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Šport a telesná kultúra 

 

Svoju prvú tenisovú raketu si Gabriel Martinka  z 
Trenčína kúpil pred tridsiatimi rokmi. Vzápätí začal toto 
športové náčinie zbierať a dnes vlastní kolekciu, o ktorej 
vraví, že je najväčšou zbierkou tenisových rakiet v strednej 
Európe. 

Doteraz ich zozbieral vyše 400. Najstaršia bola vyrobená 
ešte za čias rakúsko-
uhorského cisárstva, okolo 
roku 1895. Ale za svoje 
najvzácnejšie úlovky 
momentálne považuje dve 
rakety približne o storočie 
mladšie. S jednou hrával 
Ivan Lendl , s druhou 
americký búrlivák John 
McEnroe. 

„Obe sú vlastnoručne podpísané týmito tenisovými 
hviezdami. John McEnroe je známy tenisový zurvalec. Bol to 
vynikajúci hráč, ale na exhibícii nebol ochotný dávať 
autogramy. Podpísal pár kartičiek a išiel preč. Toto je jeho 
raketa, ktorú aj podpísal, preto je to taká rarita. Je to jedna 
z jeho posledných drevených rakiet,“ vraví zberateľ. 

Tenisu sa začal intenzívnejšie venovať v roku 1984. Tento 
šport ho nadchol a začal sa mu venovať po všetkých 
stránkach. Denne hrával aj šesť hodín, stal sa správcom 
tenisového areálu na trenčianskom sídlisku Noviny, to robil 
popri svojom zamestnaní, vypracoval sa na áčkového 
rozhodcu aj trénera. A naučil sa vypletať a opravovať 
poškodené rakety.  
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„V Prahe rakety vypletal Petr Juroš, to bol majster 
vypletania. Kúpil som si od neho potrebnú výbavu. A keď sa 
začalo prechádzať z drevených rakiet na kovové, každý sa 
drevených rakiet zbavoval. A ja som ich začal zbierať, to bol 
počiatok zbierky,“ spomína 63-ročný Gabriel Martiška. 

Aj Juroš zbieral rakety, on Martišku vlastne inšpiroval. 
Videl uňho množstvo starých rakiet a to ho nadchlo. Juroš mal 
prenajatý veľký priestor, kde umiestnil svoju zbierku. Ale keď 
prišla v roku 2002 veľká povodeň, voda zaplavila tento 
priestor a zbierku znehodnotila. „To bola veľká škoda, tie 
rakety boli unikáty. Mne nosia kamaráti staré rakety aj zo 
zahraničia, z Viedne, Mníchova, Zürichu, niečo získam na 
burzách. Každý rok mi do zbierky pribudne najmenej desať 
rakiet,“ dodal Gabriel Martiška. 

Petr Juroš je majiteľom tenisového klubu Tenkur Trenčín, 
kde má Gabriel Martiška vystavené svoje vzácnosti. Je to však 
len polovica celej zbierky, viac sa tu nezmestí. A nie sú to len 
rakety. Pochváliť sa môže napríklad starožitnými kufríkmi pre 
tenistov. V kufríku tenistky z roku 1920 bola okrem rakety aj 
sieťka na hlavu, špeciálne rukavice bez prstov, loptičky, šatka 
na hlavu aj zabudované zrkadielko, aby dáma išla na kurt 
upravená.  

Všetky rakety v Martiškovej zbierke sú funkčné, so 
zachovaným výpletom, bez výpletu totiž nemajú zberateľskú 
hodnotu. A akú má hodnotu jeho zbierka? „To sa nehovorí. 
Ale moja zbierka je nepredajná, to sa jednoducho nedá. Je to 
moja srdcovka a tá sa nepredáva,“ vraví Gabriel Martiška. 

www.pravda.sk 15.01.2015 
pomocná evidencia 025/1/2015 
 
Hokejové mužstvo Los Angeles Kings  v pondelok 2. 

februára 2015 bolo hosťom v Bielom dome. Privítal ho 
prezident USA Barack Obama ako víťaza Stanley Cupu v 
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minulej sezóne NHL. K zisku trofeje výrazným dielom prispel 
aj odchovanec Dukly Trenčín, slovenský kanonier Marián 
Gáborík. Na prijatí u prezidenta USA bol pri príležitosti zisku 
Stanley Cupu prvýkrát.  

V jednej miestnosti sa hokejisti stretli aj s futbalistami Los 
Angeles Galaxy, 
ktorí sa tešili z 
titulu v MLS. Oba 
tímy do Bieleho 
domu zavítali aj 
pred dvoma rok-
mi, na čo nezabu-
dol upozorniť ani 
Barack Obama. 
Členovia oboch 

úspešných mužstiev z Los Angeles absolvovali najprv 
súkromnú prehliadku Bieleho domu, po ktorej nasledovala 
oficiálna časť, ktorá sa tradične niesla v uvoľnenom tóne. 
Prezident Barack Obama  spomenul pre neho horkú príchuť 
ťaženia Kings minuloročným Stanley Cupom. 

„V konferenčnom finále porazili moje Blackhawks, čo je 
veľmi nešťastné," uviedol Barack Obama, ktorého život je 
spätý so Chicagom. „Takže vám aj naďalej prajem veľa 
šťastia, pokiaľ práve nebudete hrať proti Chicagu," rozosmial 
prezident prítomných. Tím Kings pochválil za vytrvalosť a 
odhodlanosť, keďže v sérii proti San José prehrával už 0:3 na 
zápasy. Pochválil hráčov aj za to, že sa starajú o rozvoj hokeja 
v Kalifornii.  

„Kings dokázali neuveriteľné – zmenili mesto bez snehu, 
bez ľadu a bez zimy na hokejové mesto, v ktorom sa hral aj 
zápas pod holým nebom,“ povedal Barack Obama. „Urobili to 
s tímom, ktorí si ľudia v Los Angeles obľúbili -  hráčov ako 
Jonathan Quick, najužitočnejší hráč play-off Justin 
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Williams , prvý útok Brown, Kopitar  a Gáborík. Tešia sa z 
Jeffa Cartera a jeho hokejového úsmevu a, samozrejme aj z 
trénera Darryla  Suttera s jeho jednoduchými odpoveďami na 
tlačových konferenciách. “  

Center Anže Kopitar si na slávnostnú príležitosť oholil 
bradu. „Nechcem na fotkách vyzerať ako grizzly,“ hovoril. 

Justin Williams zase vtipkoval, že by mal vo White House 
dostať svoju izbu. Na audiencii už bol totiž tretíkrát, svoj prvý 
Stanley Cup vyhral v roku 2006 s Carolina Hurricanes, 
ktorých hostil George W. Bush. „Asi sa na to prezidenta 
Obamu opýtam," povedal Williams podľa Los Angeles Times. 

„Je veľmi príjemné potriasť si rukou s prezidentom," 
uviedol útočník Trevor Lewis. „A je tiež fajn, keď je 
prezident športovým fanúšikom. Som rád, že si váži to, čo 
robíme." 

Pre Mariána Gáboríka, Tylera Toffoliho, Tannera 
Pearsona, rovnako ako pre gólmana Martina Jonesa plus 
obrancu Robyna Regehra a Jeffa Schultza bol výlet do 
dominanty Washingtonu prvým v kariére. 

Kings darovali prezidentovi svoj čierny dres a striebornú 
hokejku s venovaním. Hlavne hokejka ho potešila. „Je to lepší 
dar ako pero. Je to excelentné,“ ďakoval Barack Obama. 
Kalifornský tím teraz už môže zabudnúť na minulú sezónu a 
plne sa sústrediť na svoj tohtoročný cieľ. Na miesto 
zaručujúce play-off mu chýbajú tri body.  

„Už len to, že sem prídete, je skvelou skúsenosťou. Vidíte 
tu však opäť aj Stanley Cup, a to vám ako hráčovi pripomenie, 
o čo tu všetci hráme. Stále máte zimomriavky, keď vedľa neho 
stojíte. Teraz musíme nájsť spôsob, aby sme získali potrebné 
body,“ skonštatoval kapitán Kings Dustin Brown. 

www.slovaknhl.com 03.02.2015 
pomocná evidencia 128/1/2015 
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Trenčianskej rodáčke a úspešnej športovej strelkyni Danke 
Bartekovej sa dostalo zaujímavej pocty. Viacnásobná 
medailistka z MS, ME, na LOH 2012 v Londýne sa totiž stala 

ambasádorkou a tvárou 27. svetovej 
zimnej univerziády, ktorá prebieha 
v týchto dňoch v Tatrách. 

Len dodajme, že 30-ročná rodáčka 
z Trenčína (narodená 19. októbra 1984) je 
od roku 2013 členkou Medzinárodného 

olympijského výboru v komisii športovcov. Barteková patrí 
medzi najnádejnejších slovenských zástupcov na poli 
športovej diplomacie. V mladom veku má za sebou už 
niekoľko veľmi zaujímavých projektov a akcií.  

Veľmi aktívne vystupovala napríklad aj na vlaňajších ZOH 
v ruskom Soči, kde v rámci jednej z odborných prezentácií 
sedel v publiku aj ruský prezident Putin, či mnoho ďalších 
vplyvných predstaviteľov zo sveta politiky, športu či médií. 

www.teraz.sk 29.01.2015 
pomocná evidencia 089/1/2015 
 
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne pripravila 

v utorok 3. februára 2015 rámci cyklu „Poznávame 
Trenčanov“ besedu s Pavlom Gáboríkom a prezentáciu 
biografie výnimočného hokejistu z pera jeho vlastného otca. 

Takmer tristo strán pútavého čítania a množstvo fotografií 
ponúka kniha Pavla Gáboríka o svojom svetoznámom synovi 
– hokejistovi Mariánovi Gáboríkovi . Publikácia Marián 
Gáborík s podtitulom „Otec, teraz to už môžeš vydať“, 
predstavuje v šestnástich kapitolách životný príbeh víťaza 
Stanley Cupu a slovenského hokejového reprezentanta Tren-
čana Mariána Gáboríka.  
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Najpútavejšie momenty zo života svojho syna od prvého 
zaväzovania korčulí až po víťazstvo v Stanley Cupe zachytil 
Pavol Gáborík pre čitateľa brilantným spôsobom. 

Aj názvy niektorých kapitol „Hokej v tieni mrakodrapov“, 
„Draftovaná budúcnosť“, „Keď sa povie NHL“, „Keď zahynie 

najbližší priateľ“ či 
„Zázrak dvoch duší a 
jednej matky“ napovie 
obsah zaujímavých prí-
behov. Ten okrem spo-
mienok na najťažšie ho-
kejové zápasy ponúka aj 
pohľad do zákulisia 
hokejovej arény a odkrý-
va pohľad do súkromia 
hokejovej hviezdy. 

„Ja som si písal 
momentky zo života Mariána a bolo ich už vyše päťsto strán. 
Nemal som víziu, že sa to niekedy vydá. Manželka to 
našťastie odkladala. Často moje monológy aj zapisovala. Po 
Mariánovom víťazstve v Stanley Cupe zavolal synovi bývalý 
športový komentátor Andrej Miklánek  a dali sme to dokopy. 
Tak vznikla táto kniha,“ povedal Pavol Gáborík, ktorý mnoho 
rokov učil v Trenčíne technické predmety na strednej škole.  

Pavol Gáborík počas celej hokejovej kariéry poctivo 
archivuje všetky články o svojom synovi. 

„Robia to pravdepodobne všetci rodičia úspešných detí, o 
ktorých vychádzajú články. Máme doma za pätnásť rokov 
účinkovania Mariána vo vrcholovom športe dvanásť 
šanónov,“ usmial sa Gáborík. V príprave knihy sa však týmto 
smerom vôbec neuberal. Napísal ju s otcovským srdcom a s 
pocitmi, ktoré zažíval pri hokejových úspechoch i prehrách 
svojho úspešného syna. 
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„Chcel som, aby to bola odpočinková knižka, ktorá sa 
príjemne číta. Ale dovolil som si aj narážky na zle fungujúce 
veci v hokeji. To, čo by si Marián nemohol dovoliť povedať, 
tak som si to dovolil povedať ja,“ usmial sa otec hokejistu.  

Bývalý hokejista Dukly Trenčín Marián Gáborík si zahral v 
štyroch tímoch slávnej NHL - v Minnesote Wild, New York 
Rangers, Columbus Blue Jackets a Los Angeles Kings, s 
ktorým v sezóne 2013/2014 získal Stanley Cup. Hokejový 

hráčsky denníček si 
svetoznámy hokejista ale 
nikdy nepísal. 

„Má však vynikajúcu 
pamäť a pamätá si všet-
ky detaily. Až som sa 
čudoval. Keď som na-
písal kapitolu, dal som to 
synovi prečítať, čo na to 
povie. Celý rukopis po-
tom čítal Marián na 

dovolenke v Chorvátsku a urobil si k nemu veľa poznámok,“ 
pokračoval autor knihy. 

Otec so synom si potom k tisíckam riadkov sadli počas 
trojdňového stretnutia a knihu upravili podľa Mariánovho 
želania. 

„Ja som chcel byť v niektorých momentoch ešte tvrdší, ale 
Marián to nedovolil. Niektoré veci sme z knihy potom 
vyhodili, iné zasa pridali,“ potvrdil Pavol Gáborík.  

Marián Gáborík je slávnym hokejistom aj v anglicky 
hovoriacich krajinách USA a v Kanade. Otcovou snahou je 
preto vznik anglickej verzie knihy. 

„Rokuje sa so silným vydavateľstvom v zámorí a je 
predpoklad, že kniha vyjde aj na celom území USA. Zobral 
som do USA dvadsať slovenských vydaní a nadšený po 
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prečítaní knihy bol aj Václav Nedomanský,“ skonštatoval 
Pavol Gáborík. 

Knihu obohatil aj z domáceho fotografického archívu. 
Na fotkách nechýbajú zábery synov Mariána a Braňa po 

prvýkrát držiacich hokejku, ale aj Mariánova fotka z 1. triedy 
základnej školy, či oslava prvého roku života v dedkovom 
náručí. Jeho slávnu kariéru dokumentujú zábery z NHL i 
triumfálny pohľad na Mariána držiaceho Stanleyho pohár nad 
hlavou. 

Niekoľkými fotografiami obohatil knihu o Mariánovi 
Gáboríkovi aj trenčiansky fotograf Rastislav Vrátny. „Je to 
Mariánov kamarát a takto nám s fotografiami, ktoré poskytol 
vydavateľstvu, pomohol,“ dodal autor knihy Pavol Gáborík. 

www.sme.sk 15.02.2015 
pomocná evidencia 130/1/2015 
 
Hokejový majster sveta z roku 2002 Richard Lintner  sa 

rozhodol ukončiť bohatú hráčsku kariéru. Tridsaťsedemročný 
obranca (narodený 15. novembra 1977) odohral posledný 
zápas 27. januára 
2015, keď v Tipsport 
extralige vykorčuľo-
val v drese Dukly 
Trenčín na ľade 
Piešťan. 

Okrem hokeja sa 
Richard Lintner v 
ostatných mesiacoch 
venoval marketingovým aktivitám v Dukle a už dlhodobo sa 
objavuje aj na televíznych obrazovkách ako spolukomentátor 
prenosov hokejových zápasov. 

„V rámci svojich aktivít som sa dostal do štádia, keď sa mi 
už nedarilo skĺbiť hráčske a nehráčske aktivity. Pred pár 
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týždňami som sa rozhodol ukončiť aktívnu hráčsku kariéru. 
Teším sa na to, čo bude nasledovať. Počas kariéry som zažil 
všetky najkvalitnejšie hokejové ligy, stretol som množstvo 
hráčov, trénerov, manažérov a ľudí, ktorí mi veľa dali. Celú 
kariéru beriem ako prípravu na budúcnosť,“ uviedol Richard 
Lintner. 

Jeden z najslávnejších momentov Lintnerovej kariéry 
prišiel v semifinále svetového šampionátu v Göteborgu 2002, 
keď spolu so Žigmundom Pálffym posunuli v lotérii samo-
statných nájazdov proti Švédsku slovenskú reprezentáciu do 
neskôr zlatého finále proti Rusku. 

Lintner má za sebou bohatú kariéru, ktorú začal v rodnom 
Trenčíne. Neskôr si zahral extraligu aj v drese Spišskej Novej 
Vsi. V roku 1996 ho draftoval v 5. kole zo 119. miesta vtedajší 
Phoenix, dnes Arizona Coyotes. Do NHL prvýkrát nazrel v 
sezóne 1999/2000 ako hráč Nashville Predators, dovtedy 
hrával na farmách v Springfielde v AHL a Milwaukee v IHL. 

Ročník 2001/2002 strávil vo švédskom MODO Hockey, 
neskôr sa ešte pokúšal prebiť v NHL v dresoch New Yorku 
Rangers a Pittsburghu. Od roku 2003 bol definitívne v Európe. 
Postupne si obliekol dresy Djurgaardenu, Fribourgu, 
Skelleftey, Färjestadu, Dinama Minsk, SaiPy, Lukko Rauma a 
Rögle. 

Za slovenskú reprezentáciu odohral Richard Lintner 
dovedna 105 zápasov, v ktorých strelil 14 gólov. Naposledy sa 
v drese s dvojkrížom objavil 1. apríla 2011 v príprave v Lahti 
s Fínskom (1:3). 

Slovensko reprezentoval na majstrovstvách sveta 2001, 
2002, 2003, 2004, 2005 a 2010, na zimných olympijských 
hrách 2002 a Svetovom pohári 2004. 

„Posledné roky som začínal sezóny v Trenčíne. Bral som to 
ako prípravu a tréning na zahraničné angažmány. Zvnútra som 
videl a zažíval realitu, ako funguje hokej a hráči na Slovensku. 
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Mohol som už vtedy malou troškou pomôcť. Musel som 
urobiť rozhodnutie v rámci svojich priorít, ak chcem robiť 
veci na sto percent. V tomto momente je pre mňa dôležitejšia 
manažérska časť ambícií,“ povedal Richard Lintner. 

www.sportaktuality.sk 16.02.2015 
pomocná evidencia 214/1/2015 
 
Osem tímov uplynulú sobotu bojovalo v Mestskej športovej 

hale na Sihoti v Trenčíne na XVI. ročníku Memoriálu Karola 
Borhyho. Z titulu sa po roku opäť tešil jeden z vedúcich tímov 
VI. ligy zo Zamaroviec. 

V základných skupinách sa odohralo dovedna dvanásť 
zápasov, ktoré rozhodli o tom, kto bude bojovať o celkového 
šampióna. Pozvanie prijali Zamarovce, Záblatie, Pobedim, 
Trenčianska Teplá, Omšenie, Soblahov, Mníchova Lehota 
a domáca TTS Trenčín.  

Darilo sa trenčianskym mužstvám. Záblatie skončilo tretie 
a domáci tím TTS Trenčín obsadil konečné 5. miesto. Finále, 
ako sa už stáva tradíciou, odohrali mužstvá Zamaroviec proti 
Soblahovu. Zamarovce vo finále vyhrali 4:1 a obhájili 
minuloročné prvenstvo. 

