Sloven-

skej republiky. 

Volejbalisti z Tren-

čína pod vedením tré-
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nera  Jozefa Sochu 

zvíťazili vo všetkých zápasoch. Postupne 2:0 zdolali družstvo 

Revúcej, Bratislavy a Michaloviec. V semifinále vyhrali nad 

Nitrou 2:0. Finálový duel proti Starej Ľubovni sa odohral 

v elektrizujúcej atmosfére pred zaplnenou športovou halou. 

Cez 500 študentov základných a stredných škôl hnalo domáci 

tím za majstrovským titulom. Trenčanom atmosféra vyhovo-

vala a domáci tím porazili v dvoch setoch 2:0 (16, 19) a stali 

sa majstrami Slovenska. Najlepším nahrávačom turnaja bol 

Peter Barták, blokárom Ľuboš Horváth, liberom Kamil Kyše-

ľa. 

Družstvo Športového gymnázia v Trenčíne získalo titul 

majstra Slovenskej republiky v zložení - Peter Barták, Richard 

Karczub, Marek Mečiar, Marko Putera, Juraj Rák, Tomáš Pa-

cút, Jakub Kováč, Ľuboš Horváth, Kamil Kyšeľa, Jakub Miku-

la. Tréner: Jozef Socha, vedúci družstva Pavol Laco. 

www.sme.sk 11.05.2014  

pomocná evidencia 334/1/2014 

 

Začiatok minulého týždňa od 26. mája do 27. mája 2014 sa 

niesol v Banskej Bystrici vo futbalovom duchu, keď na šta-

dióne Štiavničky v Banskej Bystrici sa aj napriek dažďu proti 

sebe postavilo osem futbalových tímov, reprezentantov všet-

kých slovenských krajov, aby rozhodli o tom, kto sa stane ab-

solútnym majstrom Slovenska v minifutbale žiakov a žiačok 

prvého stupňa základných škôl v súťaži „McDonald´s Cup 

2013/2014“.  

Do 16. ročníka turnaja v minifutbale sa zapojilo 836 zá-

kladných škôl z celého Slovenska. V Bratislavskom kraji sa 

prihlásilo 65 škôl, v Trnavskom kraji 78 škôl, z Nitrianskeho 

kraja súťažilo 128 družstiev, Trenčiansky kraj nasadil 102 

škôl, Žilinský kraj reprezentovalo 114 škôl, za Banskobystric-
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ký kraj sa prihlásilo 116 základných škôl, za Košický kraj hra-

lo 103 škôl a Prešovský kraj účasťou podporilo 130 škôl.  

Do celoslovenského finále McDonald´s Cup postúpilo 

osem najlepších tímov, ktoré reprezentovali svoj kraj. Druž-

stvá sa umiestnili v nasledovnom poradí: 

1. miesto – ZŠ Novomeského, Trenčín 

2. miesto – ZŠ Jilemnického, Žiar nad Hronom  

3. miesto – ZŠ Za Kasárňou, Bratislava 

Individuálne ocenenia: 

- najlepší brankár: Patrik Opálek – Základná škola Sado-

vá ul.  Senica; 

- najlepší hráč: Viktor Tatár Základná škola Jilemnického 

ul. Žiar n/H. 

- najlepší strelec: Félix Daniel Tomík - 21 gólov Základná 

škola Novomeského, Trenčín 

Ceny absolútnym víťazom 16. ročníka McDonald´s Cup 

odovzdával patrón turnaja Marek Hamšík. Okrem trofeje 

Majstra Slovenska a vecných darov získali víťazi 

z Trenčianskeho kraja hlavnú výhru a tou je účasť na kvalifi-

kačnom zápase na Majstrovstvá Európy 2016, kde sa stretnú 

reprezentanti Slovenska a Španielska. Mladí futbalisti zažijú 

nezabudnuteľnú atmosféru profesionálneho futbalu a odpreva-

dia futbalistov na trávnik. Okrem Mareka Hamšíka ceny odo-

vzdávali zástupkyňa primátora mesta Banská Bystrica Kata-

rína Čižmárová, zástupcovia spoločnosti McDonald´s, Dra-

homíra Jiráková, Maroš Lelkeš a zástupcovia Slovenského 

futbalového zväzu Ján Rosinský, Martin Hasprún a Vladi-

mír Lupták. 

www.sme.sk 03.06.2014 

pomocná evidencia 400/1/2014 

 

Dukla Trenčín v uplynulej sezóne obsadila až deviate mies-

to a aj vďaka prispeniu iných tímov sa vyhla barážovému sú-

http://www.sme.sk/
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boju proti Bardejovu. Vedenie klubu v tom čase bilo na pop-

lach a nechalo sa počuť, že niečo podobné už nechcú zopako-

vať.  

Prvou vážnou zmenou bola výmena na poste trénera, ktoré 

zaujal Roman Stantien a koncom mája 2014 sa do družstva 

vrátili dvaja skúsení hráči Vladimír Nemec a Tibor Melichá-

rek. Obaja strávili posledné dva roky v drese Piešťan, 

s ktorými sa tohto roku tešili z pekného štvrtého miesta 

v Tipsport extralige. Skúsenému tridsaťosemročnému Tiboro-

vi Melichárkovi v Piešťanoch sa skončila zmluva. Ihneď po jej 

skončení ho oslovilo vedenie Dukly a chce byť pre ňu úspeš-

ným. Vladimír Nemec naposledy v Trenčíne pôsobil v sezóne 

2008/2009. Postupne sa cez Slovan a Žilinu presunul do Pieš-

ťan, kde strávil posledné dve sezóny. Oslovil ho asistent tréne-

ra Dukly Braňo Jánoš po dohode s trénerským kolegom 

a neskôr s vedením Dukly sme sa dohodli na podmienkach. 

V Trenčíne vyrastal, po čase som opäť doma a som tak celkom 

spokojný. Dukla má čo naprávať, to je zrejme aj dôvod, prečo 

nás oboch angažovali. Treba to dať do trošku iných koľají, aby 

sa tu hral dobrý hokej, aby sa fanúšikovia bavili a aby sa uro-

bili lepšie výsledky. Uvidíme, aký káder sa nakoniec podarí 

postaviť. Je tu nový tréner so skúsenosťami z KHL od trénera 

Čadu. Som teda zvedavý, ako sa to utrasie,“ povedal Nemec, 

ktorý v drese Dukly načne už ôsmu sezónu.   

www.sme.sk 01.06.2014  

pomocná evidencia 405/1/2014 

 

V meste Trenčín sa do 

celonárodnej súťaže „Do 

práce na bicykli“ 

v dochádzaní do práce na 

bicykli zapojilo 83 ľudí. 

Cyklisti spolu počas jed-
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ného mesiaca uskutočnili 2.227 jázd a prešli na bicykli 14.128 

kilometrov, čo je v priemere na jedného účastníka súťaže 26,8 

jázd a 170 kilometrov. Najvyšší podiel na týchto číslach mal 

tím Tren-čianskeho samosprávneho kraja  „JaRiMa“ v zložení 

Jaroslav Baška, Richard Hipča, Matej Tinka a Stanislav 

Nagy. Spolu absolvovali 128 jázd, pričom prešli 2.455,2 km.  

Cieľom súťaže však bolo podnietiť ľudí k pravidelnému 

dochádzaniu do práce na bicykli, preto bolo dôležité sledovať 

aj počet absolvovaných jázd bez ohľadu na počet najazdených 

kilometrov. Na vrchole rebríčka sa umiestnili Lukáš Sýkora, 

Karel Sokolt a Daniel Mutňanský z tímu 

Bicykloraj, s.r.o. „Cyklisti z raja“, z kto-

rých každý absolvoval do práce a z práce 

až 50 jázd. Hneď za nimi sa umiestnila 

Jarmila Blašková z tímu „Hanjarka“  z 

mesta Trenčín so 48 jazdami. 

V absolútnom meradle však za najak-

tívnejších cyklistov s najvyšším počtom 

jázd a zároveň najvyšším počtom najaz-

dených kilometrov možno označiť týchto 

účastníkov – Richarda Hipču z tímu 

„JaRiMa“), ktorý pri 40 absolvovaných jazdách prešiel spolu 

800 km, Ľuboša Teplana z tímu „RKS Borci“, ktorý dosiahol 

výsledok 440 km pri 42 absolvovaných jazdách, Lukáša Sý-

koru z tímu „Cyklisti 

z raja“ s 250 km pri 50 

jazdách a Tomáša Ma-

saryka z tímu „Green 

Bikers“, ktorý prešiel 

382 km pri 50 jazdách.  

Za najlepšie výkony 

budú súťažiaci odme-

není tričkom s logom 
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súťaže, ktoré venovalo Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Pre najaktívnej-

ších súťažiacich v absolútnom poradí venovalo symbolickú 

cenu aj Mesto Trenčín. Celkom sa na Slovensku do súťaže 

„Do práce na bicykli“ zapojilo 473 tímov z 25 slovenských 

miest. Celonárodné vyhodnotenie bude v najbližších dňoch 

zverejnené na webových stránkach Ministerstva dopravy vý-

stavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. 

Mesto Trenčín, 06.06.2014  

pomocná evidencia 414/1/2014 

 

Počas prvého júnového víkendu v dňoch 7. až 8. júna 2014 

sa vo Zvolene konal naj-

väčší hokejbalový turnaj 

v Európe „Országh Cup 

2014“za účasti 42 druž-

stiev z celého Slovenska, 

na ktorom sa zúčastnili aj 

hráči hokejbalu Sloven-

ského Orla Trenčín zlo-

žený z výberu Trenčian-

skej hokejbalovej ligy. Na podujatí sa zúčastnil Slovenský 

Orol Trenčín po druhýkrát a opäť úspešne, keď obsadil tretie 

miesto a získal bronzové medaily. 

www.sme.sk 15.06.2014  

pomocná evidencia 430/1/2014 

 

Dňa 14. júna 2014 strelil hokejový útočník Marián Gábo-

rík Los Angeles Kings gól, ktorý znamenal predĺženie piateho 

finálového zápasu medzi družstvami Los Angeles Kings 

a New York Rangers zámorskej hokejovej NHL. V 95. minúte 

zápasu padlo rozhodnutie o novom držiteľovi Stanleyho pohá-
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ra. Marián Gaborík sa svojím gólom rozhodol, že hokejová 

trofej zavíta do Trenčína. 

Info Trenčín 04.07.2014  

Pomocná evidencia 468/1/2014 

 

Trenčianske karatistky sa zúčastnili  „Slovenského pohára 

v karate za rok 2014“ v dňoch 14. až 15. júna 2014 a možno 

povedať že úspešne, keď Emma Kubišová z KK Europa 

Trenčín, Adela Vlasáková a Ema Pápištová (obe Ekonóm 

Trenčín) svojimi výkonmi potvrdili, že patria medzi slovenskú 

karatistickú špičku.  

V tvrdej konkurencii získali aj titul Majsterky Slovenska 

pre rok 2014, dokonca Adela Vlasáková získala dvojité ví-

ťazstvo za obe ka-

tegórie kata aj ku-

mite. Vďaka za per-

fektnú reprezentáciu 

klubov a mesta však 

patrí všetkým diev-

čatám a chlapcom, 

ktorí na Majstrov-

stvách Slovenska 

síce neskončili prví, 

ale stáli na stupni víťazov.  

Kategória kata mladšie žiačky 8. – 9. ročné: 

1. miesto A. Vlasáková (Ekonóm Trenčín),  

2. miesto E. Pápištová (Ekonóm Trenčín),  

Kategória kata staršie žiačky 10. – 11. ročné: 

1. miesto E. Kubišová (KK Európa Trenčín), 

Kategória kata mladšie dorastenky 12. – 13. ročné: 

2. miesto Simona Prpičová (REAL Trenčín),  

Kategória kumite dievčatá 5. – 7. ročné F - 28 kg: 
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3. miesto Mária  Chachulová (REAL Trenčín),   

Kategória kumite mladšie žiačky 8. – 9. ročné - 30 kg:  

1. miesto A. Vlasáková, (Ekonóm Trenčín), 

2. miesto Lucia Mrázová (Ekonóm Trenčín),  

Kategória kumite mladšie žiačky 8, - 9. ročné - 35 kg:  

4. miesto E. Pápištová,  

Kategória kumite starší žiaci 10. – 11. roční M - 40 kg:  

3. miesto Tomáš Vašíček (Ekonóm Trenčín).  

Info Trenčín 04.07.2014 

pomocná evidencia 482/1/2014 

 

V Čiernej Hore sa v dňoch 18. až 22. júna 2014 uskutočnili 

9. akademické majstrovstvá sveta v karate. V reprezentačnom 

výbere Slovenska bola aj Trenčianka Ingrida Suchánková, 

ktorú trénoval tréner 

Ekonómu Trenčín Miro-

slav Ďudák a t.č. je člen-

kou Telovýchovnej jed-

noty Rapid Bratislava. 

Ingrida Suchánková sú-

ťažila v ženskej hmot-

nostnej kategórii do 61 

kg.  

Ingride doprial žreb 

voľné prvé kolo. V druhom kole vyhrala nad Francúzskou 3:2, 

v treťom kole vyhrala nad Holanďankou 4:0 a v 4. kole v boji 

o postup do finále zvíťazila nad Japonkou 2:0. Vo finále sa 

stretla s reprezentantkou Iraku, nad ktorou zvíťazila 1:0 a stala 

sa Akademickou majsterkou sveta na rok 2014. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 571/1/2014 

druhá zľava Ingrida Suchánková 
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V nedeľňajších pretekoch spoločných československých 

majstrovstiev v Slavkove pri Brne dňa 

29. júna 2014 na trati dlhej 192 kilomet-

rov medzi Slovákmi podľa očakávaní tri-

umfoval Peter Sagan pred Petrom Ve-

litsom a tretie miesto obsadil Martin 

Mahďar z Dukly Trenčín TREK.  

V kategórii do 23 rokov získal slovenský titul Ľuboš Ma-

lovec z Dukly Trenčín Trek. Celkovo sa na štarte stretlo 

181 cyklistov zo Slovenska a Česka, v cieli bolo klasifikova-

ných 64 pretekárov. 

O výsledkoch pretekov sa rozhodovalo v posledných troch 

z dvanástich okruhov, v každom z nich absolvovali jazdci dve 

krátke, ale ostré stúpania. Prvých päť 16 km dlhých kôl bolo 

pokojných, na začiatku šiesteho nastúpila trojica Adam Seka-

nina (Favorit Brno), Jan Kadúch (Bauknecht-Author) a Ju-

raj Sagan (Cannondale), ktorá jazdila vpredu tri okruhy a 

maximálne si utvorila trojminútový náskok. 

Tempo pretekov diktovali predovšetkým profesionálni 

jazdci, zo Slovákov boli v popredí Peter Velits, bratia Saga-

novci, Kolář, Jurčo, Mahďar, Malovec, Čanecký a Tybor. 