Ceny pre najlepších hráčov a najlepším tímom turnaja 
odovzdali Ján Žitňan, Anna Žitňanová, Tibor Rihošek 
a Mária Supeková. Memoriál podporil účasťou predseda 
Oblastného futbalového zväzu Trenčín Ivan Gróf . Najlepším 
strelcom turnaja sa stal Boris „Bohuš“ Drienka  zo 
Zamaroviec.  

www.sme.sk 17.02.2015 
pomocná evidencia 216/1/2015 
 
    V roku 2015 sa bežci v Trenčíne môžu tešiť na viaceré 

bežecké podujatia. Redakciu o nich informoval aktívny 
organizátor Martin Vlnka . 
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Prvým z nich je Benefičný beh PRO AUTIS, ktorého 3. 
ročník sa pobeží 11. apríla v areáli Trenčianskeho autistického 
centra PRO AUTIS v Soblahove, ktoré navštevujú deti s 
vývinovou pervazívnou poruchou nazývanou autizmus. Celý 
výťažok z tejto ak-
cie je venovaný 
autistickému cen-
tru. V štádiu prí-
prav je atraktívna 
bežecká novinka  - 
nočný beh Trenčí-
nom - Night Run 
Trenčín. Uskutoční 
sa 16. mája. Trať 
behu by mala byť situovaná tak, aby hlavná časť bola 
orientovaná v centre mesta.  

V júli (4. 7.) bude príležitosť zašportovať si na 
Trenčianskom amatérskom triatlone. „Vyvrcholením všetkých 
našich pretekov by mal byť dvojdňový Trenčiansky 
polmaratón,“ hovorí M. Vlnka. Druhý ročník športového 
podujatia (12.- 13.9.2015) ponúkne okrem klasického 
polmaratónu, štafety a detských behov (13. 9.) aj iné 
disciplíny, ako napríklad nordicwalking a inline preteky 
(12.9.).   
Ďalšie preteky, ktoré sa organizujú v Trenčíne a nemali by 

v bežeckom kalendári roka 2015 chýbať, sú Beh trenčianskou 
Brezinou či beh festivalu HoryZonty.  

Info 27.02.2015 
pomocná evidencia 284/1/2015 
 
Trenčianka Adela Ondrejovičová, členka Fitness Centra 

Jarábek Trenčín, za posledné tri  roky vyrástla na hviezdu 
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bodyfitness nielen v rámci Slovenska, čoho výsledkom sú 
tituly majsterky Európy a sveta. 

Adela Ondrejovičová sa pri vstupe do jesennej súťažnej 
sezóny 2014 netajila, že jej cieľom je 
vybojovať si profesionálnu  kartu a v 
roku 2015 nastúpiť na súťažné pódium v 
rámci IFBB PRO League. Cieľ sa jej 
podarilo naplniť na Nicole Wilkins 
Fitness Championships 2014 (konal sa vo Fínskom Lahti), kde 
zvíťazila vo svojej kategórii a získala aj titul absolútnej 
víťazky - pre absolútnu víťazku IFBB „pripravilo“ PRO kartu. 

Oprávnenosť vstupu do PRO tábora potvrdila aj na 
IFBB Majstrovstvách sveta koncom minulého roka v Kanade,  
kde získala svoj ďalší titul svetovej šampiónky. Po krátkom 
rozhodovaní  potvrdila, že definitívne končí so súťažením na 
amatérskej scéne a jej ďalším cieľom je konkurovať najlepším 
bodyfitnesskám sveta  na  profesionálnych súťažiach. 
Po splnení všetkých formalít a zaplatení poplatku za 
registráciu profesionálnej pretekárky si Ondrejovičová medzi 
svoje osobné doklady môže hrdo vložiť  PRO kartu. Týmto je 
oficiálne a definitívne potvrdený jej profesionálny štatút. 

Prvá slovenská profesionálna bodyfitnesska bude štartovať 
podľa doterajších prihlášok v anglickom Birminghame 
a fínskych Helsinkách. 

www.sme.sk 04.02.2015 
pomocná evidencia 321/1/2015 
 
V piatom zápase štvrťfinále play off hokejovej extraligy 

HC'05 B. Bystrica zdolala Duklu Trenčín 4:2 a ukončila sériu 
pomerom 4:1. Trenčania v rozhodujúcom zápase dvakrát 
viedli, no domáci ich vedenia vždy zrovnali a pridali navyše aj 
dva góly vďaka Michalovi Handzušovi v 40. a Tomášovi Su-
rovému v 58. minúte do prázdnej bránky.  



 

 HC'05 B. Bystrica 
Góly Dukly: 14. Koyš (Filo, Dudáš), 22. Šišovský (Bokroš). 
Zostava Dukly Trenč
Dudáš, Habšuda, Novajovský, Hochel 
Šišovský - Filo, Stantien, Koyš 
Berák, Daniška, D. Hudec

Miroslav Chudý
nehovorí, že posledný krok býva naj

vynikajúco, dokonca to bolo otvorené, zaslúžia si ve
kompliment, určite sa nemajú za 
však žiada aj našim hrá
predstihu môžeme pripravova

Roman Stantien
súper len doťahoval, až vývin skóre oto
tretinu ukončiť normálne, nie pä
inkasovať, čo pôsobí ako malá smr
podľa mňa o zápase i celej sérii.“

Tibor Melichárek
dobrú šancu v závere vyrovna
netrafil, škoda, zápas som mohol pred
druhého zápasu bola vyrovnaná. Bystri
silní fyzicky, mali vyrovnané pä
vzdorovali solídne. Chýbalo nám viac š
bránkou, aby sme zvíť

www.teraz.sk 09.03.2015
pomocná evidencia 350/1/2015

Hľadisko pri domácom štvrťfinálovom zápase s

HC'05 B. Bystrica - Dukla Trenčín 4:2 (1:1, 2:1, 1:0
Góly Dukly: 14. Koyš (Filo, Dudáš), 22. Šišovský (Bokroš). 
Zostava Dukly Trenčín: Konrád - Bokroš, Kozák, Andersons, 
Dudáš, Habšuda, Novajovský, Hochel - Melichárek, Hlinka, 

Filo, Stantien, Koyš - Petrovický, Zlocha, Mikula 
Hudec. 

Miroslav Chudý, tréner B. Bystrice: „Nadarmo sa 
nehovorí, že posledný krok býva najťažší, opäť sa to potvrdilo. 

Začali sme vlažne, nehrali 
to svoje, no výkon sme 
sčasti vystupň
hodli hlavne skúsenejší 
hráči, to bol jazý
váhach. Trenč
dým mužstvom hrali 

dokonca to bolo otvorené, zaslúžia si ve
čite sa nemajú za čo hanbiť. Poďakova

však žiada aj našim hráčom, otočili vývin skóre, a tak sa v 
predstihu môžeme pripravovať na ďalšie kolo play off.“

Roman Stantien, tréner Trenčína: „Hrali sme výborne, 
ťahoval, až vývin skóre otočil. Mali sme druhú 
č ť normálne, nie päť sekúnd pred klaksónom 
čo pôsobí ako malá smrť. Práve tento gól rozhodol 

a o zápase i celej sérii.“ 
Tibor Melichárek , kapitán Trenčína: „Mal som celkom 

dobrú šancu v závere vyrovnať, puk skákal, ja som ho v páde 
netrafil, škoda, zápas som mohol predĺžiť. Celá séria okrem 
druhého zápasu bola vyrovnaná. Bystričania boli extrémne 
silní fyzicky, mali vyrovnané päťky, myslím, že sme 
vzdorovali solídne. Chýbalo nám viac šťastia, sily pred 
bránkou, aby sme zvíťazili viackrát ako raz.“  

09.03.2015 
pomocná evidencia 350/1/2015 

ťfinálovom zápase s B. Bystricou. 

573 

ín 4:2 (1:1, 2:1, 1:0). 
Góly Dukly: 14. Koyš (Filo, Dudáš), 22. Šišovský (Bokroš). 

Bokroš, Kozák, Andersons, 
Melichárek, Hlinka, 

Petrovický, Zlocha, Mikula - 

„Nadarmo sa 
ť sa to potvrdilo. 

ali sme vlažne, nehrali 
to svoje, no výkon sme 

asti vystupňovali. Roz-
li hlavne skúsenejší 
či, to bol jazýček na 

váhach. Trenčania s mla-
dým mužstvom hrali 

dokonca to bolo otvorené, zaslúžia si veľký 
ť ďakovať sa mi 

ili vývin skóre, a tak sa v 
alšie kolo play off.“ 

„Hrali sme výborne, 
čil. Mali sme druhú 

 sekúnd pred klaksónom 
. Práve tento gól rozhodol 

„Mal som celkom 
, puk skákal, ja som ho v páde 

ĺ ť. Celá séria okrem 
čania boli extrémne 

ky, myslím, že sme im 
ťastia, sily pred 
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Srdce bývalého futbalového funkcionára Jozefa Pecha 

dotĺklo v stredu 18. marca. Vo futbalových kruhoch mal 
povesť naslovovzatého odborníka na 
športovo-technickú oblasť. Dlhé roky 
bol predsedom Športovo-technickej 
komisie Západoslovenského futbalo-
vého zväzu. Kariéru začal ako tajomník 
TJ Jednota Trenčín. Neskôr pôsobil ako 
rozhodca a delegát. Počas päťdesiatročnej histórie 
trenčianskeho oblastného futbalového zväzu bol ako jediný 
predseda zvolený na dve funkčné obdobia, naposledy v rokoch 
2010-2014. V civilnom zamestnaní bol učiteľom. Začiatkom 
marca oslávil 74. narodeniny.  

www.sme.sk 20.03.2015 
pomocná evidencia 404/1/2015 
 
V piatok 20. marca sa už oficiálne začala jar. Obyvatelia 

Trenčína sa preto rozhodli využiť prvé jarné lúče a v nedeľu 
22. marca si zabehali. Trať bola dlhá 8,5 kilometra. 

Niekoľko sto Trenčanov si vychutnalo prvú jarnú nedeľu 
v bežkách na 8,5 kilometrovej trati, ktorá viedla z Ostrova po 
hrádzi pri rieke Váh a otestovali aj nový cestný most, po 
ktorom zatiaľ nejazdia automobily.  

Netradičné vítanie jari pripravili organizátori Trenčianskej 
bežeckej ligy. 

www.pluska.sk 22.03.2015 
pomocná evidencia 414/1/2015 
 
AS Trenčín odštartoval v závere minulého roka ďalší zo 

svojich dlhodobých projektov. Pod menom „Win AS a Team“ 
sme priniesli do vybraných trenčianskych barov miešaný 
nápoj. Celý výťažok z predaja ide na podporu našich 
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mládežníckych tímov. Niekoľkokrát do roka vás budeme 
pravidelne informovať o využití získaných prostriedkov. 

Nápoj je stále v ponuke 
partnerských barov Manhat-
tan, Steps, Barbakan a 
Speranza. „Hoci z každého 
jedného drinku ide na spo-
ločné konto eurová čiastka, 
podarilo sa vyzbierať sumu 
vo výške 200 eur. Z prvého 
výťažku sme zakúpili tré-
ningové pomôcky pre mládež. Sme radi, že sa nám aj vďaka 
vám darí napĺňať myšlienku podpory mládeže,“ povedala 
manažérka podujatí AS Trenčín Petra Drábová. 

„Exkluzívne namiešaný nápoj nielen pre fanúšikov AS 
Trenčín spája nielen jednotlivé jeho zložky, ale najmä bary v 
našom meste a klub AS Trenčín v snahe aktívne sa zapojiť do 
podpory futbalovej mládeže. Ušľachtilá myšlienka z nás robí 
víťazný tím poháňaný našou spoločnou vášňou pre futbal. 
Chceme, aby ľudia žili s klubom nielen na tribúne, ale aj v 
uliciach mesta,“ píše sa vo spoločnom vyhlásení subjektov 
zapojených do projektu. 

www.astrencin.sk 02.04.2015 
pomocná evidencia 544/1/2015 
 
 
Výbery hokejistov Dukly Trenčín do 20 a 18 rokov vyhrali 

svoje finálové série. Viac sa pri tom zapotili juniori, ktorí po 
dvoch zápasoch na ľade Liptovského Mikuláša prehrávali už 
0:2 na zápasy. Napokon v domácom prostredí dokázali 
zverenci trénerského dua Marcel Hanzal – Peter Kosa 
vyrovnať stav série na 2:2. Boj o zlato zavŕšili u súpera, kde 
zápas sledovalo vyše 3500 divákov! 
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Skvele sa darilo aj dorastencom. Tí sériu proti v základnej 
časti dominantnému 
Ružinovu zvládli už v 
štyroch zápasoch. Titul 
tak mohli oslavovať pred 
vlastnými fanúšikmi. K 
úspechu dorastencov 
doviedli tréneri Viliam 
Čacho a Milan Čecho. 

 
Extraliga juniorov: Finále – 5. zápas 3.4. 2015:  
MHK 32 Liptovský Mikuláš – Dukla Tren čín 3:6 (2:1, 

0:4, 1:1) – stav série: 2:3. 
Góly: 13. Moravčík (Števuliak), 13. Vybiral (Špirko), 43. 
Oško (Vybiral, Pagáčik) – 15. Holenda (Hochel, Koyš), 33. 
Koyš, 36. Pardavý (Zlocha, Koyš), 39. Berák (Trška), 40. 
Zlocha (Koyš, Pardavý), 60. Koyš.  

Zostava Dukly: E.Kompas – Hochel, Holenda, Palovič, 
Bača, Matejka, Trška, Lamp – Pardavý, Zlocha, Koyš – 
Briestenský, Sádecký, Špankovič – Berák, Tužinský, 
Longauer – Duda, Halabrín. 

Extraliga dorastu: Finále – 4. zápas 3.4.2015: 
Trenčín – HK 

Ružinov 6:3 (1:2, 
1:1, 4:0) – koneč-
ný stav série 3:1. 

Góly: 8. M. 
Hecl (Rajnoha, V. 
Čacho ml.), 30. M. 
Hecl (V. Čacho 
ml., Puš), 47. 
Trudman (M. Hecl, 

V. Čacho ml.), 58. Trudman (Aslamchanov, Lednický), 59. M. 

Juniori Dukly sa tešia zo zisku titulu. 

Eufória po získaní dorasteneckého titulu. 
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Hecl (V. Čacho ml., Puš), 59. A. Themár – 13. Részegh, 18. 
Štuk, 32. F. Krivošík z tr. strieľania. Diváci: 683.  
Zostava: Hrenák – A. Hatala, A. Themár, Rajnoha, L. 
Ďurkech, T. Konečný, Birás, D. Smolka – Aslamchanov, J. 
Lednický, Trudman – M. Hecl, V. Čacho ml., Puš – E. 
Smolka, T. Ondris, R. Jakubec – A. Šiška, Škvarka, 
Krištofovič, Högel.  

www.hkdukla.sk 03.04.2015 
pomocná evidencia 548/1/2015 
 
Výprava Športového klubu Real team Trenčín cestovala 8. 

marca do Komárna na 2. kolo Slovenského pohára žiakov v 
karate. S celkovým počtom 8 medailí získali prvenstvo. 

Pod spoločný úspech sa v celkovom hodnotení slovenských 
klubov spolu s trénermi Lenkou Beňovou, Jožkom Beňom a 
Ivanom Kostelným podpísali títo športovci: zlatí v súborných 
cvičeniach Rastislav Benko do 5 rokov, Sofia Štefaneková 6-
7 rokov, Nina Kňazovčíková 8-9 rokov, Róbert Páleš 10-11 
rokov, striebro získali Viktor Beňo do 5 rokov, Kristián 
Kosík 6-7 rokov, bronz doniesli Lukáš Kostelný 6-7 rokov, 
Alex Oravec 10-11 rokov. V kumite sa podarilo Lukášovi 
Kostelnému prebojovať do finále, kde síce podľahol súperovi 
ale získal tiež cenný strieborný kov.  
   Zmerali si sily aj v novej súťažnej disciplíne AGILITY, 
ktorá je zameraná na pohybové zručnosti. Vopred danú dráhu 
prekonávajú behom a skokmi okolo prekážok s technikami 
karate. V celkovom hodnotení 50 klubov sa REAL umiestnil 
na 6. mieste. Zlatú úroveň získali Sofia Štefaneková a Kristián 
Kosík, striebornú  Viktor Beňo, Rastislav Benko a Linda 
Predanocy, bronzovú úroveň Lukáš Kostelný a Alex Oravec. 

Info 27.03.2015 
pomocná evidencia 473/1/2015 
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Team mladých parkouristov a freerunnerov z Trenčína 
koncom minulého roka dokončil prvú fázu výstavby 
športového areálu na pravom brehu Váhu v Orechovom.  

Ide o prvý areál svojho druhu na Slovensku budovaný 
dobrovoľníkmi. Nábrežie 
sa tak stane dejiskom 
tréningových aktivít nad-
šencov tohto športu a 
miestom atraktívnych po-
dujatí, pričom zostane ve-
rejným a dostupným pre 
všetkých občanov z mesta 
a okolia.  

Ako informovali 
chlapci z tímu Freerun Slovakia, areál je špeciálne navrhovaný 
pre športy parkour, freerunning a workout. Pozostáva z 
parkourovej zostavy hrázd s dĺžkou až 13 metrov, cvičiska 
z drevených pňov zachránených z výrubov pri výstavbe 
nového železničného mosta a workoutového cvičiska 
s hrazdami. „Súčasťou areálu je aj mobiliár - lavičky, 
odpadkový kôš, stojany na bicykle a informačná tabuľa, ktoré 
zabezpečili naši priatelia a partneri z o. z. Pre Prírodu.“  

V druhej fáze chcú vybudovať dva veľké múry, ktoré sú 
neoddeliteľnou súčasťou takéhoto športoviska a lehovisko, 
ktoré bude slúžiť ako „tribúna“ pre návštevníkov podujatí 
alebo len tak na polihovanie a opaľovanie. „Urobíme terénne 
úpravy, vysadíme dreviny spolu s ochrancami prírody 
a osadíme navádzacie tabule vyrobené v spolupráci so 
študentmi SUŠ v Trenčíne.“  

Celý areál plánujú dokončiť v júli tohto roka, všetko závisí 
od finančných prostriedkov. Aj keď je areál ešte nedokončený, 
už teraz ho navštevujú ľudia všetkých vekových kategórií, 
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ktorí si prídu zacvičiť v rámci prechádzky alebo rekreačného 
behu popri Váhu.  

Poďakovanie za pomoc a podporu patrí mestu Trenčín 
a všetkým sponzorom, darcom a dobrovoľníkom. Projekt 
výstavby Areálu Parkour&Freerunning bol podporený 
Európskou úniou z Programu „Mládež v akcii“ a 
z „KomPraxu“ - Národného projektu IUVENTA – Sloven-
ského inštitútu mládeže. Do jedinečného areálu pozývajú 
všetkých záujemcov o pohyb v prírode. Od apríla tam budú 
prebiehať aj tréningové aktivity Freerun School. 

Info 27.03.2015 
pomocná evidencia 474/1/2015 
 
TJ Štadión Trenčín oslavuje v tomto roku dvadsať rokov od 

svojho vzniku. Basketbalový klub nadväzujúci na úspešnú 
tradíciu športu pod bezodnými košmi pod 
Čákovým hradom sa venoval prevažne 
mládežníckemu basketbalu. 

Muži hrali najviac druhú najvyššiu súťaž, ale 
mládež získala nejeden cenný úspech. Juniorom 
sa podarilo v ročníku 1998/1999 obsadiť šiestu 
priečku na Slovensku a kadeti boli ešte o dve 

miesta vyššie. TJ Štadión sa dnes snaží o renesanciu 
basketbalu v Trenčíne obnovenou prácou s mládežou. Žiaci 
štartujú v ligovej súťaži. V klube veria, že časom prídu na 
slovenské palubovky takí hráči, ako boli v minulosti Michal 
Opatovský, Jozef Ďurček alebo niekdajší mládežnícky 
reprezentant Juraj Zámečník. 
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Práve pri príležitosti 20 rokov od vzniku klubu sa 4. apríla 
za účasti pri-
mátora mesta 
Trenčín Ri-
charda Ryb-
níčka uskutoč-
nilo v trenčian-
skej športovej 
hale na Sihoti 
stretnutie bý-
valých a súčas-
ných hráčov, 
funkcionárov a 

trénerov. „Oslovili sme všetkých bývalých hráčov, ktorí majú 
chuť si rekreačne zahrať. Predovšetkým ale zaspomínať si na 
staré časy,“ povedal organizátor stretnutia Tomáš Vavro. 

Výsledky a ocenenia k 20.výročiu TJ Štadión Trenčín: 
Minibasketbalisti: 

TJ Štadión Trenčín  –  BK Dolný Kubín 82:18. Body Trenčín: 
Nebus O. 16, Kadlecay 14, Prosňanský 12, M. Nebus  10, 
Bobošík, Guza, Kebísek, P. Burian, Straka po 4, Sdurka 0. 

TJ Štadión Trenčín  –  BK Dolný Kubín 62:8. Body 
Trenčín: Straka 18, Prosňanský 16, M. Nebus 14, O. Nebus 8, 
Guza 6, Kadlecay 6, Sdurka 4, P. Burian 4, Kebísek 4, 
Bobočík 2, M. Burian 0. 

Žiaci: 
TJ Štadión Trenčín  –  IMC Považská Bystrica 71:31. Body 
Trenčín: Mikolášek 17, Németh 14, Minárik 13, Kokodič 8, 
Guza 6, Hríbik 3, Sokolík 3, O. Lukáč 2, D. Lukáč 2, Sulety 1. 

TJ Štadión Trenčín  –  IMC Považská Bystrica 48:35. 
Body Trenčín: Sokolík 11, Guza 9, D. Lukáč 4, Németh 7, 
Mikolášek 6, Kokodič 4, O. Lukáč 4, Michalička 0, Minárik 0, 
Hríbik 0, Sulety 0. 

Basketbalové nádeje TJ Štadión z prípravky. 
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Ocenenia TJ Štadión Trenčín k 20.výročiu 
basketbalového klubu: 

All Star – top 10 hráči: Martin Mrviš, Rastislav Mrázik, 
Michal Nebus, Juraj 
Zámečník, Tomáš Vavro, 
Andrej Uhrín, Matej 
Majerník, Michal 
Opatovský, Ivan 
Mikušovič, Jozef Durček. 

Cena za špeciálny 
prínos do klubu: Jiří 

Čvanda, Matej Kvasňovský, Tomáš Horváth. 
Ocenenie „Tréner TJ Štadión Trenčín”: Viktor Holúbek, 

Miroslav Majerník, Jozef Uhrín, Martin Chlebana, Andrej 
Trnka.  

Ocenenie minisketbalistov: Nebus O., Prosňanský, Guza. 
M. 

Klubový talent za rok 2014: Mário Mikolášek. 
www.trencinbasket.sk 09.04.2015 
pomocná evidencia 576/1/2015 
 
Na finálovom turnaji v Poprade od 9. do 11. apríla sa 

starším žiakom Dukly darilo a zvíťazili vo všetkých troch 
stretnutiach. Skompletizovali tak zlatý hetrik trenčianskej 
mládeže. Rovnako ako pred rokom, aj v sezóne 2014/15 
získali zlato juniori, dorastenci aj starší žiaci. 

Výsledky 9.apríla: 
Košice – Poprad 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)  
Dukla Trenčín – Slovan Bratislava 5:4 (2:2, 3:1, 0:1). 

Góly: 5. Okuliar (Luhový), 16. Jankula (Jakubec, Kollár), 28. 
Luhový (Kukuča, Okuliar), 36. Jankula (Kollár), 36. Halgoš 
(Pelech) - 7. Herák, 14. Slávik, 30. Hanula, 41. Drdan.  

Odovzdávanie ocenení pri príležitosti jubilea. 



582 

 

Zostava Dukly: Kostelný – Pastorák, A. Dúžek, 
Trebichavský, Husár, Vetrák, Žák, Chatrnúch – Halgoš, 
Ferenyi, Haščák, 
Jankula, Kollár, 
Jakubec, Luhový, 
Kováčik, Nezník, 
Maniaček, 
Kukuča, Okuliar, 
Pelech.  

Výsledky 
10.apríla: Slovan 
– Košice 4:3 (1:2, 
2:0, 1:1).  

HK ŠKP Poprad – Dukla Trenčín 0:2 (0:0, 0:1, 0:1). 
Góly: 34. A. Dúžek (Kukuča, Okuliar), 48. Halgoš (Husár, 
Nezník).  

Zostava Dukly: Kostelný - Pastorák, A. Dúžek, 
Trebichavský, Husár, Vetrák, Žák, Chatrnúch – Halgoš, 
Ferenyi, Haščák, Jankula, Kollár, Jakubec, Luhový, Kováčik, 
Nezník, Maniaček, Kukuča, Okuliar, Pelech.  

Výsledky 11.apríla: 
Dukla Trenčín – HC Košice 5:2 (3:1, 0:0, 2:1). Góly: 4. 

Luhový (Okuliar, Kukuča), 9. Kukuča (Okuliar, Jakubec), 16. 
Kukuča (Žák), 49. Halgoš (Jakubec, Kováčik), 59. Kováčik 
(Jakubec, Kollár) – 18. Eliáš, 50. Matej.  

Zostava Dukly: Dušák - Pastorák, A. Dúžek, Trebichavský, 
Husár, Vetrák, Žák, Chatrnúch – Halgoš, Ferenyi, Haščák, 
Jankula, Kollár, Jakubec, Luhový, Kováčik, Nezník, 
Maniaček, Kukuča, Okuliar, Pelech.  

Slovan – Poprad 4:3 sn (1:2, 1:1, 1:0 – 0:0).  
Konečné poradie:  
1.Dukla               3 3 0 0 0 12:6   9  
2.Slovan             3 1 1 0 1 12:11 5  

Zo zápasu proti Slovanu Bratislava, v ktorom Dukla zvíťazila 5:4. 



 

3.Poprad             
4.Košice             3 0 0 0 3  6:12
All-star tím:   
Brankár: Daniel Jakub Pavli
Obrancovia: Adam Žiak (Poprad), Adam Divinský 

(Slovan).  
Útočníci: Richard Jakubec (Tren

(Trenčín), Alex Vavrušek (Slovan). 
www.hkdukla.sk 
pomocná evidencia 600/1/2015
 
Športový manažér Dukly 

roky v riadiacej funkcii, po nich sa rozhodol z rodinných 
dôvodov skončiť. Na pozíciu generálneho manažéra sa tak 
dostáva ďalší z bývalých hokejistov klubu, 39
Kobezda. 

Ten začal s hokejom v Dubnici, v Tren
v sezónach 1997/1998 a 2000/2001. 
Neskôr hral ešte vo Fínsku 
Bratislava. Trénerskú kariéru odštartoval 
na Islande, pri
juniorskej reprezentácie „krajiny gejzírov“. 

Po návrate na Slovensko trénoval Dubnicu 
následne juniorský tím HK Bulldogs. V sezóne 2013/2014 
získal s trenčianskou juniorkou v pozícii trénera titul majstra 
Slovenska. Oficiálne bude generálnym manažérom 
trenčianskeho klubu od konca mája, kedy má jeho 
vymenovanie potvrdi
spoločnosti Dukla a.s.

V lete 2013 sa nachádzala Dukla vo ve
a len málo chýbalo, aby sa klub ocitol v
ťažkostiach. Dva roky to 
predsedu predstavenstva, Jozef Da

Ján Kobezda 

 3 1 0 1 1   6:7   4  
3 0 0 0 3  6:12   0  

Brankár: Daniel Jakub Pavličko (Poprad).  
Obrancovia: Adam Žiak (Poprad), Adam Divinský 

níci: Richard Jakubec (Trenčín), Michal Luhový 
ín), Alex Vavrušek (Slovan).  

 11.04.2015 
pomocná evidencia 600/1/2015 

Športový manažér Dukly Jozef Daňo mal za sebou dva 
roky v riadiacej funkcii, po nich sa rozhodol z rodinných 

č ť. Na pozíciu generálneho manažéra sa tak 
alší z bývalých hokejistov klubu, 39

čal s hokejom v Dubnici, v Trenčíne potom pôsobil 
v sezónach 1997/1998 a 2000/2001. 
Neskôr hral ešte vo Fínsku č
Bratislava. Trénerskú kariéru odštartoval 
na Islande, pričom šéfoval aj strieda
juniorskej reprezentácie „krajiny gejzírov“. 

ovensko trénoval Dubnicu nad Váh
následne juniorský tím HK Bulldogs. V sezóne 2013/2014 

čianskou juniorkou v pozícii trénera titul majstra 
Slovenska. Oficiálne bude generálnym manažérom 

ianskeho klubu od konca mája, kedy má jeho 
vymenovanie potvrdiť valné zhromaždenie akciovej 

nosti Dukla a.s. 
lete 2013 sa nachádzala Dukla vo veľmi ťažkej situácii 

len málo chýbalo, aby sa klub ocitol v neriešite
ažkostiach. Dva roky to ťahali Viliam Ruži čka

predsedu predstavenstva, Jozef Daňo ako športový manažér 
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Obrancovia: Adam Žiak (Poprad), Adam Divinský 

čín), Michal Luhový 

mal za sebou dva 
roky v riadiacej funkcii, po nich sa rozhodol z rodinných 

. Na pozíciu generálneho manažéra sa tak 
alší z bývalých hokejistov klubu, 39-ročný Ján 

potom pôsobil 
v sezónach 1997/1998 a 2000/2001. 
Neskôr hral ešte vo Fínsku či Slovane 
Bratislava. Trénerskú kariéru odštartoval 

om šéfoval aj striedačke 
juniorskej reprezentácie „krajiny gejzírov“. 

nad Váhom a 
následne juniorský tím HK Bulldogs. V sezóne 2013/2014 

ianskou juniorkou v pozícii trénera titul majstra 
Slovenska. Oficiálne bude generálnym manažérom 

ianskeho klubu od konca mája, kedy má jeho 
omaždenie akciovej 

ľmi ťažkej situácii 
neriešiteľných 

Viliam Ruži čka z pozície 
tový manažér 
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a Eduard Hartmann  ako sekretár klubu. Po dvoch sezónach, 
kedy sa klub vyhrabal z najhoršieho, sa Jozef Daňo rozhodol 
svoju misiu ukončiť.  

„Bolo to moje rozhodnutie, skončil som z rodinných 
dôvodov. Prišli sme s pánom Ružičkom do klubu, keď bol 

v horšom štádiu, opúšťam ho 
v situácii, kedy sa nám ho podarilo 
stabilizovať a neodchádzam s poci-
tom, že by tu bolo čosi zlé, nie sú tu 
dlhy. Neboli to jednoduché dva 
roky, ale klub je v lepšej kondícii, 
ako keď som do neho prichádzal, 

z toho mám dobrý pocit,“ komentoval svoje rozhodnutie Jozef 
Daňo. 

Príležitosť tak dostáva Ján Kobezda. Kedysi 
nekompromisný a tvrdý obranca, neskôr tréner preferujúci 
moderné poňatie hokeja. Na podrobné rozobratie jeho 
myšlienkových pochodov a vízii ešte bude počas leta veľa 
času. 

Ako sa zrodilo vaše menovanie do funkcie generálneho 
manažéra?  

„Viliam Ružička oslovil mňa. Ja som rátal skôr s tým, že 
budem opäť trénovať v juniorke, ale keď prišla táto ponuka, 
tak som neváhal.“  

S akými cieľmi prichádzate do Dukly?  
„Musím pochváliť môjho predchodcu. Jozef Daňo spoločne 

s Vilom Ružičkom dokázali stabilizovať klub. Pred dvomi 
rokmi tu boli veľké problémy, ale podarilo sa im klub oddlžiť 
a stabilizovať, takže ja môžem začať s čistým stolom. Budem 
chcieť pokračovať tam, kde on prestal, chcem posunúť Duklu 
opäť niekam vyššie, aj v tabuľke, aj v celkovom fungovaní 
klubu.“  

Riešili ste už trénerskú otázku A-mužstva?  

Jozef Daňo (vľavo). 
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„Táto otázka je zatiaľ otvorená.“  
Máte už predstavu, ako by mal vyzerať hráčsky káder? 
„Po mojom príchode boli podpísaní štyria hráči, s ktorými 

som nemal žiadny problém. Jozef Daňo mi funkciu odovzdal 
s tým, že mi porozprával o tom, ktorí hráči majú záujem ostať, 
ktorí naopak nie. Teraz si to musíme prebrať a rozhodnúť sa, 
ktorí hráči a za akých podmienok tu budú pôsobiť. 
Samozrejme, určujúce budú stále finančné podmienky, záleží 
teda aj na tom, aké požiadavky budú mať hráči.“  

Ako hráč ste boli nekompromisný, tvrdo ste dohrávali 
súboje. Aký hokej by Dukla mala hrať?  

„Chceme produkovať hokej v rámci súčasnej moderny. 
Dnes sa hokej bez fyzického nasadenia a tvrdých osobných 
súbojov prakticky ani nedá hrať. Vidíme to na 
medzinárodnom fóre, kde s tým naši hráči mávajú niekedy 
problémy. Dukla vždy bola známa kombinačným hokejom, 
takže radi by sme hrali taký, ale s nasadením a tvrdou hrou do 
tela. Kedysi to tu tak fungovalo a verím, že sa k tomu vrátime. 
Na to sú samozrejme potrebné typy hráčov, uvidíme, akých sa 
nám podarí angažovať.“  

Plánujete zapracovať aj na mimohokejových 
aspektoch?   

„Mám pripravené aj vízie ohľadom týchto vecí. 
V posledných rokoch na ne zrejme nezostávalo príliš veľa 
priestoru, lebo tu boli iné problémy. Myslím, že teraz sa tento 
priestor opäť trochu otvoril a verím, že sa nám podarí posunúť 
sa dopredu. V prvom rade samozrejme treba hrať dobrý hokej, 
divákom ale treba ponúknuť aj trošku zábavy a kultúry, takže 
verím, že sa zlepšíme aj v tomto smere.“  

Mládežnícke tímy Dukly majú za sebou ďalšie skvelé 
úspechy, koľko priestoru hodláte venovať mládeži?  

„Je tu výborne nastavená práca s mládežou, výsledkom sú 
dva unikátne zlaté hetriky v posledných dvoch rokoch. Musí 
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sa to začať prejavovať aj v áčku, chceme dať priestor 
odchovancom a mladým hráčom. Ja som takúto šancu dostal, 
keď som bol mladý a túto si zaslúžia aj súčasní juniori. Viacerí 
dostali šancu v minulej sezóne, teraz budú o rok skúsenejší, 
výborne sa chytil napríklad Michal Hlinka. Verím, že sa to 
bude postupne prejavovať viac a viac. Musia však dostať 
priestor.“  

www.hkdukla.sk 15.04.2015 
pomocná evidencia 616/1/2015 
 
Volejbalisti COP Trenčín obsadili v extraligovom ročníku 

2014/2015 konečné siedme miesto. V prvom zápase vyhrali 
nad VK Ekonóm SPU Nitra 3:0 a v sobotňajšom stretnutí 
zdolali Nitranov  na domácej palubovke 3:2 (hralo sa na dva 
zápasy). O 5 - 8. miesto: 

COP Trenčín - VK Ekonóm SPU Nitra 3:2 (-20, -21, 23, 
13, 10). Prvý zápas 3:0, Trenčín skončil siedmy. 

www.sportaktuality.sk 18.04.2015 
pomocná evidencia 634/1/2015 
 
V sobotu 11. apríla sa uskutočnil jubilejný 40. ročník 

diaľkového turistického pochodu Vojenská päťdesiatka pri 
príležitosti 70. výročia oslobodenia Trenčína. Podujatie 
zorganizovali trenčianske kluby Dukla a TTS, oblastný výbor 
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Zväz 
vojakov SR. 

K tohtoročnej klasickej 50 km trase z Trenčína a 25 km z 
Krásnej Vsi na Jankov vŕšok pribudli tri 15 km trasy z 
Karolintálu na Jankov vŕšok.  

Turisti si po oddychu mohli pozrieť nové múzeum 
venované partizánskej brigáde J. Žižku, udržiavané bunkre z 
druhej svetovej vojny a Pamätník SNP. Nakoniec položili 
vence k pamätníku a autobusom sa odviezli späť do Trenčína. 
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Štatisticky nám turistické podujatie vyhodnotila vedúca 
OKST Dukla Trenčín Janka Salviany: „Krásne počasie tento 
rok vylákalo rekordných 293 účastníkov pochodu, z toho 120 
vojakov. Na 50-kilometrovej trase bolo 102 vojakov, 4 
vojačky, 48 mužov, 9 žien a 1 dieťa. Najmladší bol 12-ročný 
Mário a najstarší 73-ročný Jozef. Na 25-kilometrovej  trase 
bolo 7 vojakov, 3 vojačky, 21 mužov, 10 žien a 4 deti. 
Najmladší bol 8-ročný Dominik a najstarší 80- ročný 
František. Na krátke trasy sa vybralo 34 mužov, 44 žien, 6 
detí. Najmladšia bola 7-ročná Aďka a najstaršia 89-ročná pani 
Marta.“ 

www.sme.sk 26.04.2015 
pomocná evidencia 679/1/2015 
 
Úspešných mladých hokejistov Dukly spolu s vedením 

klubu a trénermi prijal v piatok 24. apríla primátor Trenčína 
Mgr. Richard Rybní ček. Tituly majstrov SR získali juniori, 
dorastenci i starší žiaci. 