V polovici predposledného kola už v daždi sa rozdelila aj ve-

dúca tridsaťčlenná skupina a vpredu ostala osmička favoritov 

vrátane slovenskej dvojice Peter Sagan, Peter Velits. Peter Sa-

gan so Zděnkom Štybarom v závere ušli ostatným a zabojovali 

o celkové víťazstvo. 

Výsledky – majstrovstvá Slovenska a Čiech v cyklistike: 

Muži – elite (192 km): 1. Zdeněk Štybar (ČR/Omega 

Pharma Quick-Step) 4:50:35 h, 2. (1. v M-SR) Peter Sagan 

(SR/Cannondale) +1, 3. (2. v M-SR) Peter Velits (SR/BMC) 

+51, 4. Petr Vakoč (ČR/Omega Pharma Quick-Step) +53, 

5. Jan Bárta (ČR/Team NetApp – Endura) +54, 6. Jiří Polnic-

ký (ČR/Bauknecht – Author cycling) +56,…9. (3. v M-SR) 

Martin Mahďal 
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Martin Mahďar +2:46, 10. (4. v M-SR) Matej Jurčo (obaja 

SR/Dukla Trenčín TREK) +2:52 

www.sme.sk 01.07.2014 

pomocná evidencia 461/1/2014 

 

Po roku, dňa 11. júla 2014  sa 

„Stanleyho pohár“ vrátil do Tren-

čína, zásluhou Mariána Gáborí-

ka. Program osláv príchodu trofe-

je začal tlačovou konferenciou pre 

akreditovaných novinárov v pries-

toroch zimného štadióna MG 

Ringu. Potom Marián Gáborík preniesol trofej do športového 

areálu Základnej školy na Hodžovej ulici, kde ju o 16,15 h 

predstavil trenčianskej verejnosti. O 19,45 h bola trofej pred-

stavená účastníkom festivalu „Bažant Pohoda“ a tým sa ofi-

ciálna časť osláv skončila a pokračovala privátnou oslavou na 

Trenčianskom hrade pre pozvaných hostí a partnerov. 

www.pravda.sk 11.07.2014 

pomocná evidencia 535/1/2014 

 

V piatok 11. júla 2014 počas programu na festivale Bažant 

Pohoda priniesol slovenský hokejista, hráč Los Angeles Kings 

Marián Gáborík naj-

väčšiu trofej NHL – 

Stanley Cup. Po 

zdvihnutí trofeje nad 

hlavu krátko po 20,00 

h na hlavnom pódiu za 

hlasného potlesku di-

vákov ju pobozkal. 

Riaditeľ festivalu Mi-

chal Kaščák mu na 

http://www.pravda.sk/
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otvorenej scéne zagratuloval k významného športovému úspe-

chu a povedal, že „sme hrdí, že si prišiel, že si tu“. Marián 

Gáborík dojatý z prijatia povedal, „musím sa priznať, že festi-

vale Bažant Pohoda som prvýkrát, ale určite to nebude po-

sledný raz. Najprv som z toho mal zvláštny pocit, ako to všet-

ko vyzneje. Ale atmosféra, ktorá vznikla prijatím trofeje Stan-

ley Cupu s masou 30 tisíc ľudí bola úžasná. Potom Marián 

Gáborík naložil trofej na hasičské auto a previezol sa ním po 

areáli. 

www.pravda.sk 11.07.2014 

pomocná evidencia 534/1/2014  

 

Zverenci trénera Martina Ševelu v prvom zápase druhého 

predkola Európskej ligy na domácej pôde dňa 17. júla 2014 

v Dubnici nad Váhom porazili 

Vojvodinu Nový Sad zo Srbska 4:0. Trenčania nastúpili v 

ofenzívnom rozostavení a už v úvode sa rýchlo mohli dostať 

do vedenia. Najskôr v druhej minúte zaváhal z bezprostrednej 

blízkosti brány hostí Brazílčan Jairo a potom vysoko nad hla-

vičkoval z päťky domáci stopér Kleščík. Hostia mohli násled-

ne potrestať nepresnú rozohrávku domácej AS Trenčín, pred 

Veselinovičom však zasiahol pozorný Volešák. V ďalšom 

priebehu boli domáci 

aktívnejší a v dvadsia-

tej minúte sa ujali ve-

denia. Nigérijčan Mo-

ses si najskôr spraco-

val loptu na ľavom 

okraji šestnástky a ná-

sledne nechytateľnou 

strelou k vzdialenejšej 

žrdi otvoril skóre - 

1:0. Trenčania sa naďalej tlačili dopredu, srbský súper hrozil 

radosť hráčov AS Trenčín po zápase 

http://www.pravda.sk/
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iba z ojedinelých kontier. V 39. minúte mohol na 2:0 zvýšiť 

Mišák, ale po rýchlej akcii z dobrej šance mieril tesne vedľa 

ľavej žrde.  

V polčasovej prestávke si domáci útočník Tomáš Malec 

prebral ocenenie pre najlepšieho kanoniera uplynulej sezóny.  

Aj po zmene strán Trenčania pokračovali v útočnej hre a v 

52. minúte sa dočkali druhého gólu. Z ľavej strany centroval 

Kubík, lopta sa v šestnástke odrazila od Mišáka k voľnému 

Simonovi, ktorý presnou strelou zaznamenal druhý gól v zá-

pase. Tréner hostí v snahe oživiť hru reagoval dvoma rýchlymi 

striedaniami, napriek tomu jeho zverenci inkasovali aj tretík-

rát. Po hodine hry zavŕšil hetrik Simon, ktorý do odkrytej brá-

ny dorazil Jairov center. V 66. minúte si nervy na uzde neudr-

žal hosťujúci Živkovič, ktorý odplácal faul Kubíkovi a po ôs-

mich minútach na ihrisku sa po červenej karte predčasne porú-

čal pod sprchy. Pravidlo nedáš – dostaneš sa potvrdilo v 71. 

minúte. Najskôr Nastič nevyužil ojedinelé zaváhanie domácej 

defenzívy a z následného protiútoku premenil Čögleyov center 

z pravej strany na štvrtý gól Jairo. Trenčín potom kontroloval 

výsledok až do záverečného hvizdu a pred odvetou v Srbsku si 

vytvoril viac ako sľubný náskok. Rozhodoval Michael Lerje-

us zo Švédska pred 3725 divákmi 

Hodnotenie zápasu trénermi: 

Martin Ševela, tréner AS Trenčín: „Myslím, že sme mali 

dobrý vstup do zápasu, hneď v druhej minúte sme mali veľkú 

šancu. Do polčasu sa nám podarilo skórovať, mohli sme pri-

dať aj viac gólov. Po zmene strán sme sa dostali do krídelných 

priestorov a po centroch sme aj skórovali. Chceli sme dnes na-

strieľať, čo najviac gólov. Som spokojný s výkonom i výsled-

kom. Čaká nás ešte odveta v búrlivom prostredí, ale postupové 

šance sú na našej strane.  

Milan Rastavac, asistent trénera Vojvodiny: „Musím po-

gratulovať súperovi, lebo Trenčín hral veľmi dobre. Verím, že 
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v odvete podáme oveľa lepší výkon. Chýbalo nám niekoľko 

hráčov, najmä mladých, ktorí mali reprezentačné povinnosti 

na ME do devätnásť rokov. Na to sa však nechceme vyhová-

rať. Máme mladý tím, ktorý sa v Európe musí ešte veľa učiť.“ 

www.sme.sk 17.07.2014 

pomocná evidencia 493/1/2014  

 

AS Trenčín vstúpil do odvety s Vojvodinou Nový Sad dňa 

24. júla 2014 na jeho pôde sebavedomo a už v siedmej minúte 

po úniku Simona z ľavej strany a centri pred bránku musel pr-

výkrát zasahovať brankár Jovanič. Domáci sa snažili vyrovnať 

manko z Trenčína a ponáhľali sa dopredu v snahe pokúsiť sa 

ešte o postupový zázrak, Stojanovič ale hlavičkoval nepresne. 

Vojvodina vďaka aktívnemu presingu prevzala iniciatívu a tá 

priniesla vedúci gól v 17. minúte, keď Ivanič dostal loptu za 

obranu a zblízka prekonal Volešáka. Vzápätí mohlo byť pre 

hostí ešte horšie, no trenčiansky brankár zlikvidoval pokus Po-

letanoviča. Jairo potom hlavou nedočiahol na center Simona a 

hostia postupne 

otupili tlak súpera. 

Po polhodine hry 

Lobotka zvnútra 

šestnástky nastrelil 

iba jedného z ob-

rancov, Mišáka v 

dobrej pozícii za-

stavil ofsajdový 

hvizd a Trenčín tak 

išiel do kabín s tesným mankom. 

Hneď po zmene strán mal slovenský tím niekoľko šancí na 

vyrovnanie, keď Lobotka z jedenástich metrov po sklepnutí 

Jaira trafil iba ruky Jovaniča, Kubíkov prienik zastavila v po-

slednej chvíli obrana a z následného rohu Simon hlavičkoval 
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vedľa. A tak udrelo na druhej strane, keď sa po brejku oprel v 

52. minúte spoza šestnástky loptu trafil Alivodič do ľavého 

horného rohu bránky a upravil na 2:0. Tento druhý zásah do-

mácich nabudil a tlačili sa pred bránku súpera. Ivanič ešte v 

dobrej pozícii vystrelil tesne vedľa, no Stojanovič v 68. minú-

te ešte viac zauzlil postupovú tajničku tretím gólom po ideál-

nej prihrávke Ivaniča medzi obrancov. Trenčín sa potom po-

kúsil zastaviť tlak domácich hráčov aktívnou hrou vpredu, no 

náznaky Jaira, Simona i Čögleya štvrťhodinu pred koncom 

neviedli k úspešnému zakončeniu. V tutovke potom netrafil 

loptu Mondek a Vojvodina sa v závere nadýchla k obrovské-

mu tlaku. Volešák najskôr zabránil predĺženiu po delovke 

Puškariča z priameho kopu, Čögley v 84. minúte vykopol z 

čiary loptu smerujúcu do bránky a o chvíľu neskôr opäť Vole-

šák skvele zasiahol proti hlavičke Stojanoviča. Trenčín s vypä-

tím všetkých síl napokon náskok z prvého zápasu ustrážil 

a tým aj postup do druhého kola. 

Góly: 17. Ivanič, 52. Alivodič, 68. Stojanovič, ŽK: Kubík. 

Rozhodovali: Kristoffersen - Sönderby, Bille, všetci z Dánska 

pred  5000 divákmi. 

Vojvodina: Jovanič – Nastič, Pekarič, Pankov, Puškarič – 

Makarič (66. Grgič), Radoja, Ivanič, Poletanovič, Alivodič – 

Stojanovič  

AS  Trenčín:  Volešák – Čögley,  Ramón,  Kleščík,  Holú-

bek - 

Rundič - Simon, Mišák (46. Madu), Lobotka, Kubík (55. 

Mondek) - Jairo (80. Hajradinovič) 

www.sme.sk 25.07.2014  

Trenčianske noviny 28.07.2014 

pomocná evidencia 513/1/2014, 514/1/2014 

 

Dňa 31. júla 2014 futbalisti AS Trenčín sa stretli v Žiline  a 

po dobrom výkone rozišli s anglickým tímom Hull City 0:0. 



521 
 

Trenčania podali v prvom meraní síl solídny výkon v obrane 

aj útoku, ale stačilo, aby Tom Huddlestone premenil pokutový 

 kop a v odvete by to 

mali oveľa ťažšie. Prvý 

zápas bol vyrovnaný, ale 

v odvete to budeme mať 

náročnejšie aj vzhľadom 

na divácku podporu, 

pripomenul brankár Mi-

loš Volešák, penaltový 

hrdina prvého duelu. 

Súperovi hráči v prvom zápase ukázali, že sú fyzicky dobre 

pripravení a silní na lopte, ale aj tak si myslím, že sa nemáme 

v odvete sa čoho ani koho báť, skonštatoval trenčiansky tréner 

Martin Ševela po bezgólovej remíze pod Dubňom. Aj pre fut-

balistov Hullu City bol postup do play-off veľkým lákadlom. 

V minulej sezóne do-

siahli postupom do fi-

nále FA Cupu najlepší 

domáci výsledok a te-

raz ho chcieť tromfnúť 

postupom do ďalšieho 

kola pri prvom vystú-

pení v pohárovej Euró-

pe.  

www.astrenčín.sk 06.08.2014 

pomocná evidencia 515/1/2014 

 

Trenčania sa tento rok nedočkajú novej cyklotrasy, ktorá by 

umožnila cyklistom bezpečnejší a plynulý prechod zo sídliska 

Juh do centra Trenčína. Mesto Trenčín na cyklotrasu vydalo aj 

územné rozhodnutie a zo svojho tohoročného rozpočtu vyčle-

http://www.as/
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nilo 5.000 eúr na dopracovanie projektovej dokumentácie pre 

stavebné povolenie. Na celkový projekt však nemá peniaze. 

Mesto Tren-

čín ústami svo-

jej hovorkyne 

konštatovalo, že 

výstavba cyklo-

trasy bude mož-

ná len v prí-

pade, že bude 

vyhlásená vý-

zva na pridele-

nie prostriedkov z fondov Európskej únie, prípadne z pod-

porných fondov štátneho rozpočtu.  

Samotný projekt obojstrannej cyklotrasy pripravilo Mesto 

Trenčín s Občianskym združením Fialka v dĺžke 5 km. Vedúci 

tohto občianskeho združenia RNDr. Michal Rendek infor-

moval, že peniaze na projekt budú. Odhaduje, že dvoch rokov 

sa projekt zrealizuje. Stavebné povolenie chce RNDr. Michal 

Rendek vybavovať až sa dostanú peniaze na projekt, ktoré by 

mali prísť predovšetkým z európskych zdrojov. V súčasnosti 

sa pripravujú podklady na to, aby oprávnení žiadatelia mohli 

čerpať nenávratné finančné prostriedky z troch operačných 

programov, ktoré bude vyhlasovať Ministerstvo pôdohospo-

dárstva a vidieka Slovenskej republiky, konštatoval národný 

cyklokoordinátor Peter Klučka.  

Občiansky aktivista Mgr. Richard Medál z Centra envi-

romentálnych aktivít upozornil, že realizácii sa v Trenčíne 

rozpráva už piaty rok. Peniazom z eurofondov nedôveruje, tie 

neprídu a projekt tak ide do stratena. Projekt mesta je zbytočne 

drahý. My sme navrhovali jeho menej nákladné riešenie, ktoré 

spočívalo v namaľovaní základného informačného vodorov-

ného značenia. Toto riešenie funguje v Piešťanoch, Trnave, 
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Bratislave a v celej Českej republike, ale tento návrh neprešiel. 

Podľa neho sa situácia zmení vtedy, ak mesto vyčlení vo svo-

jom rozpočte peniaze na cyklotrasy. 