Primátor najskôr poďakoval mládežníkom Dukly za zlatý 
hetrik: „Predstavi-
telia mesta Tren-
čín sú si vedomí, 
aký úspech ste 
dosiahli napriek 
zložitým pod-
mienkam, v akých 
klub pôsobí. Do-
kázali ste, že 
hokej robíte srd-
com. Ste talento-

vaní mladí ľudia, ktorí majú veľkú perspektívu. Vážim si, že 
robíte dobré meno Trenčínu. Bol by som veľmi rád, keby sa 
splnili vaše hokejové sny. “  

Richard Rybníček osobne poďakoval všetkým úspešným mládežníkom Dukly. 
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Primátor sa vyjadril aj k horúcej téme rekonštrukcie 
zimného štadióna: 
„Pred  chvíľkou 
som telefonoval 
s osobnou tajom-
níčkou predsedu 
vlády SR. Požia-
dal som ho – na 
základe nášho 
predchádzajúceho 
rozhovoru -   aby 
poskytol dotáciu 
vo výške 1 milión eur na rekonštrukciu chladiarenského 
zariadenia, ľadovej plochy, mantinelov a celého servisného 
zázemia. Premiér mi sľúbil, že tie peniaze poskytne, pokiaľ 
úspešne a v súlade s legislatívou dopadne súťaž na výmenu 
chladiarenského zariadenia. To sa stalo. Od včerajšieho dňa 
máme víťaza. Ďalej som požiadal pána premiéra, aby nám 
poskytol tie peniaze čo najskôr, aby sa dala naplánovať 
nasledujúca sezóna. Chceme, aby sa rekonštrukcia začala už 
v máji. Jej predpokladaná dĺžka je asi päť mesiacov. Ak 
všetko dobre pôjde, na jeseň by ste už mali vykorčuľovať na 
novú ľadovú plochu. Mala by mať rozmery IIHF a bude 
celoročná. Vyhovie aj kritériám pre medzinárodné zápasy.“ 

Primátor poďakoval za korektnú a konštruktívnu 
spoluprácu vedeniu Dukly a dodal: „V ďalšej fáze by sme sa 
chceli ešte v tomto štvorročnom volebnom období 
porozprávať s vedením Dukly o možných investíciách na 
ďalšie rekonštrukcie, ako sú šatne a regeneračné zariadenia. 
Veď Trenčín je a vždy bol pojem vo svetovom hokeji.“  

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 673/1/2015 
 

Spoločná fotografia primátora s juniorskými majstrami. 
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V novodobej histórii po osamostatnení ešte ani jeden z 
finálových aktérov v SP netriumfoval. Finálové stretnutie 
Slovnaft Cupu - Slovenského pohára na štadióne NTC v 
Poprade doprialo viac AS Trenčín, po remízovom stave 2:2 s 
FK Senica po predĺžení sa premiérovo tešil z cennej trofeje až 
po streľbe zo značky pokutového kopu s pomerom 3:2. 

Na popradskom štadióne mali prevahu trenčianski diváci v 
bielych dresoch, a práve na ich strane za bránkou zažili 

zdesenie hneď v úvode 
zápasu. Po nešťastnom teči 
Čögleya posunul v 4. min 
jeho vlastný gól Seničanov 
do psychickej výhody. 
Príliš ju však nevyužili, 

Trenčania pôsobili buldodžou silou, zahryzli sa do súpera a aj 
sa vcelku úspešne snažili presadiť svoj typický herný štýl. 
Loptu mali viac na kopačkách, pred bránkou častejšie tvorili a 
vypracovali si aj dobré šance. Dočkali sa v 36. min, po centri 
Gubu z ľavej strany nekompromisne z voleja napriahol Rabiu 
a vyrovnal. V 40. min Bero po nahrávke od Jaira prekopol 
možno ešte vo väčšej šanci a Seničania si mohli cez polčas 
uľahčene vydýchnuť. Takmer žiadnu kombináciu nedotiahli až 
do konca a jedine Majtánovi  v 25. min chýbali možno 
centimetre.  

Trenčania sa snažili podstatne viac, v 12. min Guba 
prekopol v dobrom postavení, v 17. min zasa Bero vysunul 
Jaira do jasnej tutovky a Šulla sa v bránke zapotil. V 23. min 
po hlavičke Ramona, ktorého v pokutovom území našiel 
centrujúci Čögley, skončila lopta na hornej žrdi. Uznanie si 
zaslúžil taktiež Gubov prienik cez Černáka v 25. min, 
ktorému chýbalo len jedno, ľahší teč niektorého z Trenčanov 
pred bránkou.  

Trenčianski fanúšikovia pricestovali do Popradu špeciálnym vlakom. 
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Ak by v druhom polčase Seničania nepridali, ťažko by sa 
ubránili. V 47. min si brankár Šemrinec poradil s vydarenou 
hlavičkou Majtána, o chvíľu Hlohovský vystrelil po zemi 
tesne vedľa ľavej žrde. Väčšia aktivita bola na strane 
Seničanov, no ako prišla, tak postupne vyprchala. V 66. min 

Van Kesselov cen-
ter netrafil dobre 
Mondek, na hlave 
mal po rohu ďalšiu 
možnosť Jairo, 
brankár Šulla sa 
však dvakrát za 
sebou vyznamenal. 
Tlak Trenčanov 
narástol a ich súper 

sa sústredil hlavne na rýchle kontry, také, z ktorej Hlohovský 
v 79. min len napálil do brániaceho hráča. V 86. min Van 
Kessel opäť netrafil bránku. Strelu Rabia v 88. min Šulla 
zlikvidoval, rovnako ako pokus Van Kessela v 90. min a aj on 
prispel na to, že sa zápas predlžoval 2x15 min.  

V 104. min jedinečnú šancu po akcii Lobotku  a Mondeka 
spálil strelou ponad Jairo. Síl na oboch stranách ubudlo, cenila 
sa každá jedna akcia a trenčiansky povzdych sklamania bol po 
Jairovom nepresnom pokuse namieste. V 106. min Jairo po 
nahrávke od Van Kessela trafil brvno, od ktorého sa lopta 
odrazila na zem a Jairo sa márne dožadoval gólu. Do tretice 
Jairo prešiel v 108. min cez Pavlíka, stihol aj zacentrovať, no 
bez adresáta. Trenčianska radosť prišla vzápätí, v 110. min 
Van Kessel nechytateľne pod brvno skóroval a keď už sa 
zdalo, že Seničania nestihnú odpovedať, v 114. min krásnou 
hlavičkou vyrovnal kanonier Fortuna ligy Kalabiška a poslal 
zápas do penaltového rozstrelu. 

Trenčiansky supertalent Matúš Bero uniká súperom. 
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Ich priebežný film bol infarktový, Majtána vychytal 
brankár, Van Kessel prekopol, Hlohovský bol úspešný (0:1), 
Lobotka tiež (1:1), Opiela premenil (1:2), aj Mondek (2:2), 
Kóňa nepochodil, keď si s jeho strelou Šemrinec poradil, 

Rundič premenil 
(3:2), Kalabiška trafil 
len slabo do brankára 
a gejzír radosti vypu-
kol u Trenčanov. 

AS Trenčín - FK 
Senica 2:2 po 
predĺžení (1:1, 1:1), 
na pokutové kopy 
3:2. 

Góly: 36. Rabiu, 110. Van Kessel - 4. vlastný Čögley, 114. 
Kalabiška. Rozhodca Trutz, ŽK: Lobotka, Rundič - Dolný, 
Majtán, Opiela, 3473 divákov. 

AS Trenčín: Šemrinec - Čögley, Ramon, Rundič, Madu 
(72. Lawrence)- Lobotka - Van Kessel, Rabiu, Bero (64. 
Koolwijk), Guba (55. Mondek) – Jairo. 

FK Senica: Šulla - Opiela, Pavlík, Pillár, Čermák - Hušek 
(113. Pittner), Kóňa - Dolný (89. Kosorín), Hlohovský, 
Kalabiška – Majtán. 

Tréner Trenčína Martin Ševela zažíval nervy na lavičke, 
aby nakoniec práve v psychike najviac pochválil svojich 
hráčov. „Videli sme dramatický zápas, na našej strane bolo 
viac zakončení, chýbala mi však väčšia efektivita. Aj kon-
štrukciu bránky sme tuším trikrát strelili, dominancia bola na 
našej strane. V predĺžení sme strelili gól, no neustrážili štan-
dardnú situáciu a súper vyrovnal. Chlapci predviedli veľmi 
dobrý výkon a v jedenástkovom rozstrele mal náš brankár 
Šemrinec viac nervov. Preto si myslím, že nám víťazstvo patrí 
právom.“ 

Trenčania mali v hľadisku prevahu. 
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Jozef Kostelník, tréner Senice, neustále veril, že radovať 
sa bude po 120 minútach boja a ďalších spotrebovaných v 
penaltovom rozstrele jeho mužstvo. „Myslím si, že sme videli 
kvalitné stret-
nutie, bola to 
dobrá reklama, 
hral sa otvorený 
futbal, so šanca-
mi na jednej i 
druhej strane. 
Nám patrili úvo-
dy oboch polča-
sov, Trenčín mal 
zasa viac šancí. 
V predĺžení nám chýbali sily, súper nás pritlačil na našu 
polovicu, no som rád, že sme zo seba dostali všetky sily a 
vyrovnali. Nebolo to ľahké, keď sme v predĺžení inkasovali, 
podarilo sa nám po štandardke vyrovnať, proti vysoko 
favorizovanému Trenčínu sme odohrali dobrú partiu. Ja som 
veril, že to dotiahneme do víťazného konca, no v penaltách bol 
šťastnejší Trenčín.“ 

Peter Čögley, obranca Trenčína, bol smoliarom po 
vlastnom góle už v 4. minúte i šťastlivcom nakoniec“ „Diváci 
si prišli na svoje, s gólmi, s predĺžením, penaltami. To sa 
stáva, že si strelíte vlastný gól, bolo to aj dosť klzké a loptu 
som si šupol do bránky. To je však už za nami, my sa teraz 
radujeme, je to zabudnuté. Je to môj najväčší úspech v kariére, 
liga je ešte ďaleko, teraz je dôležitá regenerácia, lebo 
predĺženie som ešte nikdy nehral.“ 

Igor Šemrinec, brankár Trenčína, sa stal jedným z hrdinov 
zápasu. „Sú to neopísateľné pocity, chceli sme rozhodnúť 
skôr, nepodarilo sa, našťastie sme vyhrali. Ani si 
neuvedomujem, koho som vychytal, niektoré veci som si 

Radostné oslavy s cennou trofejou. 
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dohodol s trénerom, snažil sa ich pri penaltách dodržať a vyšlo 
to. Jeden cieľ sme si splnili, nasleduje ďalší, musíme dobre na 
ligu preladiť. Súper bol silný v štandardných situáciách, 
vyrovnal, no ja som veril, že vyhrá spravodlivosť. Inkasovali 
sme nepríjemne vlastným gólom, do polčasu vyrovnali a 
mohli rozhodnúť aj skôr. Nakoniec som v penaltovom 
rozstrele chytil bez pohnutia strelu Kalabišku, hlásila sa aj 
únava, psychika, sústredil som sa na to, aby som sa zavčasu 
nehodil. Pre divákov to bolo výborné stretnutie.“ 

www.teraz.sk 01.05.2015 
pomocná evidencia 716/1/2015 
 
Už len najväčší pamätníci si spomínajú na prvý triumf 

trenčianskych futbalistov v bojoch o Slovenský pohár 
(Slovnaft Cup). V roku 1978 zdvihli 
cennú trofej nad hlavu futbalisti 
Jednoty Trenčín, ktorí zdolali 
Slovan Bratislava doma i vonku 
(1:0, 3:1). Ako prvý prebral pohár z 
rúk vtedajšieho sekretára Sloven-
ského futbalového zväzu Vavrinca 
Slováka kapitán mužstva Jozef 
Hollý . Je vám to meno povedomé? 
Presne tak, ide o súčasného vedú-
ceho mužstva AS Trenčín. Šesť-
desiatštyriročný veterán tak po 37 rokoch opäť zdvihol nad 
hlavu národný pohár.  

„Finále v drese Jednoty malo pre mňa jeden špeciálny 
moment. Pohár mi odovzdal pán Slovák, ktorý ma ešte ako 
malého talentovaného žiaka vybral do dorasteneckého 
mužstva Púchova. Pri odovzdávaní trofeje mu vypadla slza 
dojatia,“ vracia sa v spomienkach Jozef Hollý.  
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Podobné pocity prežíval aj on s našimi chlapcami v 
Poprade. „Pre väčšinu z nich je to prvý veľký úspech v ich 
futbalovej kariére. Okamih, na ktorý nikdy nezabudnú. Verím, 
že už čoskoro príde aj ďalšie ocenenie ich každodennej 
poctivej práce,“ dodáva jeden z najvernejších mužov 
trenčianskeho futbalu. 

www.astrencin.sk 05.05.2015 
pomocná evidencia 768/1/2015 
 
Doterajší hlavný tréner juniorov hokejovej Dukly Trenčín 

Marcel Hanzal sa presúva na pozíciu asistenta v seniorskom 
extraligovom tíme vojakov. Juniorov za 
obhajobou titulu povedie dvojica 
Branislav Okuliar , Peter Kosa.  

„Za trénera juniorky bol určený 
Branislav Okuliar, jeho asistentom 
bude Peter Kosa. Úspešný tréner 
Marcel Hanzal sa posunie ako asistent k 

prvému tímu, pozícia hlavného trénera áčka bude doriešená 
koncom tohto týždňa,“ informoval na klubovom webe 
generálny manažér Dukly Ján Kobezda, ktorý momentálne 
s Marcelom Hanzalom vedie aj tréningy seniorov na suchu v 
rámci letnej prípravy. 

Branislav Okuliar sa na lavičku juniorov Dukly vracia po 
pár rokoch, v ročníku 2009/2010 doviedol mladé nádeje 
vojakov spoločne s Romanom Stantienom k majstrovskému 
titulu. Neskôr viedol mužov Nitry, Michaloviec, Trebišova a 
posledné dva roky pracoval v Taliansku. 

„Budeme chcieť hrať na popredných priečkach a pracovať s 
chlapcami tak, aby sme vychovali hráčov pre A-mužstvo,“ 
uviedol Branislav Okuliar. 

www.netky.sk 05.05.2015 
pomocná evidencia 770/1/2015 

Marcel Hanzal 
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Na školských ihriskách ZŠ Novomeského v Trenčíne sa v 

stredu 6. mája uskutočnilo krajské kolo 17. ročníka 
McDonald´s Cupu. Prvenstvo obhájili domáci futbalisti. 

V Trenčianskom kraji sa do turnajov zapojilo 113 škôl. 
Z nich sa do krajského finále prebojovalo deväť tímov. 
Krajské kolo usporiadalo Centrum voľného času Východná 
z Trenčína. V spolupráci s hostiteľskou základnou školou 

a trenčianskou reštaurá-
ciou McDonald´s pripra-
vili malým hráčov pekný 
deň, plný športových 
zážitkov.  

Turnaj otvoril oficiál-
ny nástup všetkých tí-
mov a slávnostný výkop 
Ronalda McDonalda. 

Deväť futbalových družstiev, dve šikovné dievčatá a 90 gólov 
- taká je bilancia Trenčianskeho krajského kola 17. ročníka 
McDonald´s Cup – Majstrovstiev Slovenska žiakov a žiačok 
1. stupňa základných škôl v minifutbale. 

Z postupu do celoslovenského finále sa tešili podobne ako 
pred rokom žiaci zo ZŠ Novomeského Trenčína. Tím zložený 
z prípravkárov AS Trenčín prešiel turnajom bez zaváhania 
a zaslúžene si zahrá v Nitre. „Priznám sa, že sme neodohrali 
najlepší turnaj. Dôležitosť postupu nám trocha zväzovala 
nohy. Postupne sme sa cez to dostali. Kvalita bola na našej 
strane a dokázali sme vsietiť veľa gólov. Celý turnaj sme 
vyhrali bez komplikácií. Na finálovom kole budeme musieť 
hrať lepšie,“ povedal tréner tímu Miroslav Karas. 

Mladí Trenčania minulý rok finálový turnaj s prehľadom 
vyhrali. Odmenou pre nich bolo sprevádzanie futbalistov 
Slovenska pri nástupe na kvalifikačný zápas majstrovstiev 
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Európy proti Španielsku. Z minuloročného kádra je v tíme ešte 
štvorica futbalistov. Kapitánom je desaťročný Nathanael 
Zaťko, ktorý má aj tento rok najvyššie ciele. „Turnaj sme si 
poriadne užili. Tešíme sa na finále. Radi by sme titul 
zopakovali,“ povedal odhodlane. 

Na striebornom stupienku skončili mladí futbalisti zo 
ZŠ Uhrovec, ktorí sa na krajské kolo kvalifikovali z okresu 
Bánovce nad Bebravou. „Môžem prejaviť maximálnu 
spokojnosť. Veľké očakávania sme nemali. Skôr sme čakali, 
že budeme absolútni outsideri. Až na jedného sú tu chlapci, 
ktorí hrajú dedinské ligy. Ich veľkou výhodou bola 
bojovnosť,“ povedal po skončení turnaja učiteľ telesnej 
výchovy Peter Janáč.  

Na pekné tretie miesto sa vyšplhali žiaci zo ZŠ Púchov. Aj 
oni si pochvaľovali úroveň turnaja a organizácie. „Môžeme 
byť iba spokojní. Na 
to, že sú to všetko 
malí chlapci,  zahrali 
veľmi dobre. Čo sa 
nás týka, mali sme aj 
šťastie. To však patrí 
k športu. Naša zá-
kladná skupina bola 
veľmi vyrovnaná 
a vďaka systému tur-
naja sme šli ďalej,“ 
povedal sprievodca družstva Miroslav Mudrák . Púchovčania 
pred turnajom nemali veľké očakávania. Tím zložený 
z futbalistov a hokejistov si chcel v prvom rade schuti zahrať. 

Finálová skupina: Novomeského Trenčín – Uhrovec 4:1, 
Púchov – Novomeského Trenčín 1:14, Uhrovec – Púchov 7:1. 

Konečné poradie: 1. ZŠ Novomeského 11, Trenčín, 2. ZŠ 
s MŠ SNP 5 Uhrovec, 3. ZŠ J. A. Komenského 50 Púchov, 4. 

Víťazné družstvo zo ZŠ Novomeského v Trenčíne. 
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ZŠ s MŠ Pod hájom 967, Dubnica, 5. ZŠ s MŠ Veľká Okružná 
1089/19 Partizánske, 6. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad 
Váhom, za účasť: ZŠ SNP 587/4, Kanianka, ZŠ sv. Augustína 
Moyzesova 1, Pov. Bystrica, ZŠ SNP 587/4 Kanianka, ZŠ 
Štúrova 18, Myjava. 

Najlepší strelec: Samuel Bulko (Trenčín), najlepší hráč: 
Martin Čavoj (Partizánske), najlepší brankár: Adam Horník  
(Uhrovec). 

www.sme.sk 07.05.2015 
pomocná evidencia 789/1/2015 
 
Siloví trojbojári Novomešťan Peter Herák a Trenčan Jozef 

Gabrhel začali novú sezónu zlepšením svetových rekordov. 
Títo špičkoví reprezentanti 
Slovenska  dominovali na 
spoločných majstrovstvách 
Českej a Slovenskej republi-
ky v silovom trojboji fede-
rácie GPC. Tie sa konali 9.- 
11. apríla v Prahe. Obaja 
štartujú vo farbách Nového 

Mesta nad Váhom. 
Okrem víťazstiev vo svojich kategóriách prekonali Peter 

Herák i Jozef Gabrhel doterajšie platné svetové rekordy. Jozef 
Gabrhel zvíťazil celkovým výkonom 402,5 kg. V tlaku na 
lavičke zlepšil doterajší svetový rekord hneď dvakrát – najskôr 
výkonom 105,5 kg a v treťom pokuse posunul aktuálnu 
hodnotu svetového rekordu až na 107,5 kg. 

Peter Herák zvíťazil vo svojej kategórii celkovým výkonom 
572,5 kg. Svetový rekord prekonal v disciplíne drep. Najskôr 
v drepe zvládol 230,5 kg, vo štvrtom pokuse dokázal posunúť 
svetový rekord až na hranicu 235 kg. Peter Herák zároveň 
vytvoril aj slovenský rekord v tlaku na lavičke, keď zdolal 

Peter Herák (vľavo) a Jozef Gabrhel. 
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120,5 kg. V mŕtvom ťahu zvládol 222,5 kg. Tretím pokusom 
atakoval svetový rekord 230,5 kg aj v tejto disciplíne, ten sa 
mu už nevydaril. 

Peter Herák svojim celkovým výkonom splnil A limit na 
majstrovstvá sveta, ktorých by sa rád zúčastnil. Tie sa budú 
konať na jeseň v americkom Las Vegas. 

www.sme.sk 11.05.2015 
pomocná evidencia 801/1/2015 
 
Majstrami Slovenska v K1 na 5000 m sa počas víkendu na 

domácom šampionáte na dlhých tratiach v Trenčíne stali Peter 
Gelle (VŠC Dukla Banská Bystrica) a Nikola Zatlkajová  
(KRK Nováky). Disciplínu C1 na 5000 m ovládol podľa 

predpokladov Matej 
Rusnák (VŠC Dukla 
B. Bystrica), v ženskej 
kategórii sa preteky 
neuskutočnili. 

Na Majstrovstvách 
SR na dlhých tratiach 
sa pod taktovkou or-
ganizátorov z kanois-
tického klubu TTS 

Trenčín zúčastnili zástupcovia pätnástich slovenských klubov, 
ktorí bojovali o medaily na 5000 m. Okrem hlavných kategórií 
mužov a žien sa šampionát uskutočnil v kategóriách juniorov, 
junioriek, kadetov, kadetiek, chlapcov, dievčat, resp. 
veteránok a veteránok. 

Na majstrovstvách sa zúčastnili aj mladé nádeje z TJ Slávia 
Športové gymnázium Trenčín a kanoistického klubu TT 
Trenčín. Najúspešnejšou domácou kanoistkou bola Kristína 
Mrvová zo Slávie Športové gymnázium, ktorá zvíťazila 
v kategórii C1 juniorky na 5000 m a vybojovala prvenstvo aj 
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na rovnakej trati v C2 spolu s Monikou Tollaovou z ŠKP 
Bratislava.  

V Trenčíne zostali aj dve tretie miesta. Zaslúžil sa o to 
Dominik Olexík z TTS v C1 chlapci a jeho oddielový kolega 
Andrej Vrškový , ktorý zvíťazil v kategórii C2 kadeti na 5000 
m spolu s Jakubom Lutašom z Dukly Banská Bystrica. 

www.canoe.sk 11.05.2015 
pomocná evidencia 803/1/2015 
 
V sobotu 11. apríla sa v areáli trenčianskeho autistického 

centra PRO AUTIS v Soblahove konal 3. ročník benefičného 
behu PRO AUTIS. Výťažok z tejto akcie ide na podporu 
fungovania tohto centra.  

Záštitu nad podujatím prevzal hokejista Richard Lintner , 
ktorý akciu aj moderoval. Účasť za krásneho slnečného 
počasia bola vy-
soká, behalo sa v 
rôznych kategó-
riách na tratiach 
dlhých 10 km, 5 
km a detské behy 
merali 800 m. 
Bol zabezpečený 
pitný režim a pri-
pravené občer-
stvenie pre bež-
cov. Deti sa okrem behu mohli vyšantiť aj na skákacom hrade 
a trampolíne. Behu sa zúčastnil aj primátor Trenčína Richard 
Rybníček a Jozef Bednár, ktorý sa problematike autizmu 
venuje roky, nakoľko sám má postihnutého syna. Hlavným 
organizátorom benefičného behu bol Martin Vlnka . 

Hlavným cieľom autistického centra PRO AUTIS je 
sociálna a humanitárna starostlivosť o rizikové skupiny 
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populácie, a to najmä o deti s autistickým syndrómom. 
Centrum sa nachádza v horskom prostredí obce Soblahov 
v objekte bývalej horárne. Zariadenie okrem interiérových 
priestorov ponúka najmä krásnu prírodu s možnosťou 
plnohodnotného využitia pre rôzne exteriérové aktivity. 
Súčasťou centra je aj záhradka a detský parčík s domčekom, 
trampolínou, šmýkalkou a preliezkami. 

www.teraz.sk 18.04.2015 
pomocná evidencia 794/1/2015 
 

 
 
Pretekárky Krasoklubu Trenčín priniesli za uplynulú 

sezónu do Trenčína 60 medailí, z toho tri majstrovské a tri 
medzinárodné.  

Na marcové Majstrovstvá Slovenska 2015 v Púchove boli 
nominované Erika Balážová, Máša Mošková, Agáta Bačová 
a Natália Ostrolucká. Opäť dokázali, že patria k najlepším. 
Balážová získala 2. miesto, Mošková skončila štvrtá, Bačová 
obsadila šieste a Ostrolucká vo svojej kategórii získala 
striebro.  

O týždeň sa konali Majstrovstvá Slovenska v Inter-
pretačnom korčuľovaní v Žiline, kde Vladimíra Bi čanovská 
vykorčuľovala titul prvej vicemajsterky. Klub sa túto sezónu 
rozrástol aj o najmladšie pretekárky v kategórii Hviezdičky, 
kde 5 medailí patrí Michaele Ševčíkovej a dva cenné kovy 
priniesla Nina Benková. V konečnom poradí Slovenského 
pohára skončili pretekárky v kategórii N9 – Balážová druhá 
a Mošková tretia, v kategórii N10 – Bačová na 4. mieste 
a v kategórii N7 má klub Kraso Trenčín víťazku Slovenského 
pohára Natáliu Ostroluckú.  

Krasokorčuliarky reprezentovali Trenčín aj na štyroch 
medzinárodných pretekoch v Rakúsku a Maďarsku. Za 
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interpretačné korčuľovanie doniesla z Budapešti striebro 
Lucia Horvátová a v Miszkolci obsadila 6. miesto Vladimíra 
Bičanovská. V Grazi vybojovali striebro Ostrolucka aj 
Balážová a za účasti konkurencie z 11 štátov sveta uzavreli 
prvú desiatku Mošková ziskom 7. miesta a Bačová 9. 
miestom. Vo Viedni skončila Erika Balážová štvrtá.  

Info 01.05.2015 
pomocná evidencia 740/1/2015 
 
Slovenská reprezentácia kadetiek v hádzanej (hráčok do 17 

rokov) sa v dňoch 19. - 23. marca 2015 zúčastnila kvalifikácie 
SR v Kosove o postup na ME 2015 do Macedónska.  

Práve hádzanársky klub z Trenčína mal z nominovaných 
hráčok v reprezentácii až osem. Sedem z nich navštevuje 
Športové Gymnázium v Trenčíne (Barbora Hanzalíková, 
Terézia Takáčová, Erika Rajnohová, Katarína Kostelná, 
Barbora Zemanovičová, Nicol Nejedlíková, Nikola 
Trúnková ), kde ich trénuje klubová trénerka a asistentka 
trénera reprezentácie kadetiek Zdena Rajnohová. Ôsmou 
reprezentantkou je Nina Ušiaková, ktorá študuje na 
Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne.  

Majstrovstvá Európy sa uskutočnia v Macedónsku 13. - 23. 
augusta 2015 a naše mladé hádzanárske nádeje na n ich 
nebudú chýbať aj vďaka početnému zastúpeniu z HK Štart 
Trenčín. 

Info 01.05.2015 
pomocná evidencia 742/1/2015 
 
Duklu Trenčín povedie v budúcej sezóne hokejovej 

extraligy duo Ján Kobezda - Marcel Hanzal. Ján Kobezda 
tak bude mať okrem funkcie generálneho manažéra aj 
trénerské povinnosti a napodobní súčasného kouča českej 
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reprezentácie Vladimíra Růžičku, ktorý v minulosti na 
rovnakých postoch viedol Slaviu Prahu. 

Vedenie Dukly oslovilo v uplynulom období niekoľko 
kandidátov na post hlavného kouča, rokovania však neprebehli 
úspešne ani s jedným z nich. „Oslovili sme viacerých trénerov, 
so žiadnym z nich sme sa však nedohodli. Preto padlo 

rozhodnutie, že pri 
A-mužstve budem 
pôsobiť ja spolu s 
Marcelom Hanza-
lom. Funkcia gene-
rálneho manažéra a 
hlavného trénera sa 
dá dobre skĺbiť, 

nevidím v tom problém. Naopak, sú tu výhody, napríklad 
odpadajú problémy s komunikáciou či so zladením predstáv, 
ktoré môžu často byť medzi trénerom a manažérom rozdielne 
a vznikajú trecie plochy. Takto budem plne zodpovedný za 
svoje rozhodnutia. Na slovenskej scéne je to možno novinka, 
ale v Česku takto napríklad pracoval v Slavii Vladimír 
Růžička, podobne v zámorí som sa pri svojom pôsobení stretol 
s tým, že tréneri mali väčšie kompetencie,“ cituje oficiálny 
web Trenčanov slová Jána Kobezdu. 

Ten začal s hokejom v Dubnici, v Trenčíne potom pôsobil 
v sezónach 1997/1998 a 2000/2001. Neskôr hral ešte vo 
Fínsku či Slovane Bratislava. Trénerskú kariéru odštartoval na 
Islande, pričom šéfoval aj striedačke juniorskej reprezentácie 
„krajiny gejzírov“. Po návrate na Slovensko trénoval Dubnicu 
nad Váhom a následne juniorský tím HK Bulldogs.  

V sezóne 2013/2014 získal s trenčianskou juniorkou ako 
tréner spoločne s Marcelom Hanzalom titul majstra Slovenska. 

www.topspravy.sk 12.05.2015 
pomocná evidencia 816/1/2015 

Marcel Hanzal pred kamerou a mikrofónmi médií. 
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Kvalitne obsadený turnaj mladých talentov do jedenásť 

rokov pod názvom „This Is My Sen“ vyhral biely tím 
domáceho AS Trenčín. Družstvo vedené trénermi Jurajom 
Ďudákom a Jakubom Agafónom neprehralo ani jeden zápas, 
vyhralo štrnásť z pätnástich stretnutí a iba v súboji proti Slavii 
Praha remizovalo.  

Aj na druhej priečke jedného z najkvalitnejšie obsadených 
turnajov v Česku a na Slovensku v tejto vekovej kategórii 
skončil slovenský tím - 1. FC Tatran Prešov. Mladí futbalisti 
Ajaxu Amsterdam sa umiestnili na tretej priečke, štvrtý bol 
Ferencváros Budapešť. 

„Turnaj naplnil očakávania z pohľadu kvality tímov. Zo 
šestnástich mužstiev mohol každý jeden vyhrať nad každým. 
Chlapci ukázali dostatok majstrovstva. Takýto turnaj sme 
zorganizovali po prvý raz, ale chceme niečo podobné 
organizovať každoročne,“ povedal šéftréner prípraviek AS 
Trenčín Miroslav Karas: „Všetkým tímom a trénerom patrí 
poďakovanie za férový prístup počas celého turnaja a za 
vysokú kvalitu, ktorú predviedli, čím posunuli úroveň turnaja 
na veľmi vysokú úroveň.“ 

Pre mladých hráčov bolo veľkým zážitkom aj stretnutie s 
hviezdami seniorského tímu AS Trenčín. Zavítali medzi nich 

viacerí na čele so 
Stanislavom Lobotkom. 
Veď práve po jeho výroku 
„This Is My Sen“ bol 
pomenovaný aj samotný 
turnaj. Ceny odovzdávali aj 
Brazílčan Ramón da Silva 
a Holanďan Gino van 
Kessel, ktorý vyrastal práve 

v akadémii amsterdamského Ajaxu. Títo traja futbalisti ocenili 

Víťazní Trenčania v bielo-červených dresoch. 
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najlepších hráčov z troch najúspešnejších tímov. Stali sa nimi 
Artur Gajdoš  z AS Trenčín, Mikuláš Demjanovič z Prešova 
a Ezra Doest z Ajaxu.  

Biely tím AS Trenčín (1. miesto): Lapoš, Bagin, Zaťko, 
Gajdoš, Škultéty, Veselý, Ďorďai, Šimek, Gago, Bulko, 
Bednár. 
Červený tím AS Trenčín (16. miesto): Haško, Vyšlan, Mi-

čuda, Gogora, Machara, Svedek, O. Nebus, Ovšonka, Cobori, 
Pavlíček, Lichner. 

www.profutbal.sk 13.05.2015 
pomocná evidencia 823/1/2015 
 
Futbalisti AS Trenčín oslavujú v najvyššej slovenskej 

súťaži dve kolá pred koncom tejto sezóny majstrovský titul, 
premiérový v novodobej ére samostatnosti SR!  

O celkovom prvenstve pre tím spod hradu Matúša Čáka, 
ktorý v utorňajšom dueli 31. kola Fortuna ligy uspel na ihrisku 
Dukly Banská Bystrica (1:0), sa rozhodlo „bez nich“ – 
v stredu 21. mája večer. Trenčínu „pomohli“ hráči ŠK Slovan 
Bratislava víťazstvom 2:1 na pôde MŠK Žilina. Práve už iba 
klub spod Dubňa mohol okrem AS pomýšľať na ligový 
primát. 

„Som šťastný i spokojný. Tento rok nám vyšiel nad všetky 
očakávania. Mali sme cieľ skončiť na priečkach zaručujúcich 
Európsku ligu, Liga majstrov je bonusom a čerešničkou na 
torte. Získali sme double, v klube pracujeme na vysokej 
úrovni. V mužstve je výborná atmosféra, je to o vzťahoch. 
Máme svoju filozofiu, všetci rozmýšľame rovnako a 
spoločnými silami sa snažíme prekonať všetky prekážky,“ 
povedal v rozhovore pre TA3 tréner nového majstra Martin 
Ševela. 

Trenčania sledovali spoločne priamy prenos zo žilinského 
štadióna a vychutnali si po poslednom hvizde pod Dubňom 
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svoj úspech. V AS dlhšie zvažovali, či budú pozerať spoločne 
alebo samostatne. Napokon uprednostnili kolektívne 
stretnutie. 

„Spoločne sme si vychutnali úspech. Po zápase v Žiline 
bola u nás veľká radosť, objímanie, spev. Je to prirodzené, 
dosiahli sme úspech. Nehanbíme sa za emócie. Mladí hráči 

dokázali to, čo sa 
mnohým starším 
nepodarilo. Je to 
pre nich všetko 
čerstvé, ale po ro-
koch si uvedomia, 
čo sa im vlastne 
podarilo,“ hovorí 
Martin Ševela. 

Kouč AS patrí 
vekovo k mladším mužom na slovenských lavičkách a titul 
získal krátko po skončení hráčskej kariéry. „Nemôžem zaspať 
na vavrínoch. Som veľmi šťastný, že som získal titul i pohár. 
Nie každému sa to podarí, je to sen každého trénera. Je pred 
nami ešte dlhá cesta, chceme preraziť v pohárovej Európe. 
Čaká nás ešte veľa práce,“ uviedol pre TA3 Martin Ševela, 
ktorý by bol rád, ak by mužstvo zostalo pokope a doplnilo sa 
niektorými hráčmi. 

Hráči Trenčína figurovali po jesenných 19 odohraných 
kolách najvyššej súťaže ešte na 2. mieste s trojbodovým 
mankom na Žilinu (37, resp. 40 b.), fantastickým účinkovaním 
v tomto kalendárnom roku sa však dokázali odpútať od 
jediného konkurenta v boji o majstrovský titul. Na jar majú 
futbalisti AS vynikajúcu fazónu: z dvanástich duelov v lige 
jedenásťkrát vyhrali a raz remizovali.  

www.webnoviny.sk 20.05.2015 
pomocná evidencia 875/1/2015 

Trenčania po záverečnom hvizde v priamom prenose oslavujú titul. 
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Po rozdelení Česko-Slovenska a vzniku samostatnej 

slovenskej futbalovej súťaže od sezóny 1993/1994 je Trenčín 
siedmym klubom, ktorému sa poradilo získať majstrovský 
titul. S jedným úspechom sa pridal k MFK Ružomberok, ktorý 
dominoval v ročníku 2005/2006. Podľa počtu víťazných 
ligových trofejí vedie v tomto hodnotení Slovan Bratislava 
s ôsmimi prvenstvami, nasleduje MŠK Žilina (6), Inter 
Bratislava, 1. FC Košice a Artmedia Bratislava/Petržalka 
(po 2). 

Od sezóny 1993/1994 dosiaľ iba päť slovenských klubov 
získalo double – víťazstvo v najvyššej súťaži i v domácom 
pohári v jednej sezóne. Na poltucet ich teraz doplnil Trenčín. 
Rekordérom v tomto hodnotení je Slovan Bratislava (4), 
nasleduje Inter Bratislava (2), MFK Ružomberok, Artmedia 
Petržalka, MŠK Žilina a AS Trenčín (po 1). 

 
Prehľad víťazov najvyššej slovenskej futbalovej súťaže 
I. ročník 1993/1994 – Slovan Bratislava 

II. ročník 1994/1995 – Slovan Bratislava 
III. ročník 1995/1996 – Slovan Bratislava 
IV. ročník 1996/1997 – 1. FC Košice 
V. ročník 1997/1998 – 1. FC Košice 
VI. ročník 1998/1999 – Slovan Bratislava 
VII. ročník 1999/2000 – Inter Bratislava 
VIII. ročník 2000/2001 – Inter Bratislava 
IX. ročník 2001/2002 – MŠK Žilina 
X. ročník 2002/2003 – MŠK Žilina 
XI. ročník 2003/2004 – MŠK Žilina 
XII. ročník 2004/2005 – Artmedia Bratislava 
XIII. ročník 2005/2006 – MFK Ružomberok 
XIV. ročník 2006/2007 – MŠK Žilina 
XV. ročník 2007/2008 – Artmedia Petržalka 
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XVI. ročník 2008/2009 – Slovan Bratislava 
XVII. ročník 2009/2010 – MŠK Žilina 
XVIII. ro čník 2010/2011 – Slovan Bratislava 
XIX. ročník 2011/2012 – MŠK Žilina 
XX. ročník 2012/2013 – Slovan Bratislava 
XXI. ročník 2013/2014 – Slovan Bratislava 
XXII. ročník 2014/2015 – AS Trenčín 

 
Prehľad klubov podľa získaných ligových titulov 

8 – Slovan Bratislava (1994, 1995, 1996, 1999, 2009, 2011, 
2013, 2014) 
6 – MŠK Žilina  (2002, 2003, 2004, 2007, 2010, 2012) 
2 – Inter Bratislava (2000, 2001), 1. FC Košice (1997, 
1998), Artmedia Bratislava/Petržalka (2005, 2008) 
1 – MFK Ružomberok (2006), AS Trenčín (2015) 

Prehľad klubov, ktorým sa podarilo získať double 
4 – Slovan Bratislava (1994, 1999, 2011, 2013) 
2 – Inter Bratislava (2000, 2001) 
1 – MFK Ružomberok (2006), Artmedia Petržalka (2008), 
MŠK Žilina  (2012), AS Trenčín (2015) 
Vizitka klubu AS Tren čín 
Rok založenia: 1992 ako Ozeta Dukla (neskôr Laugaricio) 
Klubové farby:  červená, biela 
Predseda predstavenstva a generálny manažér: Róbert 
Rybníček 
Podpredseda predstavenstva: Tschen La Ling 
Komerčný riaditeľ: Ron de Bot 
Marketingový manažér: Igor Schlesinger 
PR manažér: Martin Galajda 
Manažér A-tímu: Drahoslav Bočák 
Manažér mládeže: Pavol Cobori 
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Realizačný tím 
Tréneri:  Martin Ševela, Ivan Vrabec 
Asistent trénera: Vladimír Cifranič 
Technický manažér: Leo van Veen 
Tréner brankárov:  Roman Hodál 
Technický asistent: Gideon van der Wee 
Lekár A-tímu:  Jozef Takáč 
Masér: Jozef Liška 
Vedúci mužstva: Jozef Hollý 
Fyzioterapeut: Peter Gašperák 
Videoanalytik:  Branislav Havierník 

Najväčšie úspechy: 1. miesto v najvyššej súťaži (sezóna 
2014/2015), víťaz domácej pohárovej súťaže Slovnaft Cupu 
(2014/2015), 2. miesto v najvyššej súťaži (2013/2014), 
3. miesto v najvyššej súťaži (2012/2013), účasť v Európskej 
lige UEFA (2013/2014 a 2014/2015), účasť v UEFA Intertoto 
Cupe (1998, 1999, 2000, 2002) 

Káder AS Trenčín pre jarnú časť sezóny 2014/2015 
Brankári:  Igor Šemrinec, Adrián Chovan, Matej Vozár, 

obrancovia: Lukáš Skovajsa, Milan Rundič (Srb.), Madu 
Kingsley (Nigér.), Peter Čögley, James Lawrence (Angl.), 
Ramón Rodríguez da Silva (Braz.), Peter Kleščík, 
stredopoliari:  Damián Bariš, Ryan Koolwijk (Hol.), Ibrahim 
Rabiu (Nigér.), Jakub Holúbek, Karol Mondek, Matúš Bero, 
Stanislav Lobotka, útočníci: Gino van Kessel (Hol.), Jairo de 
Macedo da Silva (Braz.), Dávid Guba, Martin Vlček, 
Emmanuel Edmond (Nigér.) 