Trenčianske noviny 28.07.2014 

pomocná evidencia 523/1/2014 

 

Hokejistom roka 2014 sa stal Marián Gáborík pri vyhlá-

sení na galavečeri dňa 2. augusta 2014 v hoteli „Double Tree 

by Hilton“ v Bratislave. Útočník Los Angeles Kings triumfo-

val v tradičnej výročnej ankete Slovenského zväzu ľadového 

hokeja a stal sa jej jedenástym víťazom v ére samostatnosti. 

Na tróne nahradil pr-

vého v posledných 

troch ročníkov a celko-

vo štvornásobného naj-

lepšieho hokejistu Slo-

venskej republiky 

Zdena Cháru. V hla-

sovaní hokejových no-

vinárov, zástupcov ex-

traligových klubov, členov exekutívy zväzu a reprezentačných 

trénerov dostal Marián Gáborík 145 bodov, o pätnásť viac ako 

druhý Marián Hossa. Na ďalších miestach skončili v hlavnej 

ankete Zdeno Chára, Andrej Sekera a Ján Laco. Ocenenie 

odovzdali na sobotňajšom galavečere v hoteli „DoubleTree by 

Hilton“ v Bratislave. 

Marián Gáborík sa stal aj najlepším útočníkom a získal 

„Cenu Jozefa Golonku“. Túto trofej dostal Marián Gáborík aj 

v roku 2012. Za triumfy v oboch tohtoročných hlasovaniach 

vďačí najmä vydarenému play-off v zámorskej NHL, v kto-

rom sa na zisku Stanleyho pohára podieľal v 26 zápasoch štr-

nástimi gólmi a ôsmimi asistenciami. Pre Mariána Gáboríka to 

bola prvá veľká tímová trofej. Do Los Angeles sa dostal v 
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rámci sezónnej výmeny z Columbusu, predtým hral v NHL v 

New York Rangers a Minnesote Wild.  

Reprezentačnému hokejovému družstvu Slovenska tento 

rok pre zdravotné problémy nepomohol na olympijskom tur-

naji v Soči. Tridsaťdvaročný Trenčan úspechom v ankete Slo-

venského zväzu ľadového hokeja napodobnil svojich kamará-

tov Zdena Cháru a Mariána Hossu, ktorí si trofej „rozdelili“ v 

posledných ôsmich rokoch zhodne štyrikrát.  

V historickej tabuľke víťazov ankety o najlepšieho hokejis-

tu Slovenskej republiky obaja kraľujú. Po nich na ďalších 

miestach tri triumfy zaznamenali Miroslav Šatan (2000, 2001, 

2004) a Peter Bondra 

(1998, 2002, 2003). Je-

den raz trofej získali aj 

Oto Haščák (1994), Pe-

ter Šťastný (1995), Ja-

romír Dragan (1996), 

Zdeno Cíger (1997) a 

Pavol Demitra (1999).  

„Táto sezóna nezača-

la pre mňa dobre, v Columbuse to nebolo úplne ideálne. Mal 

som opakované zranenia. Keď ma vymenili do Los Angeles, 

videl som svetlo na konci tunela a dostal som opäť chuť do 

hokeja. Získal som Stanleyho pohár, čo asi rozhodlo, že som 

získal tieto ceny,“ povedal počas galavečera na pódiu Marián 

Gáborík.  

Zdenovi  Chárovi  sa  podarilo  obhájiť triumf  v  kategórii 

najlepší obranca a získal „Cenu Róberta Švehlu“. Vyše dvoj-

metrový Trenčan bol vyhlásený za najlepšieho obrancu na 

Slovensku už ôsmykrát, predtým anketu ovládol v rokoch 

2004, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013. História ankety 

pozná len troch víťazov v kategórii defenzívnych korčuliarov, 

okrem Zdena Cháru vyhral osemkrát Ľubomír Višňovský a raz 
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Róbert Pukalovič. V tohtoročnom hlasovaní odsunul Zdeno 

Chára na ďalšie miesta Andreja Sekeru a Martina Marinčina. 

„Oceňujem aj sezóny Andreja a Martina, aj oni by si zaslúžili 

túto cenu. Znamená pre mňa veľa, vážim si ju. Musím sa po-

ďakovať spoluhráčom a trénerom i rodine, bez ktorých by som 

tu dnes nestál,“ uviedol Zdeno Chára.  

Výsledky ankety  Hokejista roka 2014 
Najlepší hokejista: 1. Marián Gáborík 145 bodov, 2. Marián 

Hossa 130, 3. Zdeno Chára 75, 4. Andrej Sekera 47, 5. Ján 

Laco 36, 6. Tomáš Tatar 28, 7. Michel Miklík 12, 8. Ladislav 

Nagy 11, 9. Michal Handzuš 8, 10. Gabriel Spilar 8, 11. Adam 

Lapšanský 6, 12. Jozef Stümpel 4, 13. Roman Tománek 4, 14. 

Ľubomír Višňovský 3, 15. Dominik Graňák 1, 16. Miroslav 

Šatan 1, 17. Roman Tomas 1  

Najlepší obranca: 1. Zdeno Chára 88, 2. Andrej Sekera 72, 

3. Martin Marinčin 10 

www.sme.sk 03.08.2014 

Trenčianske noviny 04.08.2014 

pomocná evidencia 528/1/2014 

 

Hokejisti Dukly Trenčín v pondelok 4. augusta 2014 po pr- 

výkrát vykorčuľovali na trenčiansku ľadovú plochu pred štar-

tom do novej extra ligovej hokejovej sezóny. Trénerovi Ro-

manovi Stantienovi sa prihlásilo 33 korčuliarov a traja bran-

kári. V ďalšie dni sa na tréningu objavili Branko Radijevovič, 

Tomáš Starosta, Richard Litner Tomáš Kopecký, ktorí nemajú 

podpísané zmluvy s klubmi. 

Trenčianske noviny 04.08.2014 

pomocná evidencia 529/1/2014 

 

Futbalisti AS Trenčín prehrali dňa 7. augusta 2014 v odvet-

nom súboji 3. predkola Európskej ligy 2014/2015 na trávniku 

Hull City 1:2 (1:1) a do play-off EL postúpil anglický zástup-
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ca. Trenčania zápas veľmi sľubne rozbehli a dlho držali postup 

vo svojich rukách, keď už v 2. min pripravili hostia šok pre 

domácich. Po centri Kubíka prekonal Malec brankára domá-

cich Mc Gregora a Trenčín viedol 1:0. V 10. min musel po 

strele Holúbka zachraňovať brankár Hullu. Po štvrťhodine 

mohlo byť vyrovnané, ale strelu Longa chytil Volešák. Tlak 

domácich narastal a v 27. min sa futbalisti z grófstva Yorkshi-

re dočkali. Po prihrávke Bradyho sa presadil Egypťan Elmo-

hamady a vyrovnal na 1:1. Brankár AS Volešák inkasoval od 

hráčov tímu Premier League gól po bezmála 120 minútach ne-

priestrelnosti. Ďalší skvelý zákrok predviedol hosťujúci gól-

man v 37. min, keď na čiare zachránil po hlavičke Sagba. 

Trenčania mohli zaskočiť domácich aj na začiatku druhého 

polčasu. Takmer gólovú strelu Hajradinoviča zblokoval jeden 

z obrancov Hullu. Domácim mohol zabezpečiť vedenie v 57. 

min už po niekoľkých sekundách na trávniku striedajúci Ro-

senior, ale tesne minul. V 77. min nenamieril presne ani Hud-

dlestone. Postupový druhý gól Hullu napokon strelil v 80. min 

ďalší striedajúci hráč Aluko. V nadstavenom čase rozvlnil Ho-

lúbek z priameho kopu iba bočnú sieť, a tak sa z postupu do 

play-off tešili domáci hráči. Zápas rozhodovali Holanďani Bas 

Nijhuis, ako hlavný, Rob van de Ven a Charles Schaap, ako 

postranní. 

Zostavy 

Hull City: McGregor - A. Bruce (66. T. Ince), Davies, Ches-

ter - Huddlestone - Elmohamady, Brady (56. Brady), Snod-

grass, Livermore - Long (74. Aluko), Sagbo  

Trenčín: Volešák - Čögley, Rodríguez da Silva, Kleščík, Ho-

lúbek - Lobotka - Moses Simon (90.+ Rundič), Mišák (82. 

Mondek), Hajradinovič (74. Opatovský), Kubík - Malec 

Hlas trénera  Martina Ševelu, trénera AS Trenčín: „Som 

smutný z toho, že sme nepostúpili. Boli sme asi desať minút 

od malého zázraku, pre ktorý sme si sem prišli. Mali sme 
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veľmi dobrý vstup do zápasu, išli sme do toho bez strachu. 

Dali sme gól a mali aj ďalšie šance, potom ale fyzicky dobre 

pripravený domáci tím do konca prvého polčasu vyrovnal. Ani 

za tohto stavu sme nechceli iba brániť, ale trochu nám dochá-

dzali sily a inkasovali sme aj druhý gól. Bol to pre nás všet-

kých veľký zážitok, väčšina hráčov hrala na takomto štadióne 

prvýkrát. Ale nezľakli sa toho a som na naše mladé mužstvo 

hrdý. 

www.astrencin.sk 08.08.2014 

pomocná evidencia 516/1/2014 

 

Na turnaji „Rona Cup - Memoriál Pavla Demitru“ v 

Trenčíne v dňoch 14. až 16. augusta 2014 hokejisti Komety 

Brno dominovali a stali sa jeho celkovým víťazom. 

HK Dukla Trenčín vo svojom prvom zápase v prvý deň 

turnaja sa stretla 

s moravským druž-

stvom. Oba celky 

začali stretnutie ak-

tívne. Prvú väčšiu 

šancu malá domáca 

dvojica Kozák – 

Melichárek, keď 

moravský brankár 

mal odkrytú bránku a o pár sekúnd nevyužil svoje sólo Petro-

vický na brankára Čiliaka. Svoje šance však využili hostia v 9. 

a 16. min. gólmi Kuska a Svobodu. V druhej tretine sa domá-

cim podarilo gólom Šišovského znížiť, ale štyri minúty pred 

koncom druhej tretiny Vincour zvýšil vedenie Komety. Záve-

rečná tretina priniesla so sebou na úvod dravosť na oboch 

stranách, ale brankári svojimi skvelými zákrokmi zabránili 

útočníkom dať gól. Keď hrali Trenčania v oslabení bombu od 

modrej čiary vyslal Kuboš,  tá bola zneškodnená brankárom,  

http://www.astrencin.sk/
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13424950&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7338659
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ale brankár následnú strelu nedokázal zastaviť strelu z hokejky 

Káňu a ten zvýšil na 4:1. Päť minút pred koncom zápasu sa 

o zmenu gólového skóre pokúšal Mikula, no pri zakončovaní 

bol faulovaný a tak rozhodca Novák nariadil trestné strieľanie. 

Spomínaný útočník to skúšal bekhendovým blafákom, no ne-

úspešne. Trenčania tlačili v  závere, no ani dvojica Mikula – 

Komínek sa nedokázala znížiť stav 1:4 a s týmto pomerom gó-

lov sa súperi rozišli. 

Moravský tím zvíťazil aj vo svojom treťom vystúpení, keď 

účastníka slovenskej Tipsport extraligy Nitru zdolal v sobotu 

16. augusta 2014 

presvedčivo v po-

mere 5:1. 

Na druhom 

mieste sa umies-

tnil HK Dukla 

Trenčín, ktorému 

výrazne pomohlo 

sobotňajšie víťaz-

stvo nad českým majstrom PSG Zlín - 4:1.  

Ďalší slovenský zástupca HK 36 Skalica prehral aj vo svo-

jom treťom stretnutí na „Rona Cupe“. Záhoráci v sobotu ne-

stačili po neúspechoch so Zlínom a Brnom ani na reprezentač-

ný tím do 20 rokov, ktorému podľahli 2:4. Skalica obsadila na 

turnaji posledné 6. miesto. 

Umiestnenie družstiev turnaji: 

1. Kometa Brno 

2. HK Dukla Trenčín 

3. SR „20“ 

4. HK Nitra 

5. PSG Zlín 

6. HK 36 Skalica 

www.sme.sk 18.08.2014  
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pomocná evidencia 552/1/2014 

Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s mestami a 

obcami kraja plánuje vybudovať cyklistický región, v ktorom 

bude dostatok cyklistických chodníkov. V prvom rade v pláne 

je zmapovanie aktuálneho stavu cyklotrás v kraji, ktoré by sa 

následne každý rok legalizovali a vyznačovali v teréne.  

„Druhá rade je obnova cykloturistického značenia. V Tren-

čianskom kraji je vyznačených viac ako 1.400 kilometrov cyk-

loturistických trás, no mnohé z nich boli označené pred 10 

rokmi a sú značne poškodené vplyvmi počasia, iné podľahli 

vplyvu vandalizmu,“ vysvetlil krajský cyklokoordinátor Ma-

tej Tinka.  

Kraj plánuje takto už na budúci rok obnoviť 150 kilometrov 

cyklotrás a zlegalizovať s označením ďalších 150 kilometrov. 

Pomoc sa očakáva od miestnych nadšencov či cyklistov. Dá-

vame možnosť všetkým nadšencom cyklistiky navrhnúť trasy, 

ktoré by podľa nich boli vhodné na rekognoskáciu a vyznače-

nie cykloturistickým značením. Stačí svoj návrh zaslať cyklo-

koordinátorovi kraja. 

Navrhovaná trasa musí spĺňať určité kritériá, ako napríklad, 

aby povrch cesty 

bol by prispôsobený 

pre bicykel – (cest-

ný, cross, alebo hor-

ský) a na cestných 

komunikáciách by 

mala byť len mini-

málna dopravná in-

tenzita. Dôležitá je 

tiež atraktivita cyk-

lotrasy. Obyvatelia kraja môžu posielať svoje návrhy časovo 

neobmedzene. 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13428263&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7343550
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Kraj uvažuje každým rokom vydať pre jednu ucelenú ob-

lasť - napríklad stredné Považie alebo hornú Nitru cyklomapu 

a tieto trasy sprístupniť verejnosti vo formáte pre smartphony. 

Chceme ponúknuť cyklistom zaujímavé zákutia nášho kraja, 

aby sa, napríklad z plánovanej Vážskej cyklotrasy dostali aj do 

Zliechova. Pre cyklistov stále nie je zmapovaný okres Bánov-

ce nad Bebravou, hornú Nitru a podobne. 

Ako prvý tip na cyklotrasu ponúka cestu po bývalej lesnej 

železnice z lesoparku Brezina do Selca k horárni Kondrút. 

Trasa meria 37 km a je z väčšej časti zjazdná na bicykli. 

„Máme v pláne vyznačiť ju cykloturistickým značením v spo-

lupráci s mestom Trenčín a dotknutými obcami,“ povedal Tin-

ka o zámeroch, ktoré by sa mali realizovať v priebehu budú-

ceho roka a na ktoré Trenčiansky samosprávny kraj plánuje 

vyčleniť finančné prostriedky. 

www.sme.sk 21.08.2014  

pomocná evidencia 546/1/2014  

 

Slovenský hokejista Marián Gáborík sa podľa fanúšikov 

stal najlepším hráčom histórie Minnesoty. S družstvom Los 

Angeles získal v minulej sezóne „Stanleyho pohár“.  