Zmeny v kádri AS Trenčín počas zimnej prestávky 
Príchody: Ryan Koolwijk (FC Dordrecht/Hol. – prestup), 

Gino van Kessel (Arles-Avignon/Fr.-II. liga – prestup), Matej 
Vozár (Spezia Calcio/Tal.-II. liga – návrat z hosťovania), 
Damián Bariš (Nové Mesto nad Váhom/II. liga – návrat 
z hosťovania), Martin Vlček (z dorastu AS Trenčín) 
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Odchody: Moses Simon (Nigér.), Haris Hajradinovič 
(Bosna a Herceg., KAA Gent/Belg. – obaja prestup), Daniel 
Bednárik (dlhodobé zranenie), Patrik Mišák (Baník 
Ostrava/ČR – prestup), Matúš Opatovský (Slovan 
Nemšová/III. liga – hosťovanie).  

Odchody (ešte počas jesennej časti): Aldo Omar Baéz 
(Arg. – Slavia Praha/ČR), Tomáš Malec (Rosenborg 
Trondheim/Nór.), František Kubík (Slovan Bratislava), Miloš 
Volešák (Žilina). 

Prehľad umiestnení Trenčína v ére samostatnej SR 
ročník 1993/1994: nehral najvyššiu súťaž 
ročník 1994/1995: nehral najvyššiu súťaž 
ročník 1995/1996: nehral najvyššiu súťaž 
ročník 1996/1997: nehral najvyššiu súťaž 
ročník 1997/1998: 4. miesto 
ročník 1998/1999: 5. miesto 
ročník 1999/2000: 5. miesto 
ročník 2000/2001: 8. miesto 
ročník 2001/2002: 5. miesto 
ročník 2002/2003: 9. miesto 
ročník 2003/2004: 5. miesto 
ročník 2004/2005: 8. miesto 
ročník 2005/2006: 7. miesto 
ročník 2006/2007: 12. miesto (záchrana v jarnej prelínacej 
súťaži: v konkurencii ôsmich klubov 4. priečka) 
ročník 2007/2008: 12. miesto – zostup do II. ligy 
ročník 2008/2009: nehral najvyššiu súťaž 
ročník 2009/2010: nehral najvyššiu súťaž 
ročník 2010/2011: nehral najvyššiu súťaž 
ročník 2011/2012: 5. miesto 
ročník 2012/2013: 3. miesto 
ročník 2013/2014: 2. miesto 
ročník 2014/2015: 1. miesto 
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www.pravda.sk 20.05.2015 
pomocná evidencia 876/1/2015 
 
Mesto, ktoré bolo vždy hokejové, sa zmenilo na viac 

futbalové. Trenčín je prvýkrát v dejinách majstrom Slovenska. 
Denník SME vybral desať dôvodov, prečo je najlepší. 

1. Senzačná jarná časť 
Trenčín ťahá sériu desiatich víťazstiev za sebou, 

z dvanástich jarných súbojov stratil iba dva body pri remíze 
v Žiline. Brankár Igor Šemrinec inkasoval len štyri góly. Po 
jeseni pritom majster strácal z druhého miesta na prvú Žilinu 
tri body a inkasoval až 22-krát. 

2. Súboje s konkurentmi 
Dokázal vyhrávať kľúčové súboje a na domácom štadióne 

s výnimkou jednej remízy ani raz nezaváhal. S obhajcom 
trofeje a najväčším favoritom Slovanom vyhral Trenčín všetky 
tri vzájomné zápasy (4:0, 2:0 a 3:1). S druhou Žilinou tiež 
neprehral (2:2 a 1:1) a s treťou Trnavou dvakrát triumfoval 
(2:0 a 1:0) a raz prehral (0:1). 

3. Kľúčových hráčov nahradili ešte lepšími 
Po jesennej časti odišli dvaja najlepší strelci tímu - Haris 

Hajradinovi č a Moses Simon, ale ďalší ich bez problémov 
nahradili. Najväčším prínosom bol Gino van Kessel. Na jar sa 
vrátil z francúzskeho Arlesu a v lige dal šesť gólov. Strelecky 
zaujal aj mladík Matúš Bero. 

„Veľakrát sa stalo, že nám odišiel kvalitný hráč, ale zaňho 
prišiel ešte kvalitnejší. Dobre pracujeme aj s mládežou a 
každého pol roka nám vyskočí nejaký odchovanec,“ 
vysvetľoval tréner Martin Ševela. 

4. Majite ľ myslí dopredu 
Trenčín je momentálne jediným ligovým klubom, ktorý má 

zahraničného majiteľa. Bývalý holandský reprezentant Tscheu 
La Ling  získal s Ajaxom Amsterdam štyri tituly.  
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„V slávnom klube nabral mnoho skúseností, ktoré nám 
odovzdáva. Jeho pohľad je možno trošičku iný ako náš 
slovenský. Rozmýšľaním a prehľadom je o päť rokov dopredu 
ako my. Možno aj preto je Trenčín tak vysoko,“ tvrdí Martin 
Ševela. 

5. Tréner Martin Ševela 
Za prvými úspechmi Trenčína bol tréner Adrián Guľa. Po 

jeho odchode do Žiliny mnohí predpokladali, že Trenčín pôjde 
dole, ale stal sa opak. Neskúsený trénerský nováčik Martin 
Ševela má dokonca lepšie výsledky. Vlaňajšie druhé miesto 
ešte zlepšil. „Filozofia klubu je nastavená tak, že každý je 
nahraditeľný,“ tvrdí Martin Ševela. 

6. Systematická práca 
Nasleduje spôsob filozofie Ajaxu Amsterdam, s ktorým má 

akúsi družbu. La 
Ling kúpil Trenčín 
v roku 2007. Klub 
sa vyšplhal z dru-
hej ligy a postupne 
šiel hore aj 
v prvej. Prvý rok 
po návrate (2012) 
skončil na piatom 
mieste, predvlani 

tretí a vlani druhý. 
Rozpočet klubu bol v tejto sezóne 1,7 milióna eur, čo je 

o dosť menej ako jeho hlavní konkurenti – Slovan 4,5 milióna, 
Žilina 4 milióny a Trnava zhruba 3 milióny. Káder Trenčína 
má pritom vekový priemer iba 22 rokov. 

7. Správny výber posíl 
Trenčín má najlepší skauting v lige. „Nechodia k nám síce 

top hráči so zvučným menom, ale tréningovým procesom sa 
im snažíme nastaviť cestu, ktorá je správna na jeho rozvoj,“ 

Gino van Kessel bol po návrate z Francúzska veľkou oporou. 
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vraví tréner. „Ak dosiahnu u nás vyššiu úroveň, prechádzajú 
do kvalitnejšej ligy. Výsledky ukazujú, že to robíme na dobrej 
úrovni. Lebo každý rok odchádzajú do nás hráči do lepších 
líg.“ 

8. Viac strelcov 
    Ofenzívna sila sa rozkladá v tejto sezóne medzi viacerých, 
každý vie pohroziť. Až jedenásť hráčov strelilo viac ako 3 
góly. Žiadny súper sa nemôže zamerať na jediného strelca. 

9. Hrá ako Barcelona 
    Majiteľ La Ling od začiatku chcel od mužstva ofenzívny 
presingový štýl hry na spôsob Holandska či Španielska. 
Martin Ševela priznáva, že sa mu páči herný prejav Barcelony 
a Bayernu, ktorý je veľmi útočný. Trenčín takmer každého 
súpera v súťaži prevýšil aj v percentuálnom držaní lopty či 
v počte úspešných prihrávok. Spolu so Žilinou strelil aj 
najviac gólov. 

„Hráčov nabádam, aby sa nebáli vymýšľať, nútim ich, aby 
boli kreatívni a zvolili primeranú mieru rizika,“ priznáva 
tréner. 

10. Najväčší favorit sklamal 
Pred štartom súťaže bol jasným favoritom súťaže Slovan 

Bratislava. Výsledky majstra predchádzajúcich dvoch sezón 
boli najväčším sklamaním. Bratislavčanom nepomohol 
najvyšší rozpočet, dve trénerské výmeny ani veľké hráčske 
rošády v tíme. 

www.sme.sk 21.05.2015 
pomocná evidencia 884/1/2015 
 
Ohlasy médií na zisk majstrovského titulu AS Trenčín: 
UEFA.com: „Trenčín získal historické slovenské double. 

Tím z mesta neďaleko českých hraníc s 56-tisíc obyvateľmi 
má vekový priemer iba 22 rokov. Keď Tschen La Ling 
preberal v roku 2007 kontrolu nad klubom, úspech sa 
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nedostavil okamžite. Po druhom mieste vo vlaňajšej sezóne sa 
sen o titule teraz stal skutočnosťou.“ 

De Gelderlander (Hol.): „Prvý slovenský titul pre La 
Lingov AS Trenčín. Mužstvo je šampiónom, hoci ani nehralo. 
Domáca prehra Žiliny so Slovanom Bratislava 1:2 znamená, 
že klub Tschen La Linga dve kolá pred koncom má 
nepreklenuteľný náskok. Pre organizáciu, ktorej súčasťou sú 
holandskí hráči Gino van Kessel a Ryan Koolwijk, ide 
o premiérové prvenstvo. Trenčín triumfoval aj v národnom 
pohári.“ 

L'Équipe (Fr.):  „Prvý titul pre AS Trenčín. Dve kolá pred 
koncom je slovenským šampiónom vďaka utorňajšiemu 
víťazstvu v Banskej Bystrici a stredajšej prehre Žiliny 
s obhajcom prvenstva Slovanom Bratislava, ktorá zaostáva až 
o osem bodov.“ 

Voetbal zone (Hol.): „La Lingov klub ziskom 
premiérového titulu píše históriu. Trenčín získal aj domáci 
pohár. Teraz vyhral ligu bez toho, aby v stredu zasiahol do 
diania. Jeho jediný rival zo Žiliny doma podľahol Slovanu 
Bratislava a zaostáva o osem bodov dve kolá pred koncom. 
Dres nového šampióna si obliekajú aj dvaja Holanďania – 
stredopoliar Ryan Koolwijk a útočník Gino van Kessel.“ 

Soccernews.nl (Hol.): „La Ling a Van Kessel môžu po 
troch týždňoch od zisku pohára znova odzátkovať šampanské. 
AS Trenčín bez hrania získal prvý národný titul. Jediný 
zostávajúci konkurent MŠK Žilina v stredu stratil poslednú 
nádej, prehral so Slovanom Bratislava 1:2 a medzi prvým a 
druhým tímom je dve kolá pre koncom osembodová diera.“ 

www.astrencin.sk 21.05.2015 
pomocná evidencia 887/1/2015 
 
Je prvým trénerom v dejinách, ktorý priviedol Trenčín k 

titulu majstra Slovenska. Martin Ševela.  
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Čo to pre vás znamená? Ako to vnímate? 
„Urobili sme Trenčínu najlepšiu možnú reklamu. Nielen na 

Slovensku, ale verím, že aj v 
Európe. V meste je eufória, 
triumf v lige i v Slovenskom 
pohári je zásluhou celého 
klubu. Počet fanúšikov nám 
neustále rastie a to je pre nás tá 
najväčšia odmena.“ 

Trenčín mal rozpočet iba 
1,7 milióna eur, čo je oveľa menej ako trebárs najväčší 
favorit Slovan. Ako je možné, že ste úspešnejší? 

„Vyhrali sme najviac zápasov. V klube sú skvelé vzťahy, 
máme svoju filozofiu a všetci fungujeme na rovnakej 
myšlienke. Cez zimu sa popracovalo na víťaznej mentalite 
hráčov, čo sa nám podarilo. Do každého zápasu sme šli 
cieľom vyhrať.“ 

Víťazná mentalita? Môžete byť konkrétnejší? 
„Jeden faktor sú motivačné videá, ďalším sú skupinové 

pohovory a tiež individuálny kontakt. Každý hráč má nejaký 
problém a je dobré, keď sa nám otvorí. Snažili sme sa odbúrať 
ich starosti, aby sa v tréningovom procese viac sústredili. Ak 
vám myšlienky utekajú inde, uberá vám to z koncentrácie. 
Práca s detailom je dôležitá.“ 

Má Trenčín najsilnejší káder v súťaži? 
„Môžem povedať, že áno. Liga je dlhodobá súťaž, hráte 33 

zápasov a my sme sa stali majstrami už dve kolá pred koncom. 
Mali sme najmenej zaváhaní. Každý hráč vedel, čo robiť, 
a išiel za cieľom.“ 

Kto bol najväčšou oporou tímu? 
„Vždy vyskočí nejaký jednotlivec, Po odchode brankára 

Miloša Volešáka v jesennej časti vyskočil Igor Šemrinec, 
dovtedy náhradník. Chytil sa šance a ukázalo sa, že to bolo 



615 

 

kľúčové. Vychytal nám finále Slovenského pohára, zneškodnil 
v rozstrele tri penalty. V poslednom zápase v Banskej Bystrici 

udržal v kľúčovom momente 
nervy a tiež chytil pokutový 
kop. Udržal si výkonnosť na 
vysokej úrovni, svoje miesto 
si zastal. Mohol by som ešte 
spomenúť Matúša Bera, 
ktorý na jeseň iba naskakoval 
z lavičky. Na jar sa však stal 
jedným z hlavných pilierov 

základnej zostavy. Potvrdil to gólmi, prihrávkami a veľkou 
aktivitou. Výborné výkony podával už tradične stredopoliar 
Stanislav Lobotka. Stala sa z neho osobnosť. Mohol by som 
pokračovať o každom jednom hráčovi, ale u týchto 
spomínaných šlo o markantný progres.“ 

Na jar ste sa výrazne zlepšili, z dvanástich zápasov ste 
vyhrali jedenásť a raz remizovali. Čo sa stalo? Kde ste 
zobrali tú suverenitu? 

„Po mentálnej stránke sme urobili veľký pokrok, chlapci 
uverili nielen sebe, ale celej filozofii. Vzájomná podpora robí 
tiež veľa.“ 

Trenčín je známy útočným futbalom, ale v jarnej časti 
sa výrazne zlepšil v defenzíve. V dvanástich zápasoch ste 
inkasovali iba štyri razy. Čím to? 

„V zimnej prestávke sme sa viac zamerali na organizáciu 
hry. V minulosti sme pri strate lopty mali problém rýchlo 
prepnúť do obrany. Súperi často chodili do rýchlych 
protiútokov – do otvorenej obrany. Práve tu sme spravili 
kroky k zlepšeniu.“ 

Ste šampiónmi Slovenska a vyhrali ste aj Slovenský 
pohár. To sotva niekto z vás čakal, však? 
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„O takomto niečom sa nám naozaj nesnívalo. Pred sezónou 
sme mali cieľ zaručiť si miestenku v Európskej lige, ale že to 
vypáli až do takejto dvojnásobnej radosti, je senzácia.“ 

Veríte, že by ste mohli obhájiť titul v nasledujúcej 
sezóne? 

„Určite áno. Na budúci rok bude našou úlohou opäť sa 
posunúť výkonnostne ďalej. Musíme si dať najvyššie ciele.“ 

Trenčín sa prvýkrát predstaví v druhom predkole 
najslávnejšej klubovej súťaže. Má váš súčasný káder na 
postup do hlavnej fázy Ligy majstrov? 

„To ukážu až zápasy. Veľkú rolu môže hrať, či k nám bude 
milosrdnejší žreb. Chceme sa posunúť ďalej, ak by to bola 
skupinová fáza Ligy majstrov, bolo by to fantastické. Bude to 
jeden z našich cieľov, 
urobíme maximum.“ 

Ak chcete preraziť aj 
v Európe, zrejme bude 
nutné káder posilniť, 
nie? 

„Nebol by som proti, ak 
by prišla dajaká kvalita. 
Cez víkend príde majiteľ Tschen La Ling a budeme riešiť aj 
túto otázku. Ak však príde nejaká zaujímavá ponuka za hráča 
AS Trenčín, nebudeme mu brániť, aby sa rozvíjal v lepšom 
klube. Je však predčasné hovoriť o týchto veciach.“ 

Po tomto úspechu narastie záujem o vaše služby aj vo 
väčších a bohatších kluboch. Zostanete v Trenčíne? 

„Je to prirodzené. Záujem o moje služby by am potešil, ale 
som zmluvne zaviazaný v Trenčíne ešte na tri roky. Bude 
dôležité, aby sa potenciálny záujemca stretol s predstaviteľmi 
nášho klubu a našli spoločnú reč. Inak sú to iba špekulácie.“ 

Ako prebiehali oslavy? 
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„Futbal Žilina – Slovan sme si spolu s hráčmi a 
realizačným tímom vychutnali v Trenčíne pred televízorom. 
Prežívali sme to, boli tam veľké emócie. Po víťazstve Slovana 
vypukli oslavy, ale užili sme si to v rámci normy. Vo štvrtok 
i v piatok pokračujeme v tréningu. Chceme tím ešte 
namotivovať na posledné dva zápasy.“ 

Neflámovali ste do rána? 
„To ešte nie. Viem však, že v sobotu po zápase so Žilinou 

sa niečo chystá.“ 
Máte za titul a pohár prisľúbené od šéfov nejaké 

prémie? 
„Mali sme to dané pred sezónou. Očakávame, že by niečo 

mohlo prísť.“ 
www.sme.sk 21.05.2015 
pomocná evidencia 885/1/2015 
 
Prezident Únie ligových klubov Ivan Kozák spoločne so 

zástupcom generálneho partnera, stávkovej kancelárie 
Fortuna, Tiborom Švardom vo štvrtok 21. mája oficiálne 

odhalili novú trofej pre víťaza 
najvyššej slovenskej futbalovej súťaže 
s názvom „Esencia hry“. 