Marián Gáborík  pô-

sobil v Columbuse iba 

necelý rok a v tíme Blue 

Jackets neprežíval práve 

výnimočné obdobie. Na-

priek tomu ho fanúšiko-

via zvolili za tretieho 

najlepšieho hráča klubo-

vej histórie. Vo fanúši-

kovskej ankete, ktorú 

organizoval kanál NBC Sports prostredníctvom sociálnych 

sietí, dostal Marian Gáborík 54 bodov. Pred Gáboríka sa do-

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13428265&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7343550
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13434343&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7353239
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stali len Rick Nash (545 bodov) a Sergej Bobrovskij (135 bo-

dov). Slovenského útočníka nedávno fanúšikovia zvolili za 

najlepšieho hráča histórie Minnesoty Wild i keď v súčasnosti 

je už členom tímu Los Angeles Kings. 

Columbus získal Mariana Gáboríka dňa 3. apríla 2013 z 

New Yorku Rangers a dňa 5. marca 2014 ho vymenil do Los 

Angeles. 

 Tridsaťdvaročný krídelník stihol počas  jedenástich me-

siacov odohrať za Blues Jackets 34 zápasov v NHL, v ktorých 

strelil deväť gólov a pridal trinásť asistencií. 

V zámorskej profilige začínal Gáborík v Minnesote, kde 

pôsobil do roku 2009. V minulej sezóne získal „Stanleyho po-

hár“ s Los Angeles Kings. 

www.sme.sk 27.08.2014  

pomocná evidencia 560/1/2014  

 

V polovici mesiaca august 2014 florbalisti 1. FBC Trenčín 

začali prípravu na svoju desiatu sezónu. V družstve panuje 

dobrá atmosféra plná očakávaní pred novou sezónou. 

V novej sezóne prebehnú aj majstrovstvá sveta vo švéd-

skom Göteborgu a viacerí hráči 1. FBC by chceli zabojovať aj 

o reprezentačný dres. V klube sa zatiaľ neukázala žiadna hráč-

ska posila, súčasný ká-

der bol doplnený o via-

cerých vlastných junio-

rov a dorastencov. V 

druhej najvyššej slo-

venskej súťaži sa už 

nepredstaví „B“- tím 

štvornásobného slo-

venského šampióna, z 

dôvodu rozhodnutia 

Slovenského zväzu florbalu. Klub si ponechal už len „A“- tím. 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13461252&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7372311
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Juniorka sa predstaví v najvyššej súťaži svojej kategórie v ex-

tralige juniorov, kde je 12 tímov. Trenčania z 1. FBC budú 

hrať aj regionálne ligy v kategóriách prípravky, žiakov, doras-

tu. Tie vyvrcholia celoslovenským finálovým turnajom. 

Florbalový klub ŠK 1. FBC Trenčín sa však posilnil na 

funkcionárskom poste. Dohodol spoluprácu s funkcionárskou 

legendou Ivanom Piovarčim, ktorý viac ako 30 rokov pôsobil 

v hokejovom prostredí. So seniorským tímom Dukly Trenčín 

získal 13 medailí. Tešil sa zo zisku federálneho titulu majstra 

ČSFR v roku 1992 vo funkcii predsedu oddielu a troch ďalších 

titulov majstra republiky. Ivan Piovarči, bývalý dlhoročný vr-

cholový funkcionár extraligových hokejových klubov Dukla 

Trenčín a HKM Zvolen, člen Výkonného výboru Slovenského 

zväzu ľadového hokeja v rokoch 1998 – 2006, od 18. augusta 

2014 začal vykonávať funkciu športového riaditeľa v klube    

1. FBC Trenčín. 

Ďalším skúseným matadorom, ktorý mieri do klubu, je ho-

kejový odborník Branislav Šajban, ktorý prevezme okrem tré-

nerskej pozície aj post šéftrénera mládeže. Už o dva týždne sa 

opäť rozbehne florbalový extraligový kolotoč. Hráči ŠK  1. 

FBC Trenčín budú chcieť určite napraviť minuloročný neús-

pech, keď vypadli už vo štvrťfinále play-off proti východoslo-

venskému súperovi ATU Košice. Na domácej palubovke 

Mestskej športovej haly na Sihoti sa predstavia už v 2. kole v 

nedeľu 21. augusta 2014 s Hurikánom Bratislava. 

Príprava bola tvrdšia, ako v minulých rokoch. Keďže je ká-

der mladý, nikto nemá žiadnu možnosť výhovoriek a poľave-

ní. Tí, ktorí chcú niečo dosiahnuť, makajú naplno a snažia sa 

zo seba vydať všetko. Či už v posilňovni, pri naberaní kondí-

cie, ale teraz už aj na ihrisku s hokejkami. Počas sezóny bude 

dôležitá súdržnosť celého kolektívu. Musíme hrať ako jeden 

tím. To je základom úspechu v každom kolektívnom športe. 

My skúsenejší hráči musíme potiahnuť mladých k čo najlep-

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13461251&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7372311
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13461249&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7372311
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ším výkonom a spoločne sa dostať v tabuľke ligy čo najvyššie. 

Ciele sú v Trenčíne vždy vysoké, aj keď je tím mladý túžime 

bojovať o medaily,“ prezradil slovenský reprezentant Marek 

Bulko. V prípravnom období sa 1. FBC predstavil na turnaji 

„Summer Florbal.com Cup 2014“ v Hodoníne, kde skončil na 

druhom mieste za družstvom z Brna. 

www.sme.sk 08.09.2014 

pomocná evidencia 593/1/2014 

 

Tri exhibičné stretnutia medzi Slovak Stars a St. Louis Blues 

Alumni v Košiciach, Trenčíne a Bratislave majú už hráči i fa-

núšikovia za sebou, no spomienky na tieto zápasy zrejme tak 

rýchlo neschátrajú. Aj trenčianski hokejoví nadšenci dali pat-

rične najavo na 

hokejovom zápase 

dňa 22. augusta 

2014, že na Pavla 

Demitru, na ktoré-

ho počesť sa stret-

nutia uskutočnili, 

nikdy nezabudnú. 

Už dve hodiny 

pred zápasom sa 

začali na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne zbiehať 

prví fanúšikovia. Najskôr to boli desiatky ľudí, potom stovky, 

následne až tisíce. Po pomerne dlhom čase sa tak opäť štadión 

na Sihoti zaplnil hokejovými priaznivcami a to všetko 

v prvom rade kvôli tomu, po kom je „zimák“ i pomenovaný. 

Ak niektorí ľudia začali chodiť na hokej v Trenčíne 

v posledných rokoch, nemôžu poznať, čo je to biť sa o tie naj-

lepšie miesta, len aby mali dobrý výhľad na ľadovú plochu; no 

teraz mohli pocítiť to, čo je to dav tlačiacich sa fanúšikov. 

Stretnutie ešte ani nezačalo a pod strechou štadióna sa ozývalo 
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meno „Pavol Demitra“. Tri, dva, jeden, začíname! Na ľadovú 

plochu prišli nielen slovenské ale i americké hviezdy. To len 

potvrdilo, že na Paľa sa nezabudlo ani v Amerike ani 

v susednom Česku. Každý o ňom hovorí ako o skvelom 

a férovom človeku a nie sú to len prázdne slová. „Na hokej 

som pricestoval z Brna aj s kamarátkou, ktorá na tento zápas 

nikdy nezabudne. Vidieť pohromade toľko súčasných 

i bývalých hviezd Národnej hokejovej ligy a uctiť si Palinovu 

pamiatku...“ ťažko hľadal slová fanúšik Jakub. „Obzvlášť  38. 

minúta bola veľmi emotívna chvíľa, na ktorú len tak nezabud-

nem,“ dodal.  

Práve v tejto 38. minúte prestali hráči oboch mužstiev hrať, 

zložili prilby z hláv a zatlieskali legende. Potlesk netrval mi-

nútu a ani 

dve. Fanúši-

kovia pokra-

čovali i po-

čas prestávky 

medzi treti-

nami a zá-

verečná časť 

hry sa už vo 

veľkom štýle 

niesla v tomto znamení. Fanúšik René celý tento dej opísal 

takto: „Na zápase som bol priamo v kotly, užíval som si to. Do 

tvorby atmosféry sa zapájal takmer celý zimák, boli sme ako 

jedna rodina. Dúfam, že hostia zo St.Louis sa cítili u nás dobre 

a že si odnesú na Trenčín len dobré spomienky. Ako povedal 

Kelly Chase, dúfam, že sa z toho stane tradícia a o rok prídu 

na Slovensku opäť. Myšlienka akcie je totiž skvelá. Na legen-

dy by sa zabúdať nemalo“.  
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Dojímavé chvíle, kedy sa tlačili slzy do očí všetkým, od 

hráčov na ľade, cez fanúšikov, až po ľadárov či SBS-károv, 

striedali okamihy, kedy nikomu nechýbal úsmev na tvári. 

„Účasť hráčov na ľade, ktorí už majú svoj vek a zavesili svoje 

korčule na klinec, je veľmi dojímavá a odvážna, ako  naprí-

klad Peter Štastný, strelec zlatého gólu z Göteborgu Peter 

Bondra, Zdeno Cíger, bývali hráči Dukly Trenčín – Branislav 

Jánoš, Ľubomír Sekeráš 

či Vlado Hiadlovský. 

Práve posledný meno-

vaný sa postaral o per-

fektnu zábavu, ako je 

mávanie fanušikom, za 

čo potom zinkasoval aj 

gól či zhodenie bránky 

pri samostatných nájaz-

doch, keď sa proti nemu 

rútil Petr Čajánek,“ smial sa priaznivec hokeja Michal. „Zápas 

prebiehal v perfektnej atmosfére a ľudia sa bavili hokejom. Pri 

góloch tlieskal celý štadión. Najsilnejší okamih stretnutia bol 

práve v 38. minúte. Až vtedy som pochopil, čo Paľko zname-

nal pre týchto ľudí, mesto a vlastne celý hokejový svet.“  

Nielen skvelá atmosféra, ale i zvučné mená na ľade zohrali 

dôležitú úlohu. Možnosť vidieť spoločne na ľade Gáboríka, 

Cháru, Šatana, Bondru, Haščáka či Petra Šťastného so synmi 

si pochvaľoval nejeden zo zúčastnených divákov. Zápas bol 

perfektný, nedajú sa na ňom nájsť chyby.  

Dukla Trenčín 24.08.2014 

pomocná evidencia 650/1/2014 

 

Hádzanárskeho turnaja 1. ročníka v hádzanej žien „Memo-

riál Ernesta Brosku“ dňa 13. septembra 2014 Mestskej špor-

tovej hale v Trenčíne sa pôvodne mali zúčastniť štyri družstvá 
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– z Trenčína, Hlohovca, Inter Bratislava Serede, ale družstvo 

Serede týždeň pred turnajom odrieklo účasť. Hráčky zúčastne-

ných družstiev predviedli na palubovke bojovné výkony, spes-

trené peknými útočnými akciami a obrannými zákrokmi. Na 

turnaji boli prítomné manželka Ernesta Brosku Emília, dcéra 

Emília Rolníková a vnučka Michaela Rolníková. Domáce 

hádzanárky HK Štart Trenčín si poriadili s obidvomi súpermi 

a zaslúžene sa stali víťazkami turnaja. Tento turnaj bol pre-

vierkou pripravenosti zúčastnených družstiev na majstrovské 

zápasy prvej ligy.  

- najlepšou strelkyňou turnaja sa stala Anna Mária Birku-

šová z HK Štart Trenčín;  

- za najlepšiu brankárku bola vyhlásená Kristína Majerská 

z HK Štart Trenčín; 

- za najlepšiu hráčku bola vyhlásená Petra Kalmanová z In-

teru Bratislava; 

Trenčianske noviny 22.09.2014 

pomocná evidencia 619/1/2014 

 

Dračie lode sú na Slovensku pomerne novou športovou dis-

ciplínou. Pretekaniu na týchto špeciálnych plavidlách sa venu-

jú zväčša nadšenci – amatéri, no nájdeme v ich radoch i býva-

lých úspešných slovenských olympionikov. Popularite sa tešia 

viac u našich českých susedov, ktorí už niekoľko rokov orga-

nizujú preteky  a s výbornými výsledkami sa ich zúčastňujú 

i posádky zo Slovenska. Aj v Trenčíne je niekoľko posádok, 

ktoré jazdia  na dračích lodiach. Jedna  z nich, sa  ale výrazne 

líši kvalitou i úrovňou dosiahnutých výsledkov. Jedná sa 

o športový klub „Dračia Légia 2012 Trenčín“. Tento športo-

vý klub tvoria ľudia v strednom a staršom veku, no svojimi 

výsledkami predbiehajú i mladšie ročníky, ktoré sa tomuto 
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druhu športu venujú. Okrem umiestnení na víťazných stup-

ňoch v českom pohári pretekov dračích lodí, dosiahla táto po-

sádka aj úspech medzinárodný. V roku 2013 získala na maj-

strovstvách sveta reprezentačných posádok v maďarskom 

Szegede päť strieborných medailí. Treba podotknúť, že na 

rozdiel od ostatných posádok, tú trenčiansku netvoril výber 

tých najlepších z krajiny, no i napriek tomu excelovala. 

Úspech, ktorý ale dosiahla v uplynulej sezóne 2014, je fe-

nomenálny. Začiatkom septembra 2014 sa „Dračia légia 2012 

Trenčín“, 

ako jediná 

zo Slo-

venska 

zúčastnila 

na 9. maj-

strov-

stvách 

sveta klu-

bových 

posádok 

v talian-

skej Ra-

venne or-

ganizovaných medzinárodnou asociáciou dračích lodí. 

V konkurencii 5.400 pretekárov zo 129 klubov získali druhé 

miesto v kategórii malých lodí „Senior A open“ na 2000 m 

a okrem tohto úspechu sa im podarilo vybojovať i jedno štvrté, 

dve šieste a dve ôsme miesta v ďalších kategóriách. Týmito 

výkonmi prezentovala skupina športových nadšencov, ktorí si 

financujú väčšinu svojich aktivít z vlastných zdrojov, Trenčín 

a aj celé Slovensko. 

www.sme.sk 13.10.2014  

pomocná evidencia 672/1/2014 
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Dňa 17. septembra 2014 sa uskutočnila tlačová beseda, na 

ktorej funkcionári AS Trenčín informovali o projekte kom-

pletnej prestavby futbalového štadióna na Sihoti, o ktorého fi-

nálne rozhodnutie by malo povedať Mestské zastupiteľstvo 

v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 23. septembra 2014. V 

prípade kladného výsledku by sa s kompletnou prestavbou 

mohlo začať už na jeseň 2015. 

„Jednou z dl-

hodobých priorít 

našej práce je aj 

výstavba nového 

štadióna, ako ne-

vyhnutného pred-

pokladu pre ďal-

šie napredovanie 

nášho klubu. V 

spolupráci s Mes-

tom Trenčín pri-

pravujeme pragmaticko-racionálny projekt a v najbližšom čase 

nás čaká zásadné a dôležité rozhodnutie,“ informoval na stre-

dajšom stretnutí s novinármi generálny manažér klubu Mgr. 

Róbert Rybníček. Za uplynulých sedem rokov zaznamenal 

trenčiansky futbal výrazný vzostup. Postupne sa prepracoval 

na najvyššie priečky v tabuľke a v súčasnosti patrí medzi elitu 

v najvyššej domácej súťaži. Nestratil sa ani v pohárovej Euró-

pe, v ktorej sa predstavil už druhý rok v rade a zanechal po se-

be dobrý dojem. Práve pre systematickú prácu, ktorá priniesla 

úspechy, sa v Trenčíne rozhodli zlepšiť podmienky aj záze-

mie. V súčasnosti však pôsobí na nedôstojnom štadióne. Keď-

že rozhodnutie vlády Slovenskej republiky nám ponúklo zís-

kať 2,4 milióna eúr na účel výstavby futbalového štadióna, 

pristúpili sme k zásadnému rozhodnutiu,“ rozhovoril sa primá-

tor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček. K odvážnym cie-
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ľom dodal, že „Mesto Trenčín ako desaťpercentný akcionár 

klubu spolu s AS Trenčín uzavreli zmluvu o výstavbe nového 

štadióna, ktorá je už zverejnená a bude predložená na schvále-

nie mestskému zastupiteľstvu v utorok 23. septembra 2014. V 

prvej fáze bude pripravená rekonštrukcia za približne 6,3 mi-

lióna eúr vrátane štátneho príspevku. Mesto Trenčín futbalo-

vému klubu AS Trenčín poskytne výpožičku pozemkov a šta-

dióna do užívania na 40 rokov, od AS si zasa prenajme 2920 

tréningových hodín pre mládež formou financovania sumou 

200.000 eúr ročne na obdobie desiatich rokov ako podporu 

mládežníckemu športu.“ 

Ak sa na Považí podarí vystavať nový futbalový stánok, 

ktorý by mal stáť presne na mieste súčasného štadióna, mesto 

ho spoločne s pozemkami ponúkne na predaj prípadnému záu-

jemcovi. Do rekonštrukcie Mestského štadióna na Sihoti vložil 

klub sumu 300.000 eúr a túto čiastku si od mesta nebude ná-

rokovať. Zároveň prejavil záujem naďalej investovať. „V sú-

časnej dobe by bola potrebná jednorazová investícia vo výške 

900.000 eúr, aby sme dostali štadión do schopného stavu. 

Mesto však takúto čiastku nemá k dispozícii,“ ozrejmil primá-

tor Mgr. Richard Rybníček a dodal, že „prvý konkrétny krok 

sme už urobili. V pondelok 22. septembra 2014 spoznáme 

spomedzi siedmich prihlásených kandidátov víťaza, ktorý 

uskutoční búracie práce tribún štadióna. Mestské zastupiteľ-

stvo už tento krok schválilo.“ 

Holandský vlastník a hlavný investor AS Trenčín Tschen 

La Ling si doterajšiu spoluprácu klubu s mestom pochvaľuje, 

keď konštatoval, že „tento klub sme za uplynulé roky dostali 

nielen na špičku slovenskej ligy, ale aj na európsku mapu. Nie 

je to celé len o futbale, ale aj o obchode a budovaní sociálnych 

väzieb. V Trenčíne sme nadviazali dobrú spoluprácu s mestom 

i mestským zastupiteľstvom. Nový štadión je dôležitým zlo-

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13473282&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7390150
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mom k tomu, aby futbal v meste mohol napredovať a naďalej 

sa mohol budovať na vysokej úrovni.“ 

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 23. 

septembra 2014 však projekt nebol schválený, keď na schvá-

lenie návrhu zmlúv bolo potrených 15 hlasov a návrh zmluvy 

podporilo desať poslancov, zdržalo sa, prípadne nehlasovalo 

osem poslancov strany Smer – SD a proti jej prijatiu bol jeden 

poslanec Ing. Róbert Lifka. 

Podľa poslanca Ing. Pavla Kubečku zmluva nebola schvá-

lená preto, že poslanci mali málo času na preštudovanie návr-

hu zmluvy a navyše v priebehu rokovania mestského zastupi-

teľstva bol poslancom zaslaný päťstranový pozmeňovací ná-

vrh. Nevidí problém, ak bude predložený návrh zmluvy na 

najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva, že zmluva bu-

de schválená.  

Trenčianske noviny 15.09.2014 

www.sme.sk 18.09.2014 

pomocná evidencia 612/1/2014, 624/1/2014 

 

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 23. 

septembra 2014 Mesto Trenčín schválilo prenájom na 15 ro-

kov športovú halu 

na Sihoti v Trenčí-

ne floorbalovému 

klubu Športový 

klub 1. FBC Tren-

čín. Podľa primáto-

ra Mesta Trenčín 

Mgr. Richarda 

Rybníčka sa mesto 

zároveň zaviazalo 

investovať do podpory mládežníckeho športu sumu 125.000 

až 160.000 eúr ročne formou prenájmu plochy športovej haly 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13480228&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7399621
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tak, aby mládežnícke kluby nemuseli platiť nájom. Mesto 

Trenčín s výnimkou dvoch rokov, kedy muselo konsolidovať 

financie, prispievalo na prevádzku športovej haly v Trenčíne 

približne rovnakou sumou. Prenajímateľ športovej haly sa za-

viazal investovať do rozvoja a údržby športovej haly za 15 ro-

kov 250.000 eúr. Navyše sa Športový klub 1. FBC Trenčín 

vzdal preplatenia všetkých investícií, ktoré vložil do rekon-

štrukcie a rozvoja haly v posledných rokoch, čo je do roku 

2006 o sumu asi 170.000 eúr. 

www.sme.sk 23.09.2014 

pomocná evidencia 603/1/2014  

 

Prežitie občanov tohoročného leta pri vodných plochách 

skomplikovalo počasie, sprevádzané častými dažďami a níz-

kymi teplotami. Aj preto cestu na kúpaliská si našla len polo-

vica návštevníkov v porovnaní s minulým rokom. Mesiac júl 

2014 bol celkom dobrý, no mesiac august to bola jedna kata-

strofa.  

Daždivé leto neodradilo od návštev kúpalísk hygienikov, 

keď kontrolovali kvalitu vody. „Počas celej sezóny sa nevy-

skytli žiadne závažné nedostatky, ktoré by boli dôvodom na 

dočasné prerušenie kúpalísk v regióne 

Trenčianske noviny 22.09.2014 

pomocná evidencia 609/1/2014 

 

Tretí ročník charitatívnej akcie „Hoss Heroes“, pod zášti-

tou hokejistov Marcela a Mariána Hossu, prilákal do ich špor-

toviska v Trenčíne na Novinách množstvo detí. Dňa 25. sep-

tembra 2014 sa stalo športovisko dňom športového ducha a 

súťaží.  

Hlavným zámerom organizátorov bolo vybudovať u detí 

radosť z pohybu, učiť ich tak zdravému životnému štýlu. „Tú-

to akciu robíme pre materské škôlky, postihnuté deti a detské 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13480226&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7399621
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13466702&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7379847


542 
 

domovy,“ povedala Marika Hossová, mama oboch hokejis-

tov. Pre desiatky škôlkarov hendikepovaných detí a detí z det-

ských domovov bol pripravený aj nešportový program. Vytvo-

rili sme pre deti kultúrny program pod názvom „Spievankovo“ 

a obdarovali sme deti hračkami či zdravými sladkosťami,“ po-

vedala Marika Hossová.  

Počas športového dňa pomáhali vychovávateľkám a učiteľ-

kám aj dobrovoľníci, ktorí hodnotili svoju činnosť takto: „Po-

máham tu už tretí rok a hrávam s deťmi tenis,“ povedala Mir-

ka Kubišová. Podľa jej slov je dôležité, aby každý spravil 

niečo pre druhých. Rovnakého názoru je aj dobrovoľník Mar-

tin Uhnák. „Pomáhal som tu pred dvomi rokmi a znova som 

sa k tomu vrátil. Pomáhame deťom so športovými aktivitami a 

zoznamujeme ich s rôznymi základmi v jednotlivých šport-

och,“ povedal Uhnák.  

Pre deti boli pripravené mnohé atrakcie. Zahrali si futbal, 

hokejbal, učili sa základom tenisu či prekážkového behu. 

„Najviac ma bavil basketbal. Keď budem veľký, chcem byť 

športovec, ktorý bude dávať veľa gólov. Neviem ale ešte, v 

akom športe,“ po-

vedal štvorročný 

Šimon Moško. 

Športu sa chce v 

dospelosti venovať 

aj osemročná 

Klaudia Tamášo-

vá, v čom vyjadri-

la v odpovedi, že 

keď vyrastie, chce 

byť tenistka. Me-

dzi deťmi bola aj trojročná dcéra Mariána Hossu Mia. Podľa 

jej otca ku konkrétnemu športu zatiaľ neinklinuje. „Dcéra 

momentálne len stále zisťuje čo ju baví, ale je veľmi aktívna, 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13466701&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7379847
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venuje sa viacerým činnostiam a hlavne skáče a tancuje, takže 

určite ju bude treba dať na nejaký šport, aby si vybila ener-

giu,“ prezradil hokejista.  

Areál v blízkosti sídliska Noviny v Trenčíne je prístupný 

deťom po celý rok. Zdôraznil to aj jeden z organizátorov špor-

tového dňa Miroslav Kubis. „Počas celého školského roka 

poskytujeme deťom z blízkej Materskej školy na Stromovej 

ulici priestor na športovanie dva razy do týždňa.“ Bezplatný 

vstup majú aj hendikepované deti.  

www.sme.sk 13.09.2014  

pomocná evidencia 636/1/2014 

 

Akcia z názvom „Trenčín chce štadión“ pod záštitou ob-

čianskeho združenia Légia Laugarício pritiahla dňa 27. sep-

tembra 2014 na  Mierové námestie takmer sto ľudí, ktorí pre-

zentovali svoj názor, že Trenčania chcú vynovený futbalový 

stánok pre klub AS Trenčín. Bol to otvorený protest proti ne-

schváleniu zmluvy na rekonštrukciu futbalového štadióna 

mestský zastupiteľstvom dňa 23. septembra 2014. 

„V Trenčíne boli kedysi tri futbalové štadióny. Zažil som to 

ešte ako hráč. Dnes zostal len 

jeden štadión, ktorý je pre nás 

hanbou. Keď sa tu ten štadión 

zrekonštruuje nikto nám ho ne-

zoberie a bude pýchou Trenčí-

na,“ povedal jeden z protestu-

júcich Štefan Hudec. To isté si 

myslí aj Tomáš Migota predse-

da združenia ktoré akciu zorganizovalo. Poslanci by podľa je-

ho slov mali zmluvy o rekonštrukcii štadióna  odhlasovať. 

„Plánujeme ísť na najbližšie mestské zasadnutie a urobiť tlak 

na politikov, aby si uvedomili, čo verejnosť chce“.  

Podľa slov hovorcu  AS Trenčín  Martina Galajdu sa klub 
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túto situáciu snaží odpolitizovať. „Ide o budúcnosť futbalu 

a podpory mládeže v Trenčíne,“ povedal Galajda. Futbalový 

stánok v meste má, ale aj iné výhody, predovšetkým ide 

o ekonomický aspekt. Videli sme to aj tento rok, keď sme hra-

li v Žiline a na dva dni viac ako šesťsto Angličanov zaplnilo 

hotely v Žiline.  

Klub si neschválenie zmluvy o rekonštrukcii štadióna ne-

pripúšťa. Veríme logickým argumentom a projektu, ktorý je 

pozitívny pre klub a mesto. Poslanci by o osude štadióna mali 

znova hlasovať na mimoriadnom zastupiteľstve koncom  bu-

dúceho týždňa. 

www.sme.sk 27.09.2014  

pomocná evidencia 630/1/2014 

 

Zmluvu na rekonštrukcii futbalového štadióna v Trenčíne, 

ktorú aj s pozmeňovacím návrhom schválili poslanci na mest-

skom zastupiteľstve dňa 3. októbra 2014, primátor Mgr. Ri-

chard Rybníček nevetoval. Pre poslancov Smer – Sociálna 

demokracia bola táto záležitosť so štadiónom uzavretá. 

Dňa 7. októbra 2014 poslanci Smeru – Sociálna demokra-

cia na tlačovej besede informovali o tom, že schválené zmluvy 

o futbalovom štadióne v Trenčíne považujú za uzavretú záleži-

tosť. Súčasne sa vyjadrili, že v prípade, ak by primátor vetoval 

ich uznesenie o navýšení ceny za pozemky o 30 %, by sa mi-

moriadneho zastupiteľstva nezúčastnili. Pre nás je téma futba-

lového štadióna pre toto volebné obdobie uzavretá. Podmien-

ky sú nastavené veľmi liberálne, to znamená, že ak nové za-

stupiteľstvo zváži, že treba znížiť percentuálny podiel zo zna-

leckého posudku, môže to kedykoľvek spraviť a tým aj znížiť 

náklady investora na túto investíciu. Musíme si uvedomiť, že 

objem verejných zdrojov, ktorý pôjde do tejto investície, je 

väčší ako objem súkromných zdrojov,“ povedal poslanec za 

Smer – Sociálna demokracia Ing. Pavol Kubečka. Podľa jeho 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13504001&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7434052
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slov sa navýšené peniaze za pozemky, ktoré má investor za-

platiť, môžu využiť na podporu ďalších športov  v Trenčíne. 

Primátor Trenčína Mgr. Richard Rybníček v ten istý deň in-

formoval média, že uznesenie poslancov vetovať nebude.„Nič 

som nevetoval, nezvolávam žiadne mimoriadne zastupiteľ-

stvo. Keď to poslanci považujú za ukončené, tak prečo zvolali 

tlačovú konferenciu? Investor je o situácii informovaný, no eš-

te sme spolu nerokovali. Komunikujem s ním len prostredníc-

tvom generálneho manažéra klubu.“ Informoval, že investor 

už do klubu dal v minulosti nemalé finančné prostriedky. Nie 

je teda podstatné, či pôjde viac peňazí z verejných alebo súk-

romných zdrojov. Principiálna otázka je, že súkromný investor 

povedal, že má pripravené peniaze na investíciu do trenčian-

skeho futbalového štadióna. Urobím všetko pre to, aby som 

investora presvedčil, že po tom všetkom, čo investoval do 

trenčianskeho futbalu, mal ešte nejakú trpezlivosť a rokoval s 

nami. Teda, aby neodchádzal, povedal primátor Mgr. Richard 

Rybníček. 