Jej prvým držiteľom bude AS 
Trenčín. Zverenci trénera Martina 
Ševelu si pohár prevezmú už v sobotu, 
po domácom fortunaligovom stretnutí 
s MŠK Žilina. 

„Tento unikátny projekt sa skončil 
úspešne. Do hlasovania sa zapojilo viac 
než 14 tisíc priaznivcov a viac ako 
10 400 hlasovalo za víťazný návrh. Aj 

toto je cesta k fanúšikom,“ povedal Ivan Kozák a doplnil, že aj 
jemu sa najväčšmi pozdávala práve „Esencia hry“. 
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Bez grafického návrhu je hodnota novej trofeje 12-tisíc eur. 
Jej replika každoročne zostane vo vitríne majstrovského 
klubu. „Sme nadšení, že sme sa mohli spolupodieľať na tomto 
projekte a zavítať do miest, kde sa Fortuna liga hrá. 
Gratulujeme Trenčanom,“ uviedol Tibor Švarda. 

www.webnoviny.sk 21.05.2015 
pomocná evidencia 889/1/2015 
 
Ani nepriaznivé počasie či prehra s MŠK Žilina 0:1 v 

sobotňajšom zápase (23. mája) 32. kola Fortuna ligy 
2014/2015 nepokazili futbalistom AS Trenčín radosť z 
majstrovského titulu.  

Po záverečnom hvizde vypukli pod hradom Matúša Čáka 
búrlivé oslavy. Hráči a realizačný tím si z rúk prezidenta 
Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Jána Kováčika a šéfa 
Únie ligových klubov (ÚLK) Ivana Kozáka prebrali zlaté 
medaily.  

Potom kapitán AS Peter Kleščík zdvihol nad hlavu cenu 
pre šampióna Fortu-
na ligy, ktorou bola 
premiérovo v tomto 
ročníku trofej s ná-
zvom „Esencia hry“. 
Gejzíry šampanské-
ho následne pokro-
pili aj stovky fanú-
šikov, ktorí sa na 

hraciu plochu prišli podeliť o radosť so svojím tímom.       
Jedným z hlavných strojcov trenčianskeho úspechu bol 

tréner Martin Ševela: „Je naozaj krásne, keď vám odovzdajú 
medailu za to, že ste najlepší v krajine, v ktorej žijete. Zisk 
titulu bol podmienený víťazstvom v pohári a ja si double 
veľmi cením. Odohrali sme famóznu sezónu, nie je to klišé, 
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myslím, že s odstupom času si to uvedomíme všetci. Chalani 
budú navždy zapísaní do histórie trenčianskeho futbalu a to im 
už nikto nezoberie. Keď sa zamyslia nad svojou kariérou, tak 
budú vedieť, že v sezóne 2014/15 dosiahli pre maličký 

Trenčín, ktorý do-
vtedy len čakal na 
úspech, niečo výni-
močné. Som na nich 
veľmi pyšný.“ 

Kouč AS priznal, 
že očakáva mohutné 
oslavy. „Chlapci ur-
čite dnes večierku 
mať nebudú. Teraz 

máme na programe oficiálnu večeru a potom majú hráči 
zábavu vo vlastných rukách. Sú to však profíci a vedia, čo je 
povolené. Zaslúžia si to, pretože počas sezóny tam bolo veľa 
odriekania a tvrdej driny. Toto je ten bonus, ktorý si teraz 
môžu  vychutnať,“ dodal.       

Trofej nad hlavu ako prvý zdvihol kapitán Peter Kleščík: 
„Dnešná prehra dojem z celej sezóny určite nepokazila. Chceli 
sme to zvládnuť, ale bohužiaľ sa to nepodarilo. Netreba však 
smútiť, pretože majstrovská trofej je odmena za celý rok, nie 
za jeden zápas. Hlavne prvý polčas mal veľmi dobré tempo. 
Súper mal v ňom viac šancí, potom sme si príležitosti vytvorili 
aj my. Napokon Žilina skórovala z nenápadnej akcie. Síce sme 
to dnes nezvládli, ale aj tak sa tešíme, veď máme titul.“       

Mladý útočník Matúš Bero na stredajšej oslave, ktorá 
nasledovala po výhre Slovana v Žiline, chýbal. Pripravoval sa 
totiž na maturitu. „Urobil som ju na trojku, ale futbalová 
sezóna bola na jednotku, čiže som spokojný. Titul je ten 
najlepší pocit na svete. Dostali sme medaily, máme pohár. My 
sme dnes vedeli, že už nemusíme, keby sme museli, tak je to 
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iné. Aj tak to bol podľa mňa výborný zápas. Škoda, že sme 
neuspeli, ale pre Trenčín sme získali historický titul a to je 
najdôležitejšie. Pre takéto chvíle sa hrá futbal, ideme si to 
všetci užiť.”   Brankár Igor Šemrinec v zápase zlikvidoval 
Žilinčanom dve veľ-
ké šance, ale v zá-
vere inkasoval. Po 
zápase mu to však 
vôbec nevadilo. „Bo-
lo super, že dnes 
mohli s nami osla-
vovať aj fanúšikovia. 
Ľudia si to užili, ško-
da, že nevyšlo po-
časie, ale pre nás to bol taký zlatý dážď. Celá oslava bola 
výborne zorganizovaná, bol som rád, že fanúšikovia mohli za 
nami prísť na plochu. Chceli sme im urobiť  radosť a v 
poslednom domácom zápase sa s nimi rozlúčiť víťazstvom, 
ale nepodarilo sa. Vôbec to však nevadí, pretože sme majstri,“ 
povedal bradatý gólman.       

Spokojnosťou žiaril aj obranca Peter Čögley: „To sa nedá 
opísať, čo teraz zažívame. Skutočne krásne pocity šťastia. Pre 
toto hráme futbal, aby sme zdvíhali poháre. Opäť prišiel plný 
dom, síce bolo škaredé počasie, ale ľudia sa s nami radovali aj 
napriek prehre. Táto súťaž je náročná a dlhodobá a aj preto si 
veľmi vážime, že sme majstri Slovenska.“  

Trenčania si ziskom titulu zabezpečili účasť v 2. predkole 
Ligy majstrov. „Ja osobne by som si rád zahral proti Celticu 
Glasgow. Majú skvelých fanúšikov, krásny štadión. Rád by 
som to zažil,“ dodal Peter Čögley. 

www.sportaktuality.sk 24.05.2015 
pomocná evidencia 913/1/2015 
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Z hľadiska športového výsledku sme predbehli dobu, ale 
v infraštruktúre máme obrovské medzery, priznal generálny 
manažér AS Trenčín Róbert Rybníček. 

Hráči mali sľúbenú prémiu už pred sezónou. Môžete ju 
prezradiť? 

„Poviem iba toľko, že od Únie ligových klubov dostaneme 
nejakú sumu a z tej zinkasujú hráči 70 
percent. A za Slovenský pohár z prémie 50 
tisíc eur 50 percent.“ 

Šéfstvo Únie ligových klubov 
prezradilo, že majster zinkasuje prémiu 
70 tisíc eur. Takže podľa toho, čo ste 
naznačili, hrá či dostanú 70 percent z tejto 

sumy, však? 
„Hráči vedeli, za čo hrajú a keď nám situácia vyjde 

optimisticky, tak ešte k tomu niečo pridáme.“ 
Betónový kolos pozdĺž ihriska zmizol. Zo starého 

štadióna s kapacitou 20 tisíc divákov zostala iba hlavná 
tribúna pre tri a pol tisíca. Kedy sa začne stavať nový? 

„Výrazne bojujeme o finančné zázemie, aby sme postavili 
na naše pomery štandardnú arénu. Nechcem zdiskreditovať 
projekt, ale máme z pohľadu nášho biznis plánu trochu vyššiu 
ambíciu. Chceli by sme to riešiť aj so sky boxami a celým 
zázemím. Na to nám dotácia 2,4 milióna eur od Slovenského 
futbalového zväzu nestačí. Zháňame vlastné prostriedky. 
Celkový rozpočet je okolo 10 miliónov. V tomto momente ho 
máme naplnený na asi 70 percent. Ak všetko pôjde dobre 
z hľadiska administratívy, tak by sme mohli koncom roka 
začať stavať.“ 

Podporu máte aj od majiteľa Tschena La Linga? 
„Iste, všetko robíme spolu, riešime to. Výrazne sme sa 

pohli dopredu. Pre nás je to alfa a omega. Vieme, že sme z 
hľadiska športového výsledku predbehli dobu, ale z hľadiska 
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infraštruktúry máme obrovské medzery. Musíme na tom 
zapracovať.“ 

Kedy bude stáť nová aréna? 
„Musí byť do dvoch rokov.“ 
Veríte tomu, že tak bude? 
„Musí tak byť.“ 
V Trenčíne je známe, že kľúčových hráčov dlho nedrží, 

ale predá. Čaká vás šanca preraziť v Lige majstrov. 
Nebudete sa snažiť káder výnimočne stabilizovať? 

„Už neraz sme dokázali kľúčových hráčov kvalitne 
nahradiť. Skôr sa bojím, že očakávanie voči Trenčínu budú v 
budúcej sezóne už úplne iné. 
S tým sa musíme vyrovnať. 
Nesmieme stratiť hlavu. Mu-
síme sa pripraviť, že úspech sa 
od nás bude čakať au-
tomaticky. Nechceme, aby bol 
toto pre nás koniec. Je to iba 
začiatok. Chceme sa presadiť aj v Európe.“ 

Trenčín mal rozpočet na rok 1,7 milióna eur, čo je 
o dosť menej ako Slovan, Žilina či Trnava. Chystáte sa 
väčším klubom aj v tomto smere vyrovnať? 

„Je dôležité zapracovať na novej organizačnej štruktúre. 
Naše dlhodobé projekty sú také silné, že v personálnom počte, 
v akom sme teraz – to už nestíhame. A do toho ešte teraz príde 
Liga majstrov. Musíme opäť prenajať iný štadión. Musíme si 
kľúčových ľudí udržať a zrejme bude nutné aj ďalších pridať. 
Nie je to o peniazoch, ale o ceste, ktorú sa snažíme už sedem 
rokov preferovať. Časom musí dôjsť k tomu, že minimálne 
o 20 až 30 percent budeme musieť rozpočet zdvihnúť.“ 

Kde budete hrať Ligu majstrov? 
„Prvým variantom je pre nás Žilina.“ 
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Môže sa však stať, že postúpite do hlavnej fázy Ligy 
majstrov a tam budete čeliť trebárs Barcelone. V tom 
prípade by vám už desaťtisícová kapacita žilinského 
štadióna nemusela stačiť. Neďaleká Trnava bude mať 
čoskoro arénu s dvojnásobnou kapacitou. 

„Iste aj s touto alternatívou už v kútiku duše počítame, ale 
sú dôležité prvé kroky. V Žiline sme vždy našli fantastické 
prostredie a emócie. Ľudia si na to zvykli.“ 

O trénera Martina Ševelu má záujem Slovan. Udržíte 
ho? 

„Má platnú zmluvu. Za dva roky trénerskej praxe získa 
double, čo je nevídaný jav. On si všetko zváži, iste má ešte čo 
nášmu klubu odovzdať. Urobíme všetko, aby zostal. Rátame 
s ním ďalej.“ 

Vy ste už rokovali so Slovanom, však? 
„Nerokovali, ale boli sme v kontakte, rozprávali sme sa 

o tejto alternatíve. Uvidíme. Aj tak to asi v Slovane smeruje 
inou cestou.“ 

Nie ste v klube zástancom toho, aby v Lige majstrov 
viedol tím skúsenejší tréner? 

„Nie sme v tejto pozícii. Ideme si to vyskúšať. Staviame na 
našich väzbách, každý vie, čo môže očakávať od druhého. 
Teraz aj keby sem prišiel Trapattoni – výsledok by nebol iný, 
možno skôr naopak. Do Ligy majstrov ideme skromne, ale aj 
sebavedome. Verím, že sa nestratíme.“ 

Za prvými úspechmi Trenčína bol tréner Adrián Guľa. 
Po jeho odchode do Žiliny mnohí predpokladali, že 
Trenčín pôjde dole. Martin Ševela ako trénerský nováčik 
má však ešte lepšie výsledky. Ako to vnímate? 

„Veľa ľudí to na Slovensku ešte nechápe, ale toto nie je 
o jednotlivcoch, ale o klube. Nastolili sme filozofiu a všetci 
ľudia sú iba istými časťami, ktorí ju vytvárajú. Sú podstatní, 
ale nie je to na nich postavené. Nie je to postavené na La 
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Lingovi, Rybníčkovi ani Ševelovi. Takto sa to snažíme robiť. 
Aj  keď bez týchto ľudí by to bolo náročné, ale my vždy 
nájdeme nových. Filozofia je podstatnejšia ako všetci 
jednotlivci.“ 

www.sme.sk 25.05.2015 
pomocná evidencia 914/1/2015 
 
Historicky najúspešnejšia sezóna futbalu v Trenčíne, 

okorenená v sezóne 2014/2015 ziskom double, teda 
víťazstvom vo Fortuna lige i v domácom pohári Slovnaft 

Cupe, bude ešte 
dlho rezonovať v 
meste pod hra-
dom Matúša Čá-
ka. 

Hoci už mi-
nulý týždeň v 
sobotu 23. mája 
sa hráči a rea-
lizačný tím tešili 
spolu s fanúšik-

mi, oficiálne majstrovské oslavy sa uskutočnili v nedeľňajší 
posledný májový podvečer na Mierovom námestí v Trenčíne.  

Futbalistov AS v nedeľu 31. mája priviezol autobus s 
otvorenou strechou, presne ten, ktorý mal na „palube“ aj 
hokejistov Slovenska po ich úspešnom vystúpení striebre na 
majstrovstvách sveta v Helsinkách v roku 2012.  
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Na nedeľňajšej slávnosti v Trenčíne, kde prišlo pozdraviť 
svojich miláčikov  zaplnené Mierové námestie, panovala 
výborná atmosféra. 
Šampanské tieklo 
doslova prúdom. 
O výbornú zábavu 
sa na Mierovom 
námestí starali tri 
slovenské hudobné 
skupiny Polemic, 
Medial Banana a 
Captain Slice, mo-
derátorom akcie bol Peter „Pinďo“ Lengyel.  

Na pódiu sa predviedli hráči Gino van Kessel a Stanislav 
Lobotka, skáčuc na jednej nohe, v stredovekom súboji s 
dlhými palicami. Holandský majiteľ klubu AS Trenčín 
Tschen La Ling a generálny manažér Róbert Rybníček 
strieľali z „osemranového“ dela. 

Vrcholom milého podujatia okrem strihania brady brankára 
AS Igora Šemrinca 
bolo, keď skupina 
historického šermu 
Wagus pasovala hrá-
čov i trénerov tren-
čianskeho mužstva za 
„rytierov bez meča“.  
Fanúšikovia sa mohli 
odfotiť s oboma ví-
ťaznými trofejami za 

prvenstvá vo Fortuna lige i v Slovnaft Cupe, získať podpisy 
hráčov pri autogramiáde a sledovali aj „bubnovačku“ 
futbalistov. Navyše priamo na hrade Matúša Čáka od 

Strihanie brady Igora Šemrinca patrilo k vrcholom podujatia. 
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nedeľňajšieho rána vyvesili červenobielu vlajku s logom AS 
Trenčín s rozmermi 6x10 metrov.  

www.sme.sk 31.05.2015 
pomocná evidencia 947/1/2015 
 
Jeho starý otec pochádza z Číny. Obliekal dres slávneho 

Ajaxu Amsterdam, osem rokov vlastní AS Trenčín. Tschen 
La Ling v exkluzívnom interview pre Aktuality.sk hovorí o 
svojej futbalovej revolúcii v Trenčíne.  

Sedíme pod Trenčianskym hradom, tak sa chcem 
spýtať, poznáte príbeh o 
Omarovi a Fatime? 

„Nie, iba ten o vojvodcovi 
Matúšovi Čákovi.“ 

Po troch rokoch driny vy-
kopal na hrade Omar studňu a 
oslobodil tak Fatimu, získal si 

jej srdce. AS Trenčín sa zase pod vašou kuratelou po 
ôsmich rokoch tvrdej práce dopracoval k double a získal si 
lásku fanúšikov. Čo hovoríte na takúto paralelu? 

„Zaujímavé, pošlite mi ten príbeh v angličtine, rád si ho 
prečítam, interesuje ma to.“ 

Na Slovensku ste chceli najprv kúpiť hotel, ale nakoniec 
z toho bol klub. Prečo sa zmenil váš pôvodný zámer? 
Pripadal vám futbalový projekt dobrodružnejší, 
respektíve ako väčšia výzva,  než hotel? 

„Mojím biznisom boli pozemky, realitné projekty. Predtým 
som bol futbalistom a futbal mi vždy behal mysľou aj v 
biznise. Prečo je jeden klub úspešný a iný nie? Dumal som. 
Urobil som si v hlave malý prieskum. Moje obchodné aktivity 
ma zaviedli na Slovensko, aby som kúpil hotel. Vtedy som 
stretol Róberta Rybníčka ako zástupcu klubu AS Trenčín.  
Keď som prišiel tri, či štyrikrát, zrazu som pochopil, že by 
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som mal radšej kúpiť klub, než hotel. Dostal som motiváciu. 
Videl som entuziazmus ľudí a cítil som, že tu môžem 
uskutočniť svoje plány, vybudovať klub, ktorý bude fungovať 
a bude úspešný.“ 

Hneď po prvom roku však mužstvo vypadlo z prvej ligy 
a trvalo tri roky, kým sa vrátilo medzi elitu. Neuvažovali 
ste nad tým, že sa na to vykašlete, predáte klub a zamávate 
na rozlúčku? 

„Nie.“ 
Ani sekundu?   
„Nie. Nechcel som čosi kopírovať, ale naštartovať niečo 

nové. Na Západe každý hovoril o kluboch, ktoré nekupujú 
hráčov, ale ich vychovávajú. Vízia bola jednoduchá. Nemám 
toľko peňazí ako oligarcha Abramovič alebo jemu podobní, 
ktorý si môže kú-
piť každého hrá-
ča. Keď nemáte 
jeho peniaze, mu-
síte nájsť cestu, 
ako vychovať 
vlastných dob-
rých hráčov. Mu-
síte mať koncept, 
ako rozvinúť 
týchto hráčov a 
dôležitý je typ hry, štýl. Potom môžete pripraviť plán na 
mieste ako Trenčín. To sú vízie, filozofia, nie je to biznis, 
ktorý môžete urobiť za rok či dva roky. Vedel som, že to môže 
trvať sedem-osem rokov. Z tohto pohľadu bolo pre mňa 
rovnaké, či zostúpime alebo vyhráme ligu. Išlo o to, aby sme s 
našou filozofiou mohli byť úspešní.“  

Brali ste inšpiráciu z Ajaxu? Čo ste si sľubovali od 
spolupráce s týmto klubom? 