Hovorca AS Trenčín Martin Galajda informoval, že zme-

ny podmienok, ktoré poslanci na poslednom zastupiteľstve 

odhlasovali, prekročili mandát, ktorý dostal od investora ma-

nažér klubu. „Majiteľ klubu bol s novými podmienkami oboz-

námený a aktuálne prehodnocuje situáciu a možnosti, ktoré z 

toho vyplývajú preňho do budúcnosti. V priebehu najbližších 

týždňov sa generálny manažér klubu stretne s majiteľom klubu 

a hlavným investorom a rozhodne sa, ako bude ďalej v tejto 

situácii postupovať. Klub by mal dať definitívne stanovisko v 

priebehu nasledujúcich dvoch týždňov.“ Ďalej informoval, že 

klub v súčasnosti  nerieši situáciu, ktorá bude nasledovať, ak 

investor nové podmienky neprijme. Dnes musí investor naj-

skôr urobiť rozhodnutie a zistiť, aké sú jeho možnosti ohľa-

dom zmenených podmienok zmluvy a ak ich nebude akcepto-

vať, až potom môže riešiť vzniknutú situáciu.“  
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V najbližšom období čakajú štadión búracie práce. Už sú 

známi aj víťazi verejného obstarávania. Podľa trenčianskeho 

primátora by sa búracie práce mali pravdepodobne začať už 

v mesiaci november 2014. „Tie by sa mali skončiť najneskôr 

za 45 dní. Súťaž sa vyhlásila na sumu 105.000 eúr, ktorá bola 

schválená v rozpočte.“ 

Futbalový klub podporila vláda dotáciou na rekonštrukciu 

štadióna vo výške 2,4 milióna eúr. Samotný klub plánoval in-

vestovať do projektu s výkupom pozemkov 4,2 milióna eúr. 

Rekonštrukcia sa mala začať v prípade schválenia zmlúv pos-

lancami budúci rok. Štadión by následne s kapacitou viac ako 

desaťtisíc miest na sedenie spĺňal aj podmienky Európskej 

futbalovej asociácie. Na štadióne by sa teda mohli hrať medzi-

štátne zápasy či stretnutia európskych klubových súťaží. 

Poslanci rozhodovali aj o nájomnej zmluve, ktorej súčasťou 

mal byť prenájom hracej plochy, zázemia a tribún pre mládež-

nícke kluby na celú dekádu. Počas tohto obdobia mali všetky 

mládežnícke družstvá trénovať a hrávať na hlavnom ihrisku i 

tréningových plochách bezplatne. Mesto za to malo platiť po-

čas desiatich rokov klubu sumu dvestotisíc eúr ročne. 

www.sme.sk 13.10.2014  

pomocná evidencia 671/1/2014 

 

Uplynulú sobotu 4. októbra 2014 si našli cestu pred nákup-

né centrum Južanka v Trenčíne strongmani z Európy, kde sú-

ťažili o trofej na súťaži „Meč  Matúša Čáka“. Tradičné po-

dujatie, ktoré sa radí medzi vôbec prvé strongman podujatie na 

Slovensku, sa po niekoľkých rokoch vrátilo tam, kde začínalo. 

Pripravených bolo päť náročných disciplín a borci boli prizva-

ní zo siedmych zemí. Na štart sa postavil Srb Nemanja Tasič, 

Poliak Róbert Cyrwus, Rakúšan Thomas Hofer, Ukrajinec 

Konstantin Ilyin, Bielorus Volodymyr Cyfra, Češi Jirko Žalo-

udek a Lukáš Svoboda a domáci borec, najsilnejší Slovák Igor 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13503998&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7434052
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13504000&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7434052
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Petrík a prekvapivo i Branislav Golier, ktorý sa i napriek zra-

neniam rozhodol pretekať. Deviatka borcov sa tak prišla pobiť 

o víťazstvo. Nad regulérnosťou podujatia dohliadal medziná-

rodný rozhodca Pavol Guga. 

Úvod zápolenia patril dvom 150 kg vážiacim kufrom a ich 

prenosu do vzdialenosti 30 metrov. Aby to nebolo také jedno-

duché, museli danú trať prejsť po 15 metroch s otočkou upros-

tred celkovej 

vzdialenosti. 

Najrýchlejšie si 

poradil Cyfra, 

ktorý sa tak ne-

čakane ujal ve-

denia po prvom 

teste sily. Hneď 

za ním dobehol 

do cieľa Petrík, 

tretie miesto vy-

bojoval Žaloudek.  

Pestré zloženie súťažných disciplín potvrdila i v poradí 

druhá disciplína. Prevracanie obrovskej a hlavne ťažkej 600 

kg pneumatiky. Dovedna štyri otočenia za najrýchlejší čas si 

napokon pripísal Petrík, ktorý od úvodu dokazoval, že prišiel 

na podujatie vynikajúco pripravený. 

Tretia disciplína odzrkadľovala názov akcie. Pretekári mali 

preniesť najskôr 100 kg oceľový kalich a následne i 150 kg 

vážiaci meč. Po druhej disciplíne sa vrátil do akcie Kosťa Ily-

in, ktorý vynechal prevracanie pneumatiky nakoľko sa mu ob-

novilo zranenie ramena. Z prvenstva sa radoval Cyrwus, ktorý 

sa postupne prepracovával do čela priebežného poradia. 

Ako predposledné v poradí čakali na strongmanov schody 

sily. Tri závažia o váhach 220, 260 a 260 kg bolo potrebné, čo 

najrýchlejšie vyložiť na veľké, železné schody. Trojica prete-

Víťaz pretekov Igor Petrík 

víťaz Igor Petrík 
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károv v prvej trojke ostala nezmenená, zmenilo sa len poradie. 

Výhru v predposlednej disciplíne si pripísal Cyrwus. 

Záver patril vykladaniu gulí vážiacich 150, 170 a 190 kg. Na-

koľko sa pretekárom body delili za zhodné výkony, víťaz bol 

len jeden. Ním sa stal v záverečnom teste sily Golier. Pretekár, 

ktorý získal 6 titulov najsilnejšieho Slováka, vyhral niekoľko 

krát i Meč Matúša Čáka si tak nemohol želať lepší záver pre-

teku. Víťazom sa po prvýkrát v histórii súťaže stal aktuálny 

najsilnejší Slovák Igor Petrík. 

Výsledky: 1. Igor Petrík 38,5b, 2. Robert Cyrwus 35,5b, 3. 

Lukáš Svoboda 33,5b, 4. Branislav Golier 33b, 5. Jiří Žalou-

dek 23b, 6. Volodymyr Cyfra 19,5b, 7. Konstantin Ilyin 17,5b, 

8. Nemanja Tasič 16,5b, 9. Thomas Hofer 4b. 

www.sme.sk 04.10.2014  

pomocná evidencia 653/1/2014 

 

V sobotu 4. októbra 2014 sa uskutočnil 11. ročník behu do 

vrchu „Inovecký výbeh“. Slnko sa tento rok na štart nedosta-

vilo, ale 72 bežcov z rôznych kútov Slovenska od Bratislavy 

po Poprad sa tým nenechalo odradiť. 

Trať dlhá 1,4 km s prevýšením 257 

metrov viedla od Inoveckej chaty 

priamo na vrchol Inovca (1042 m).  

Najúspešnejšie sa s nástrahami 

popasoval Matúš Forgáč z Dubo-

diela, ktorý trať zvládol za 10 minút a tri sekundy. Druhé 

miesto z minulého roku obhájil Ma-

tej Drha z Trenčína a ako tretí sa 

umiestnil Kamil Vyhnička z Belu-

še.  

V kategórii veteránov nad 50 ro-

kov bol najrýchlejší Trenčan Ervín 

najlepší v kategórii mužov 

najlepší v kategórii veteránov 



549 
 

Páleník. O druhé a tretie miesto sa rozdelili Miroslav Kováč 

z Trenčína a Miroslav Sobek z Púchova.  

V kategórii žien zvíťazila Katarína Drahovská z Piešťan, 

na druhom mieste sa umiestnila jej dcéra Lýdia a tretie miesto 

obsadila domáca pretekárka Veronika Bakalárová 

z Trenčína.  

V kategórii mládeže do 15 rokov bol najrýchlejší Benja-

mín Drahovský z Piešťan pred Marekom Kubíkom z Nové-

ho Mesta n/V. a Dominikom Hertlom z 

Trenčianskeho Jastrabia.  

Najmladším účastníkom podujatia bol 

4-ročný Damián Drahovský, najstarším 

účastníkom podujatia bol 73 ročný Ivan 

Fiamin. Najvzdialenejšími účastníkmi 

boli Mário Svisták a Rachel Svistáko-

vá z Popradu.  

Správa prevzatá od Rastislava Cabalu 20.10.2014 

pomocná evidencia 685/1/2014 

 

Dňa 16. októbra 2014 sa na štadióne AS Trenčín na Sihoti 

odohralo stredoškolské derby medzi Gymnáziom Ľudovíta 

Štúra a Obchodnej akadémie Milana Hodžu vo futbale.  

Štvrté vzájomné futbalové meranie síl medzi dvoma naj-

väčšími strednými školami v meste prinieslo tradične skvelú 

atmosféru, ale i premié-

rový zápas dievčat. po 

dvoch prehrách a jednej 

remíze sa v tomto zápase 

zrodilo aj prvé víťazstvo 

gymnazistov. Oba tímy 

mali vo svojom strede 

viacero futbalistov a fut-

balistiek AS Trenčín. 

najlepšie v kategórii žien 
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Podľa kvality súpisiek boli favoritmi družstvá obchodnej aka-

démie, ale družstvá gymnázia povýšili tím nad individuality, 

čo prinieslo dve výhry. 

Obchodnej akadémii nepomohol ani príchod Matúša Bera. 

Slovenský reprezentant a člen prvého mužstva AS Trenčín na-

skočil do zápasu priamo z tréningu A-tímu, ale ani on zvrat 

nepriniesol. „Svojej škole som ešte žiadny športový úspech 

nepriniesol. Dúfam, že mi to prejde,“ povedal po zápase s ús-

mevom Matúš Bero a dodal: „že i napriek prehre, bola to 

skvelá zábava.“ 

Defenzívna taktika gymnazistov slávila úspech. Až na pia-

tykrát sa im podarilo zvíťaziť. Hrdinom súboja sa stal Matúš 

Ješko, ktorý strelil jediný gól posledného zápasu. „Som rád, 

že sa nám podarilo vykopať víťazstvo. Víťaznú taktiku ušil 

pán profesor Fogaš. Hrali sme v prvom rade obetavo v zad-

ných radoch,“ povedal gólový hrdina. „Prvýkrát v živote som 

hral pred viac ako sto divákmi,“ dodal dorastenec Slovana 

Nemšová. Súboje mali nielen prestížny charakter, ale zapadli 

do osláv 95. výročia vzniku oboch škôl, ako aj pripomenutie si 

110. výročie futbalu pod Matúš Čákovým hradom. V polovici 

mesiaca júl 2014 bolo tomu 110 rokov od prvého propagačné-

ho futbalového zápasu na trenčianskej pôde. 

Výsledok zápasu dievčat 

Gymnázium Ľ. Štúra – Obchodná akadémia M. Hodžu 1:0 

(1:0) gól vsietila Bažíková 

Gymnázium hralo v zostave: Matejková – Poláčková, V. 

Čačíková, Mišáková, P. Čačíková, Sokolíková, Laudová, Ta-

šárová, Kuricová, Kupková, Zajacová, Schwandtnerová, Kriš-

tofová, Bažíková  

Obchodná akadémia hrala v zostave: Macášková – Ková-

čová, Bencúrová, Berecová, Mikušová, Kendrálová, Petruško-

vá, Páleníková, Bečárová, Mráziková, Belková, Antalová, 

Bahnová, Lukáčová 
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Výsledok zápasu chlapcov: 

Gymnázium Ľ. Štúra – Obchodná akadémia M. Hodžu 1:0 

(0:0), gól vsietil Ješko 

Gymnázium hralo v zostave: Švajka – Baliak, Beďatš, Bella, 

Bošanský, Ješko, Kadlecaj, Kopunec, Kozák, Paška, Sameš, 

Sedláček, Vaculík, Vavruš, Žák, Srogoň, tréner: I. Fogaš 

Obchodná akadémia hrala v zostave: Királ – Komorovský, 

Blažej, Vladár, Vrábel, Kochan, Jančo, Haring, Petruš, Floro, 

Mazán, Ševela, Tabak, Zajac, Papiernik, Bero, tréner: A. 

Krivda 

Historická bilancia vzájomných zápasov:  
- 1999 Gymnázium – Obchodná akadémia 0:4,  

- 2004 Gymnázium – Obchodná akadémia 2:2,  

- 2009 Gymnázium – Obchodná akadémia 0:2,  

- 2014 Gymnázium – Obchodná akadémia 1:0 ch/ 1:0 d     

 www.sme.sk 18.10.2014  

pomocná evidencia 688/1/2014 

 

Futbalový klub AS Trenčín vyhodnotil dňa 31. októbra 

2014 už šiesty ročník charitatívno-športového podujatia 

„Hviezdy deťom“. Celú akciu uzavrelo odovzdávanie šekov 

v priestoroch hotela Elizabeth pred zápasom s Ružomberkom. 

V tomto roku na charitatívne účely putovalo 22.595 eúr a cel-

kovo za dobu svojej existencie už 85.113 eúr. Dnes už tradič-

né podujatie potvrdilo aj v tomto roku, že je jednou z hlavných 

akcií leta nielen v našom regióne. Svojou účasťou to potvrdili 

aj zúčastnení športovci a tisícky fanúšikov na Mierovom ná-

mestí v Trenčíne. „Tešíme sa, že sa nám každoročne darí pri-

tiahnuť do Trenčína množstvo tých najlepších slovenských 

športovcov,“ povedal na úvod podujatia marketingový mana-

žér AS Trenčín a jeden zo zakladateľov projektu „Hviezdy de-

ťom“ I gor  Schlesinger. Celý deň  bol  určený najmä  deťom, 

ktoré mali svoje hokejové a futbalové idoly priam na dosah. 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13534603&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7482948
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Po druhý raz sa uskutočnil aj futbalový turnaj najväčších 

nádejí slovenského futbalu do deväť rokov. „Už vďaka tomu, 

že sa nám darí zorganizovať takúto akciu priamo v centre 

Trenčína, môžeme hovoriť o spokojnosti. Skutočný pocit ra-

dosti však príde vždy až po akcii, kedy zistíme s postihnutými 

deťmi, ako aj vybra-

ným jednotlivcom.“ 

Tak, ako každý rok, 

tak aj tentoraz bol vý-

ťažok tvorený najmä 

príspevkami firiem, za 

čo im treba poďakovať. 

Treba poďakovať všet-

kým partnerom, špor-

tovcom, podporovateľom, fanúšikom, divákom a spoluorgani-

zátorom.“ 

www.sme.sk 08.11.2014  

pomocná evidencia 799/1/2014 

 

Búracie práce na domovskom 

štadióne futbalového klubu AS 

Trenčín sa začali odovzdaním 

staveniska 5. novembra 2014 

a tým začala k plynúť 45 dňová 

lehota, dokedy musia byť nekryté 

tribúny zbúrané. 

Búranie nekrytých tribún fut-

balového štadióna je prvým dôležitým krokom k jeho rekon-

štrukcii. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne schvá-

lili v roz-počte na búracie práce sumu 105 tisíc eúr, no vysú-

ťažila sa cena približne 83 tisíc eúr, presne 83 125,36 eúr. Ví-

ťazom elektronickej súťaže sa stala bratislavská spoločnosť 

„Skládky a odpady, s.r.o.“ 
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Počas asanačných prác odohrajú trenčianski futbalisti aj 

posledný domáci zápas jesennej časti súťaže 22. novembra 

2014 s FK Senica. Klub počas zápasu zabezpečí všetky bez-

pečnostné opatrenia. Zároveň klub musí požiadať o výnimku, 

aby AS Trenčín mohol jarnú časť súťaže odohrať v Trenčíne, 

pretože sa zníži kapacita štadióna na stav, ktorý podľa licenč-

ného systému nie je dovolený. 

Bude fungovať len hlavná tri-

búna s 3.126 miestami na se-

denie a časť sektora pre hostí,“ 

informoval generálny manažér 

AS Trenčín Mgr. Róbert 

Rybníček. 

Projekt celkovej rekon-

štrukcie trenčianskeho futbalo-

vého štadióna za vyše šesť miliónov eúr je zatiaľ stále neistý. 

Poslanci v októbri 2014 schválili zmluvy o vypožičaní futba-

lového štadióna s pozemkami futbalovému klubu AS Trenčín 

na 40 rokov, zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách a nájom-

nú zmluvu, no s tým, že náklady investora by sa mali navýšiť 

ešte o približne 250 tisíc eúr.  

Futbalový klub AS Trenčín, ktorý je dnes lídrom najvyššej 

futbalovej súťaže,  získal vládnu do-

táciu na rekonštrukciu štadióna vo 

výške 2,4 milióna eúr a plus ďalších 

3,9 milióna eúr chce investovať do 

rekonštrukcie samotný klub, ktorého 

akcionárom je i zahraničný investor 

z Holandska. „Po poslednej komu-

nikácii s pánom Lingom sme roz-

hodnutí neprijať navýšenie tej čiast-

ky, ktorá bola schválená mestským zastupiteľstvom. Naopak, 

sme pripravení po jeho príchode koncom novembra 2014 za-

generálny manažér AS TN Mgr. Róbert Rybníček 
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čať rozhovory s novým vedením mesta a poslancami,“ uviedol 

Róbert Rybníček.  

Budúca komplexná rekonštrukcia štadióna by mohla okrem 

modernizácie priniesť i zvýšenú kapacitu 10.500 miest na se-

denie, pričom štadión by tak spĺňať podmienky UEFA pre 

medzinárodné súťaže a zápasy. 

Mesto Trenčín 06.11.2014 

pomocná evidencia 754/1/2014 

 

 Dňa 8. novembra 2014 sa v Ľuborči uskutočnil 46. ročník 

„Behu okolo Ľuborče“. Jeho víťazom sa stal Ján Križan zo 

Skalice, na druhom mieste sa umiestnil Miroslav Ilavský 

z Dubnice a na treťom mieste sa umiestnil Filip Moravec 

z Myjavy. V kategórii žien trumfovala Jitka Hudáková 

z Trenčína pred Veronikou Bakalárovou z Trenčína a Vero-

nikou Siebertovou z Frýdku – Místku.  

Trenčianske noviny 18.11.2014 

pomocná evidencia 798/1/2014 

  

V mestskej športovej hale v Havíŕove sa dňa 9. novembra 

2014 uskutočnil 20. ročník „Stredoeurópskeho pohára v ka-

rate“ nádejí za účasti 350 mladých pretekárov z Českej repub-

liky a Poľska a pretekárov trenčianskeho Klubu Karate Lauga-

ricio.  

Mladí Trenčania bojovali na štyroch tatami. Tréner Dušan 

Hajmach tento raz nominoval osvedčených pretekárov, ktorí 

v silnej konkurencií výsledkami potešili. 

Výsledky: 

- súborné cvičenie kata v kat. ml. žiakov (7-9 rožní) sa                     

na 3. mieste umiestnil A. Stilicha a 4. mieste D. Simun; 

- súborné cvičenie kata v kat. st. žiakov (10-11 roční)  sa na 

1. mieste umiestnil A. Strigač, na 3. mieste S. Ferencík;  
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- súborné cvičenie kata v kat. dorastencov (l4-15 roční) sa na 

3. mieste umiestnil Matej Petrovský;  

- súborné cvičenie kata v kat. dorasteniek (14-15 ročné) sa 

umiestnila na 1. mieste A. Ješková, na 2. mieste A. Kia-

ničková; 

- športový zápas v kumite v kat. ml. žiakov (-30 kg) sa na 3. 

mieste umiestnil A. Stilicha; 

- športový zápas v kumite v kat. ml. žiakov (+32 kg) sa na  2. 

mieste umiestnil J. Nosek; 

- športový zápas v kumite v kat. dorasteniek (14-15ročné) do 

60 kg) sa umiestnila na 3. mieste A. Kianičková;  

- športový zápas v kumite v kat. dorasteniek (14-15ročné) do 

(+60 kg) sa umiestnila na 3. mieste A. Ješková; 

- športový zápas v kumite v kat. dorastencov do (-55 kg) sa 

umiestnil na 2. mieste M. Petrovský; 

- športový zápas v kumite v kat. dorastencov do (+70 kg) sa 

umiestnil na 2. mieste M. Šťastný.  

Trenčianske noviny 18.11.2014 

Info Trenčín 28.11.2014 

pomocná evidencia 798/2/2014, 826/1/2014 

 

Mestská športová hala v Trenčíne bola v dňoch 10. a 11 no-

vembra 2014 dejiskom školských Majstrovstiev Slovenska 

vo florbale v kategórii mladších žiačok, ktorých sa zúčastnili 

víťazné školské družstvá, ktoré postúpili z krajských škôl 

v školskom roku 2013/2014.  

Zúčastnené družstvá boli rozdelené do dvoch skupín a hrali 

v skupinách každý z každým. V „A“ skupine sa presadilo 

družstvo Základnej školy M. Medveckej z Tvrdošína, ktoré 

neprehralo žiadny skupinový zápas a do finálových zápasov 

z tejto skupiny ešte postúpilo družstvo Základnej školy Nad 

Medzou zo Spišskej Novej Vsi. V „B“ skupine postúpili do 

finálových bojov družstvá z Senice a Bratislavy, 
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V prvom semifinálovom zápase sa stretli družstvá Základ-

nej školy M. Medveckej z Tvrdošína a SS sv. Vincenta De 

Paul z Bratislavy, ktorý vyhrali 2:1 dievčatá z Tvrdošína. 

V druhom semifinálovom 

zápase sa stretlo družstvo 

zo Spišskej Novej Vsi, 

ktoré zvíťazilo nad druž-

stvom so Senice 4:3. 

Vo finálovom zápase 

proti sebe nastúpili druž-

stvá z Tvrdošína a Spišskej 

Novej Vsi. V napínavom 

zápase vynikli obe bran-

kárky. Titul majsterky Slovenska získalo družstvo Základnej 

školy z Tvrdošína tesným víťazstvom nad svojím súperom 

2:1. 

Trenčianske noviny 18.11.2014 

pomocná evidencia 793/2/2014 

 

Tri novembrové dni 13. až 15. novembra 2014 patrili 

v Trenčíne opäť patrili dobrodružstvu, adrenalínu, prírode 

a športu na deviatom ročníku festivalu „Horyzonty“ v pries-

toroch Posádkového klubu. 

Festival vo štvr-

tok 13. novembra 

otvoril film Pavla 

Barabáša s názvom 

„Polárnik“. Film 

dobrodružným prí-

behom v nehostin-

nej Antarktíde od-

krýva dušu polár-

nika, jeho vníma-
polárnik Peter Valušiak 

majster SR ZŠ Tvrdošín 
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nie ľadovej pustatiny, chladu, nepredvídateľných nástrah, ale i 

pocity samoty, rozhodovania či inštinktívneho reagovania vo 

vypätých situáciách. Po skončení filmu slovenský polárnik Pe-

ter Valušiak porozprával viac o svojich výpravách. Medzi je-

ho obdivuhodné výkony patril napríklad aj jeho prechod bez 

cudzej pomoci od brehov Ruska naprieč zamrznutým morom 

zArktídy cez Severný pól až k brehom Kanady. 

Po prestávke bol premietnutý film Juraja Mráza pod ná-

zvom „Castle Run“, ktorý je dokumentom o slovenských 

hradoch, medzi nimi aj Trenčian-

skeho hradu z takých jeho miest, 

kde sa bežný človek nedostane. 

Druhým filmom v tento večer 

bol premietnutý film Thomasa 

Dirhofera pod názvom „Cerro 

Torre“, v ktorom je nafilmovaný 

výstup na najťažšiu horu sveta Cerro Torre horolezcom Davi-

dom Lamom s jeho partnerom Petrom. Je to príbeh, ktorý sle-

duje stav horolezectva a alpinizmu, ktorý dokumentuje film 

o lezení, priateľstve a premene. 

Na druhý deň festivalu dňa 14. novembra 2014 sa dopolud-

nia sa premietali filmy pre základné školy. Po obedňajšom 

bloku boli premietnuté tieto zaujímavé filmy: 

- „Chlapec, ktorý lieta“ v réžii Benjamína Jordan pojedná-

vajúci o mladom mužovi, ktorého paraglider nabáda k ná-

ročnej úlohe, ktorá by ho mohla oslobodiť do chudoby 

a berie ho do výšin; 

- „Južná strana“ v réžii Maja Chudého je krátky dokumen-

tárny film zachytávajúci krásy južnej strany Nízkych Ta-

tier; 

- „Na Vysočine“ v réžii Joela Wolperta je filmom o ročnej 

spolupráci režiséra a horského bežca Antona Krupicku, kto-

rý mapuje jeho bežecký vývoj; 

David Lamom 
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- „Život na Zambezi“ v réžii Blair Trotmana približuje zá-

toku Gorge pod Viktorinými vodopádmi, ktorá ponúka ka-

jakárom jednu z najsilnejších a najúžasnejších divokých 

vôd na svete; 

Vo večernom bloku druhého dňa 14. novembra 2014 bolo 

premietnutých päť filmov: 

- „Island na skladačke“ v réžii Adama Lisého, film zachy-

távajúci 950 km dlhú cestu po Islande na bicykloch; 

- „Time/Čas“ v réžii Antoine Frioux je filmom, ktorý sa 

zamýšľa nad zimou, ktoré je veľmi krátkym obdobím, ktorá 

rýchlo preletí, preto ju treba si užiť; 

- „Determinácia“ v réžii Jacoba Slota je portrétom slovin-

ského horolezca Luka Lindiča, ktorý horám zasvätil svoj 

život; 

- „Tribečské lesy“ v réžii Libora Čužnu je filmom, ktorý 

zobrazuje krásy prírody a zaujímavosti zo života zveri 

z oblasti Tribečského pohoria v štyroch ročných obdobiach; 

- „Sen“ v réžii Skipa Amstronga je filmom, ktorý zachytáva 

príbeh kajakára Ben Marrova meniaci sa zo začiatočníka na 

divokého Adonisa; 

Na tretí deň festivalu dňa 15. novembra 2014 

v poobedňajšej časti bolo odpremietaných desať filmov: 

- „Šťastná divočina“ v réžii Bena Gullivera film o skupine 

surferov, ktorí hľadajú svoj sen na ľudoprázdnych plážach 

Kanady;  

- „Odkaz Tóna Dobeša“ v réžii Milana Ohurniaka je film 

venovaný pamiatke horolezcovi Tónovi Dobešovi, ktorý 

zahynul ako prvá civilná obeť terorizmu pod Nanga Parba-

tom; 

- „Ľadopád“ v réžii Jozepfa Areddyho je filmom z lezenia 

norských ľadopádov; 

- „Grossglockner“ v réžii Martin Kučmína je filmom 

o výstupe na najvyššiu horu Rakúska; 
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- „Živly voľného jazdenia“ v réžii Oly Minga je filmom 

približujúci adrenalínovú jazdu na horskom bicykli geofy-

zika Rexa Flakeho cez Cascade Mouains, počas ktorej 

spoznáva faunu, flóru a geológiu; 

- „Cesta z Karakolu“ v réžii Fitza Cahalla je filmom 

o horolezcovi Kyle Dempsterovi, ktorý na bicykli ide sám 

cez Kirkizsko s minimom horolezeckého materiálu; 

- „Vzdušné zámky“ v réžii Ben Moona je filmom 

o profesionálnom horolezcovi SonieTrotterovi objaviť novú 

cestu v Skaliských horách; 

- „Signatures“ v réžii Martina Vrbického a Štěpána Roma-

nova je filmom o popredných cyklistoch, ktorí divákov 

vtiahnu do atmosféry miest na celom svete; 

- „Tri(p)-color“ v réžii Nicolasa Falqueta je filmom, ktorý 

hovorí o snahe bratov Falquetovcov a Jerémie Heitza, ako 

nelyžovať na bielom snehu, ale na farebnom; 

- „Jaskyňa“ v réžii Zachara Finka je filmom o tíme bádate-

ľov, ktorý pátra v najhlbšej jaskyni sveta; 

Vo večernom filmovom bloku, v ktorom boli odovzdané 

ceny autorom víťazných neprofesioných filmov, boli premiet-

nuté štyri filmy: 

- „Kazachstan“ v réžii Pavla Andrassyhoje filmom 

o splavovaní riek v Kazachstane; 

- „Gábor Rakonczay – maďarský moreplavec“ je filmom 

o prezentácii maďarského moreplavca Gábora Rakonczaya; 

- „Petlz RockTrip Argentína“ v réžii Vladimíra Celliera j e 

filmom, ktorý približuje La Buitreta Canyon v Argentíne – 

centrum lezenia; 

- „LeTour“ v réžii Dušana Bustína je filmom priblížujúcim 

bývalého freeridového lyžiara Mariána Ligda, ktorý zostal 

pripútaný na vozík a vo svojom handbiku prešiel krížom 

Európou; 

vlastné poznámky 
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pomocná evidencia 790/1/2014 

 

Trenčianske krasokorčuliarky opäť zažiarili na medziná-

rodných pretekoch 52. „Grand 

prix SNP“ v Banskej Bystrici, 

ktoré sa konali v dňoch 21. – 23. 

novembra 2014. 

Súťažilo sa v piatich rôznych 

kategóriách, z ktorých si mladé 

Trenčianky domov priniesli tri 

zlaté (Lucia Horváthová, Erika Balážová, Natália Ostro-

lucká), jednu striebornú (Vladimíra Bičanovská) a jednu 

bronzovú medailu (Agáta Bacová). Dievčatá pod vedením 

trénerov Omelinovej, Mitickej a Hebra čaká túto sezónu ešte 

niekoľko ďalších pretekov na Slovensku i v zahraničí.  

www.sme.sk 01.12.2014 

pomocná evidencia 830/1/2014 

 

V piatok dňa 21. novembra 2014 pred zápasom Trenčín – 

Senica sa v priestoroch hotela „Ellizabeth“ uskutočnilo sláv-

nostné otvorenie „Siene slávy trenčianskeho futbalu“, keď 

boli do nej boli uvedení prví piati členovia. 

Skoro na deň pred 110 rokmi v tomto hoteli sa dňa 28. no-

vembra 1904 usku-

točnila ustanovu-

júca schôdza prvé-

ho Trenčianskeho 

športového klubu 

(Trencséni torna 

egyesület) TTE, 

ktorý zastrešoval 

aj futbalový od-

diel. A tak po 110 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13553228&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7509643
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rokoch na rovnakom mieste otvorili „Sieň slávy“. O nominácii 

prvých členov rozhodovala päťčlenná komisia, ktorá stála pri 

jej zrode. Predsedom komisie sa stal bývalý prezident Ozety 

Dukly Trenčín Ing. Pavol Hozlár, členmi súčasný generálny 

manažér AS Trenčín Mgr. Róbert Rybníček, autor výstavy 

k 110. rokom futbalu v Trenčíne Jozef Hankoci, staršiu garni-

túru futbalistov v nej zastupovala dvojica Jozef Jankech a 

František Koronczi. Táto komisia rozhodla, že prvými člen-

mi „Siene slávy“ sa stala pätica futbalistov Jusztin Baross, 

Artúr Michalec, Karol Borhy, Vojtech Masný, a Rudolf 

Tvaroška. 

V preambule Siene slávy Trenčianskeho futbalu je napísa-

né:  

„Futbal je významným celosvetovým fenoménom. Tento 

šport má viac ako 100 rokov významné miesto aj v meste 

Trenčín. Úcta k histórii a jej osobnostiam je predpokla-

dom ďalšieho rozvoja tejto aktivity. Sieň slávy bude ľu-

ďom pripomínať najvýraznejších predstaviteľov trenčian-

skeho futbalu, ako aj spoločenský význam tohto športu. 

Sieň slávy trenčianskeho futbalu sa bude snažiť zachová-

vať a dávať do pozornosti hrdé trenčianske futbalové de-

dičstvo. Oceňovať zásluhy všetkých, ktorí významným 

spôsobom prispeli k rozvoju futbalu pod hradom Matúša 

Čáka.“  

Regula „Siene slávy“ zaručuje, že každým rokom do nej 

pribudnú tri nové mená. Návrh nominácie môže podať ktorý-

koľvek z členov komisie, s ktorou musia súhlasiť štyria 

z piatich členov komisie. V budúcnosti sa uvažuje s tým, že 

„Sieň slávy“ bude lokalizovaná v priestoroch novovybudova-

ného štadióna na Sihoti. Až do ukončenia rekonštrukcie šta-

dióna bude mať sieň iba virtuálnu podobu. 

www.sme.sk 24.11.2014  

pomocná evidencia 809/1/2014 
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Pre slovenských reprezentantov v silovom trojboji Novo-

mešťana Petra Heráka a Trenčana Milana Gabrhela bol rok 

2014 po športovej stránke mimoriadne úspešný. Množstvo 

prekonaných svetových rekordov a víťazstiev na svetových 

podujatiach obaja zavŕšili triumfom na Svetovom pohári 

v silovom trojboji ktorý sa konal v Bratislave v dňoch 24. až 

30. novembra 2014 v Bratislave.  

Svetový pohár profe-

sionálnej federácie WPC 

(World Powerlifting 

Congress) trval počas ce-

lého týždňa. Zúčastnili 

sa ho siloví trojbojári 

z pätnástich krajín celé-

ho sveta. Pre Petra Herá-

ka i Jozefa Gabrhela to 

boli posledné súťažné preteky v tomto roku 2014, v ktorých 

obaja jednoznačne dominovali nad zahraničnými súpermi. Pe-

ter Herák zvíťazil vo svojej kategórii v trojboji výkonom 

512,5 kg  ( 180 kg drep, 112,5 kg tlak na lavičke, 220 kg mŕt-

vy ťah ) a Jozef Gabrhel zvíťazil v ďalšej kategórii výkonom 

402,5 kg (135 kg drep, 107,5 kg tlak na lavičke, 160 kg mŕtvy 

ťah). Obaja mali menšie zdravotné problémy, no i napriek to-

mu súťaž úspešne zvládli.  

V rámci Svetového pohára sa uskutočnili aj samostatné pre-

teky v mŕtvom ťahu, ktorých sa obaja pretekári taktiež zúčast-

nili a vo svojich kategóriách skvelými výkonmi opäť zdolali 

všetkých konkurentov. Peter Herák zvládol v kategórii do 82 

kg silových trojbojárov vo veku 50 až 54 rokov víťazných 

217,5 kg, keď takmer vydarený pokus na 222,5 kg sa mu na-

koniec nepodaril. Jozefovi Gabrhelovi sa započítal víťazný 

pokus 165 kg v kategórii do 75 kg silových trojbojárov vo ve-

ku 55 až 59 rokov. 

zľava Jozef Gabrhek, Peter Herák 
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Trenčianske noviny 15.11.2014 

pomocná evidencia 855/1/2014 

 

V pondelok dňa 1. decembra 2014 sa v Mestskej v športo-

vej hale na Sihoti v Trenčíne uskutočnil finálový florbalový 

turnaj „TSK  Florbal Sk Cup 2014“. V poradí už ôsmy roč-

ník tohto športového podujatia organizoval Trenčiansky samo-

správny kraj v spolupráci so športovým klubom 1. FBC Tren-

čín. Turnaj sa odo-

hral pod záštitou 

predsedu Trenčian-

skeho samosprávne-

ho kraja Ing. Jaro-

slava Bašku.    

Do finálového 

kola sa prebojovali 

štyri tímy z regiónu 

Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja 

– Stredná odborná 

škola Dubnica nad Váhom, Stredná odborná Prievidza, Do-

pravná akadémia Trenčín a Gymnázium Partizánske. Vo finá-

lovom derby sa športové šťastie priklonilo  družstvu Strednej 

odbornej školy Prievidza, ktorí porazili družstvo Dopravnej 

Akadémie Trenčín. V boji semifinalistov o tretie miesto si 

bronzové medaile vybojovali hráči Strednej odbornej školy 

Dubnica nad Váhom. 

Prezident ŠK 1. FBC Trenčín Miroslav Sága a Janka Šve-

cová z odboru školstva a kultúry Úradu Trenčianskeho samo-

správneho kraja odovzdali diplomy a víťazné poháre víťazné-

mu družstvu turnaja a najlepšiemu hráčovi a brankárovi. 

www.tsk.sk 02. decembra 2014 

pomocná evidencia 840/1/2014 

Víťaz turnaja SOŠ Prievidza 
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AS Trenčín pripravil dňa 5. decembra 2014 pre žiakov pr-

vého stupňa základných škôl v Trenčíne 4. ročník „Mikuláš-

skeho futbalového turnaja“. V mestskej športovej hale Na 

Sihoti sa stretlo osem výberov mladých futbalistov. Víťazstvo 

si odnieslo už po tretí raz družstvo Základnej školy Trenčín, 

Hodžova ulica, ktorá vo finále zdolala družstvo Základnej 

školy Bezručova. 

Malých hráčov a ich skvelé fankluby prišiel pozdraviť aj 

Mikuláš so svojimi pomocníkmi, anjelom a čertom. Nechýbali 

nielen dobroty, ale 

ani takmer všetci 

hráči prvého muž-

stva AS Trenčín. 

Zverenci trénerské-

ho kvarteta Ševela, 

Vrabec, Cifranič a 

Hodál absolvovali 

okrem autogramiá-

dy aj poriadnu zápasovú porciu. Každý tím mal vo svojom 

strede dvojicu alebo trojicu hráčov AS Trenčín. Vždy jeden z 

nich bol na ihrisku. „Opäť sme zažili skvelú atmosféru, ktorú 

vytvorili deti z jednotlivých škôl. Vďaka patrí im, ale aj ich 

učiteľom. Taktiež je treba poďakovať všetkým, ktorí akokoľ-

vek participovali na tomto turnaji a podporili túto skvelú ak-

ciu. Turnaj sa stáva  peknou tradíciou. Veríme, že bude priná-

šať radosť deťom aj po mnoho ďalších rokov. Opäť sme sa 

presvedčili, že podujatia organizované pre deti, ako práve 

„MikulAS Cup“ a „Hviezdy deťom“, majú nesmierne hlboký 

význam. Na jednej strane prinášajú mnoho radosti deťom a na 

druhej mnoho pozitívnej energie do nášho klubu,“ povedal or-

ganizátor turnaja Andrej Žáčik. 

Konečné poradie:  1. miesto Základná škola Novomeského,  

       2. miesto Základná škola Veľkomoravská,  



565 
 

 3. miesto Základná škola Hodžova, 

  4. miesto Základná škola Dlhé Hony,  

  5.-8. miesto  Základná škola Bezručova,  

                    Základná škola Kubranská,    

                    Základná škola Východná,  

 Základná škola Na dolinách,  

za najlepšieho  strelca bol vyhlásený: Marek Biras (Hodžova) 

za najlepšieho  brankára bol vyhlásený: Andrej Škoviera  

(Dlhé Hony) 

za najlepší  fanklub:  

- Základná škola Trenčín, Dlhé Hony 

- Základná  škola Trenčín, Veľkomoravská 

Trenčianske noviny 15.11.2014 

pomocná evidencia 855/2/2014 

 

Na „Majstrovstvách Slovenska v taekwondo“ dňa 6. de-

cembra 2014 získala majstrovský titul v poomsae súborných 

cvičeniach Zlatica Hlaváčová z klubu Ilyo Taekwondo Tren-

čín. Z týchto majstrovstiev si klub z Trenčíne priviezol ešte  

šesť strieborných a jednu bronzovú medailu; 

Info 30.01.2015 

 

Začiatkom decembra 2014 sa uskutočnil 30 ročník „Kub-

ranského turnaja seniorov“ v stolnom tenise. V kategórii 

pretekárov nad 70 rokov zvíťazil Jaroslav Harák pred Štefa-

nom Kapkom a Ľubom Kubánom. V kategórii pretekárov od 

60 do 69 rokov zvíťazil Vladimír Martinka pred Mirom Or-

szágom a Rudom Urbanovským. V kategórii pretekárov od 50 

do 59 rokov zvíťazil Vladimír Starosta pred Ľubom Špač-

kom a Lojzom Srnkom. 

Víťazi jednotlivých vekových kategórií bojovali o titul ab-

solútneho víťaza, ktorý si odniesol Vladimír Martinka. Hrá-

či, ktorí sa umiestnili  na štvrtom mieste bojovali  o cenu úte- 
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chy, ktorú získal Peter Komorovský. 

Vo dvojhrách sa najlepšie darilo dvojici Harák – Ország, 

ktorí zvíťazili pred dvojicou Starosta – Špaček a dvojicou 

Srnka – Urbanovský. 

Trenčianske noviny 19.11.2014 

pomocná evidencia 865/1/2014 

 

„Večer hviezd“, podujatie s kultúrno-športovým a dobro-

činným charakterom uskutočnené  dňa 13. decembra 2014 

v priestoroch ExpoCenter v Trenčíne, ktoré bolo zaradené do 

mestského programu „Čaro Vianoc“. Každým rokom sa 

v tomto prostredí v Trenčíne stretávajú najlepší športovci roka 

s vynikajúci umelcami, aby prezentovali svoje výkony a svoje 

tituly širokej verejnosti. 

V tomto roku sa mohli Trenčania opäť tešiť vyhodnoteniu 

desiatky najúspešnejších športovcov v neolympijských šport-

och a vystúpeniu speváčky Beáty Dubasovej. Svoje akroba-

tické zostavy predvedli detičky s Fitness Gabrhel a majsterka 

sveta vo fitness Dominikou Multáňovou. Okrem toho a na 

podujatí predstavili so svojim umením majster sveta 

v kulturistike Jaroslav Horváth, majsterka sveta vo fitness 

Natália Lenártová, majster Európy v kulturistike Štefan 

Havlík, majster sveta vo fitness Daniel Medo a spevák Vašo                  

Pateidl. 

Tento rok boli na tomto zaujímavom podujatí ocenené dve 

výnimočné osobnosti Slovenska za ich celoživotné dielo a to 

slovenská herečka Eva Krížiková a slovenský kladivár Im-

rich Bugár. 

Výťažok bol venovaný Škole pre sluchovo postihnuté deti 

v Bratislave. 

Trenčianske noviny 19.11.2014 

pomocná evidencia 864/1/2014 
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Na Majstrovstvách Slovenska klubov bojového umenia 

„Chanbara sa prezentoval dňa 13. decembra 2014“ aj Klub 

bojového umenia „Chanbara“ z Trenčína, ktorý bol založený 

v mesiaci september 2014. Z majstrovstiev si klub priniesol 

dva poháre, 13 zlatých. 11 strieborných a 6 bronzových me-

dailí. 

Info 30.01.2015, str.10 

 

Na 20. ročníku „Silvestrovského behu“ na tartane 

v Dubnici nad Váhom dňa 30. decembra 2014 v kategórii nad 

60 rokov zvíťazil Miroslav Kováč, z Trenčína, časom 20:43 

min. 

Info 30.01.2015, str.12 

 

Na 20. ročníku „Silvestrovského behu“ vo Vrútkach dňa 

30. decembra 2014 v kategórii 50 až 59 rokov nedal šancu 

svojím súperom a s prevahou zvíťazil Ervín Páleník z Tren-

čína, časom 40:43 min. 

Info 30.01.2015, str.12 

 

Švédske mesto Göteborg bolo dejiskom 10. ročníka „Maj-

strovstiev sveta vo florbale“. Družstvo Slovenska nastúpilo 

v zostave so štyrmi hráčmi 1. FBC Trenčín a kormidelníkom 

slovenských florbalistov bol trenčiansky tréner Miroslav Sá-

ga. Základnou skupinou prešlo naše družstvo bez zaváhania, 

keď zvíťazili nad družstvami Japonska, Kórey a USA. V boji 

o štvrťfinále sa postavili nášmu družstvu Estónci, ktorí nad 

našim družstvom zvíťazili 7:2. Druhým súperom bola Kanada, 

nad ktorými naši florbalisti zvíťazili 5:3, čo nám umožnilo bo-

jovať o 9. miesto na turnaji. Tento zápas bol nad naše sily 

a s Nemeckom sme prehrali 5:7 a celkove družstvo Slovenska 

skončilo na desiatom mieste. 

pomocná evidencia 865/2/2017 