Tschen La Ling s mikrofónom na oslavách titulu na Mierovom námestí. 
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„Ajax je veľký klub s bohatou históriou, bol som sedem 
rokov jeho hráčom. Holandskou filozofiou je útočný, 
dominantný futbal. A stotožňujem sa s ňou. V mojom 
ponímaní je futbalový zápas veľmi jednoduchý, musíte dať 
viac gólov ako súper. A mojou víziou je nebyť v defenzíve, 
nečakať na chybu druhých,  veriť, že z toho skórujete. Ajax 
bol pred rokmi veľkým stelesnením tohto štýlu. Zostane vždy 
mojím klubom, raz za mesiac chodím na jeho zápasy,  
sledujem jeho výsledky, poznám v klube veľa ľudí, ale nie 
som s ním oficiálne spojený. Momentálne však nerozumiem 
tomu, čo robia a čo chcú. Vidíte, že Ajax nemá výsledky, 
získal síce štyri tituly po sebe (v ostatnom ročníku skončil 
druhý - pozn. red.), ale v Európe by mal byť podľa môjho 
názoru oveľa vyššie. Nie som s tým spokojný.“ 

Trenčín a Ajax spolupracujú na báze výmeny, a zdá sa, 
že je to obom na osoh... 

„Cieľom bolo vymeniť si poznatky, pretože holandský i 
slovenský futbal sa môžu navzájom od seba učiť, nielen 
Trenčín od Ajaxu, ale aj naopak. Spolupráca na báze výmeny 
hráčov  prináša pozitíva. Posledným príkladom je van Kessel. 
V Ajaxe nebol v dobrej situácii, videli sme však v ňom extra 
kvalitu, ktorá by pomohla Trenčínu. Po takýchto  hráčoch sa 
však rozhliadame po celom svete. Počas dvadsiatich rokov 
mojich obchodných ciest po svete som všade stretával ľudí, 
budoval som kontakty. V Ázii, Afrike, Južnej Amerike... 
Okrem slovenského skautingu máme aj zahraničný. Každý v 
klube vie, čo má robiť a čo je jeho zodpovednosť. A vidno to 
na výsledkoch.“ 

S tým skautingom ste predbehli moju otázku. Opýtam 
sa teda inak: Každý polrok odídu z klubu 2-3 kľúčoví 
hráči a na výsledkoch sa to negatívne neodráža. To je 
akoby malý zázrak. Ako to robíte? 
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„Nie je to zázrak. To je naša vízia. Nekupujeme hráčov, 
musíme si ich vychovať. Niežeby sme nemali peniaze na 
nejaký ten nákup, ale nechceme míňať peniaze - to je proti 
našej filozofii. Tou je rozvinúť najlepšie mladé talenty, ktoré 
zároveň bojujú o svoju budúcnosť, aby mohli urobiť ďalší 
krok v kariére. Tak to bolo v prípade Mosesa Simona a 
ďalších hráčov, ktorých sme pripravili pre budúcnosť. Je to to 
isté, ako v rodine, s otcom, mamou a dieťaťom. Keď dieťa 
vyrastie, chce ísť ďalej. Pre nás je to prirodzený proces. Našou 
úlohou v AS Trenčín však je, aby sme po odchode dobrých 
hráčov vychovali ešte lepších. Vidíte, odišiel Depetris, Kubík, 
a neviem koľko hráčov ešte opustilo klub, a Trenčín sa 
prezentoval každý rok lepšie. Máme dobrý tím, pred rokom 
sme mali dobrý tím, bol tu Malec a ďalší, odišli, ale my sme sa 
stali majstrami. Ako? Urobili sme prácu, ktorá mala vzostupnú 
tendenciu. Produkovali sme našu futbalovú filozofiu a to bol 
náš plán pre siedmimi rokmi.“ 

Teraz však budete hrať Ligu majstrov, a ak chcete 
uspieť, nemali by ste sa predsa len trocha posilniť? 

„Pozrite sa, je to jednoduché. Ak chcete uspieť v Európe, 
musíte kúpiť najlepších hráčov. Musíte však zostať realistický. 
Trenčín je klub vo výstavbe. Nebudeme meniť našu filozofiu 
preto, že sme v Európe. Budeme bojovať tak, ako doteraz o 
víťazstvo, v každom zápase. S naším ofenzívnym, 
dominantným futbalom. Teraz ideme pripravovať náš nový 
štadión. Ako môžeme do Európy bez neho? Nie sme závislí na 
hráčoch, výsledkoch, ale budeme bojovať o čo najlepšie 
výsledky. A uvidíme, čo sa stane.“ 

Nie je vylúčené, že by v neskoršej fáze Ligy majstrov 
mohol Trenčín naraziť aj na Ajax. Ako by ste videli túto, z 
vášho pohľadu akiste pikantnú konfrontáciu? 

„Ajax by to mohlo mrzieť. Urobili by sme pre to všetko, 
aby sme ho zdolali.  Z môjho osobného pohľadu by to mohol 
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byť pekný zápas. V mladosti som hral za Ajax, teraz som v 
Trenčíne a momentálne je pre mňa AS na prvom mieste. Bol 
by som rád, aby prišiel veľký tím, ako napríklad Celtic 
Glasgow, aby si každý mohol užiť hru. Vyhráme, či prehráme, 
to nie je v mojich rukách. Urobíme však maximum. Preto sa 
musíme dívať na futbal ako na jednoduchú hru. Mať z toho 
radosť a streliť viac gólov ako súper. Ak ich dá viac súper, 
potom sa musíte lepšie pripravovať.“ 

Koľko bude stáť nový štadión a kto ho zaplatí? 
„V tejto chvíli neviem povedať presnú sumu, ale rozpočet 

by sa mal pohybovať medzi dvanástimi a šestnástimi miliónmi 
eur.  Nezávisí to od kapacity,  tá bude okolo 10-tisíc, ale  ako 
luxusné bude zariadenie, sky boxy, toalety... Vieme však, že 
ideme do toho, to je pre nás najdôležitejšie, a prvoradé je, aby 
bol dobrým prostredím pre fanúšikov, to je úloha klubu. 
Možno niekto od nás čaká, že do toho bude investovať 
majiteľ, ale klub nie je len pre mňa, je aj pre mesto, krajinu, 
Slovákov. Chceme, aby klub nebol závislý od peňazí 
majiteľov, aby to bol projekt samofinancovateľný a Trenčín 
mohol rozvinúť svoj vlastný biznis. To je môj cieľ. Pýtate sa, 
kto to zaplatí? Predali sme nejakých hráčov, z čoho prišli 
peniaze, a keď klub bude potrebovať našu finančnú pomoc, 
nejaké peniaze doložíme. A takisto pracujeme aj so 
sponzormi, i s lokálnymi, mohli by projekt podporiť.  Máme 
veľkú podporu od magistrátu, firiem v regióne... Iste všetko je 
o peniazoch, ale neprišiel som sem, aby som si kúpil nové 
auto, dom,  nabalil sa... Nie. Môj cieľ je urobiť revolúciu vo 
futbale tak, aby malý klub mohol urobiť svoj vlastný úspech.“ 

Dosiahnuť profit s futbalovým klubom, alebo 
prinajmenšom mať vyrovnanú bilanciu, je úloha priam 
pre Copperfielda. Darí sa vám to v praxi? 
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si Trenčín na seba nezarobí, nemá budúcnosť. Ak vznikne 
nejaká diera v rozpočte, tak predáme hráča a je zacelená. A 

profit vložíme do 
infraštruktúry, do 
štadióna. Aké jed-
noduché, však? Nič 
komplikované. Sme 
v rovnováhe a to je 
finančná súčasť 
mojej vízie. 
Nechcem držať 
peniaze, ale ani 

nalievať vodu do mora. Iste, ako investori musíme vkladať 
peniaze, ale nie s víziou znásobiť ich tisíckrát, to je úlohou 
povedzme môjho biznisu v západnej Európe. Vzal som na 
seba riziko pripraviť klub, ktorý môže byť úspešný. A teraz 
taký je. Poviem vám však, že nasledujúci rok bude pre Trenčín 
veľmi ťažký. Prečo? Dosiahli sme úspech, nielen v tejto 
sezóne, už pred piatimi rokmi, keď sme položili základy - 
postúpili sme do ligy s obrovským náskokom, boli sme piati, 
tretí, druhí. Teraz nám nasadili korunu na hlavu, ale tú môžete 
aj stratiť... Chceme pokračovať, ale bude to ťažšie.“ 

Už však nie je záujem iba o vašich najlepších hráčov, 
ale aj o trénera Martina Ševelu. Iste ste počuli vyjadrenie 
majiteľa Slovana Ivana Kmotríka, ktorý by si vedel tohto 
mladého, ambiciózneho kouča predstaviť na lavičke 
belasých. Ako na to reagujete a čo, keď príde na lámanie 
chleba? 

„Áno, generálny manažér Róbert Rybníček mi to spomínal. 
Našou víziou je nielen pripravovať hráčov, ale aj rozvíjať 
trénerov. Pozrite sa na Adriána Guľu, ktorý u nás pracoval. Je 
to veľmi dobrý kouč, so Žilinou bol druhý. Keď odišiel, našli 
sme iného trénera. Keď odíde Ševela, vyprodukujeme nového 

Tschen La Ling sa zapisuje do pamätnej knihy mesta. 
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kouča. Nie je to pre nás problém. Ševela je, povedal by som, 
dieťa nášho klubu. Aj kouč potrebuje okolo seba podporu. A 
kde by našiel lepšiu ako v Trenčíne? Kde nájde lepšie miesto 
ako tu? Pozná náš systém, ale čo sa stane, ak pôjde do iného 
klubu? Myslím si, že nie je na to pripravený. Ale ak si niekto 
myslí, že áno, prosím, môže odísť.“ 

Kde bude Trenčín podľa vás o päť rokov? 
„Teraz je pre nás prvoradý štadión a akadémia. To sú dva 

piliere pre náš úspech. Najprv chceme vybudovať 
infraštruktúru. Pochopiteľne, budeme bojovať v lige, uvidíme, 
ako ďaleko doká-
žeme ísť v Lige 
majstrov. Budúc-
nosť Trenčína však 
od toho nezávisí. 
Takže o päť rokov 
by sme chceli vi-
dieť sedieť rodiny 
na peknom šta-
dióne a sledovať 
úspešný futbal. To je môj cieľ. Potom príde výsledok - i 
finančný. Opakujem, budúci ročník bude pre nás veľmi ťažký. 
Získali sme titul, pohár, a teraz si každý povie, budúcu sezónu 
musí byť to isté, klub musí uspieť i v Európe... Takto to však 
nefunguje. Chceme však pokračovať v načatom procese, 
vychovávať z hráčov lepších.“ 

Môžete niečo prezradiť o svojom súkromí, rodine, 
koníčkoch? 

„Mám šesť detí. Vo futbale je ego veľmi dôležité. Keď 
však máte šesť detí a veľkú rodinu, zistíte, že už nemáte viac 
ego. Rovnaké je to so mnou. Nemám túžbu pokoriť celý svet. 
Mám však túžby s Trenčínom, to je môj koníček. To je moje 
dobrodružstvo, urobiť z neho niečo špeciálne. Okrem toho 

V hľadisku spolu s generálnym manažérom Róbertom Rybníčkom. 
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nepestujem žiadne mimoriadne hobby, mám rád dobrú 
kuchyňu. Napríklad minulú sobotu sme mali krásnu večeru s 
majiteľom Žiliny Jozefom Antošíkom, náš vzťah je veľmi 
dobrý. Užívam si svoj život, môj koníček, biznis, ktorý 
prosperuje. Som šťastný s rodinou, žijeme na peknom mieste v 
Holandsku. Nemám sa na čo sťažovať.“ 

Máte čínske meno i korene. Z Číny pochádza váš otec,  
respektíve aké sú rodinné väzby na túto krajinu? 

„Môj starý otec pochádza z Číny. Podnikanie začal tým, že 
predával na trhu oriešky. Po čase už mal fabričku na 
cestoviny, potom reštauráciu. To isté robíme s Trenčínom, 
ideme krok po kroku.“ 

Rozprávate trochu aj po čínsky? 
„Pár slov, ale som lepší v konzumovaní čínskej kuchyne.“ 
Ovládate viac slov z čínštiny alebo slovenčiny? 
„Myslím, že zo slovenčiny.“ 
Čo by ste povedali na záver v slovenčine? 
„V živote môžete ísť vľavo a vpravo. My ideme rovno. To 

je najdôležitejšie v živote. Viem, ako sa v slovenčine povie 
vpravo a vľavo, a to je tiež dôležité.“ 

Povedali ste to v angličtine. Takže skúsite len kvôli nám, 
ako sa povie po slovensky to the right a to the left? 

„Vprávo... (po odmlke sa obrátil na generálneho manažéra 
Trenčína Róberta Rybníčka o nápovedu - pozn. red) ... 
Vlávo... Vidíte, potreboval som trocha pomôcť (smiech...)“ 

Kto je Tschen La Ling 
Je čínsko-holandského pôvodu (v origináli jeho meno znelo 

Tshen la Ling, čo v preklade znamená „ten kto sa narodil na 
východe lesa pod priaznivým vetrom“), narodil sa v 
holandskom meste Den Haag 6. januára 1956 a v 
rovnomennom klube začínal s futbalom. 

Pred finále Holanského pohára FC Den Haag - Twente 
Enschede v máji 1975 sa dostal do konfliktu so spoluhráčmi, 
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vylúčili ho z kádra na zápas kvôli návšteve nočného podniku v 
predvečer zápasu. Vtedy povedal, že už nikdy nechce hrať za 
Den Haag. 

V lete 1975 sa stal hráčom Ajaxu Amsterdam ako náhrada 
za Johnnyho Repa, odchádzajúceho do Valencie. Hral tam až 
do roku 1982, bol krídelníkom, s klubom získal štyri 
holandské tituly. Spolu s ďalším krídelníkom Tahamatom 
patril medzi dôležitých hráčov ofenzívy tímu. 

 Po návrate Johana Cruyffa do klubu v decembri 1981 
strácal miesto v základe tímu, zo zostavy ho vytlačil 
Vanenburg. 

V roku 1982 po 172 zápasoch za Ajax prestúpil do 
Panathinaikosu Atény (1982 -84), nasledoval Feyenoord 
Rotterdam (1985-86) a kariéru skončil tam, kde začínal -  v 
FC Den Haag (1987). 

Dres holandskej reprezentácie obliekol 14-krát, strelil dva 
góly. 

V roku 2011 ho Johan Cruyff navrhol na prezidenta Ajaxu, 
ale členovia dozornej rady klubu sa s týmto návrhom 
nestotožnili. 

Podľa holandskej verzie wikipedie sa La Lingovo 
podnikanie v polovici osemdesiatych rokov skončilo 
finančným krachom v dôsledku zlých investícií a dlhov z 
hazardu. Dlhy údajne predstavovali 800 tisíc guldenov. Vtedy 
predal dom, auto a začal nový biznis s výživovými doplnkami. 

Potom pridal aktivity v oblasti pozemkov a realít a jeho 
obchody začali prosperovať.  

Od roku 2007 vlastní futbalový klub AS Trenčín, ktorý 
doviedol v sezóne 2014/15 k double. 

www.aktualne.sk 05.06.2015 
pomocná evidencia 1018/1/2015 
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Dovedna 748 ľudí v nedeľu 24. mája odbehlo viac ako 
štvorkilometrovú trasu popod Trenčiansky hrad v rámci 
podujatia Tesco Beh pre život. Na tábory pre chlapcov a 
dievčatá z detských domovov sa tak v krajskom meste 
Trenčianskeho kraja podarilo vyzbierať spolu 2465 eur. 

Štafetu ôsmeho ročníka charitatívno-športového podujatia 
prebral Trenčín po Košiciach, Banskej Bystrici a Trnave. 
„Kým niektorí účastníci celú trasu prebehli, iní 4,2 kilometra 
pre dobrú vec odkráčali so svojimi deťmi či domácimi 
miláčikmi,“ povedala za organizátora podujatia Gabriela 
Richnavská. Najbližšie bude môcť verejnosť odbehnúť trasu 
v Nitre, potom v Žiline, Prešove a Bratislave. 

Výťažok zo štartovného a finančných darov bude použitý 
na pomoc deťom z detských domovov. V spolupráci so 
Slovenským atletickým zväzom pre ne Nadácia Tesco pripraví 
profesionálne športovo-vzdelávacie tábory, kde okrem 
zážitkov môžu pohybovo nadané deti získať možnosť ďalšieho 
výkonnostného rastu. 

Charitatívny beh podporujú známe osobnosti, ku ktorými 
pribudli v tomto roku úspešní športovci zo Slovenského 
atletického zväzu. Patrónmi behu pod hradom Matúša Čáka 
bola moderátorka Barbora Rakovská a profesionálni kanoisti 
Adam Gavenda a Dávid Dorička. 

www.sme.sk 25.05.2015 
pomocná evidencia 916/1/2015 
 
Majstrovstvá Slovenskej republiky žiakov do 12 rokov, 

ktoré sa uskutočnili 16. mája v Sabinove, boli pre trenčianske 
karate úspešné v podobe. Do nášho mesta putovalo 13 medailí. 

Špička slovenského karate sa nominovala na republikový 
šampionát cez postupové súťaže regiónov a tri kolá 
Slovenského pohára. Športový klub Real team Trenčín mal 
úspešných začiatočníkov, z ktorých šesť pretekárov sa stalo  
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víťazom Slovenského pohára – Viktor Beňo, Rastislav Ben-
ko, Sofia Štefaneková (agility,kata), Nina Kňazovčíková, 
Róbert Páleš a Kristián Kosík. 

Titul majsterka Slovenskej republiky si vybojovala 7-ročná 
Sofia Štefaneko-
vá v dvoch kate-
góriách - agility 
a kata pokroči-
lých, ďalší titul 
majstra Sloven-
ska získal Lu-
káško Kostelný 
v kumite 6-7-
ročných do 30 
kg, kde nenašiel 

premožiteľa.  Strieborné medaily v kata si odniesli vicemajstri 
- Nina Kňazovčíková, Lukáš Kostelný, Linda Predanocy a 
Rastislav Benko. Z bronzových medailí sa taktiež tešili mladé 
talenty Realu Marika Hrn čáriková a Róbert Páleš. 

Strieborné kata teamy: dievčatá 8-9-ročné - Kňazovčíková, 
Hrnčáriková, Štefaneková, chlapci 8-9-roční  - Bilík, Pšenčík, 
Masarčin. Bronzové kata tímy: 8–9-roční – Kosík, Kostelný, 
Oravec, 10–11-roční – Juríček, Páleš, Oravec.  

www.sme.sk 29.05.2015 
pomocná evidencia 937/1/2015 
 
 Osemnásťčlenný tím Klubu bojového umenia ILYO 

Taekwondo Trenčín sa zúčastnil na dvoch medzinárodných 
šampionátoch v Košiciach. Z Cassovia Open 2015 – 1. kola 
ligy v športovom zápase a 2. kola ligy v poomsae domov 
priviezli spolu 25 medailí, z toho 10 zlatých.  

Info 29.05.2015 
pomocná evidencia 968/1/2015 
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Víťazom krajského kola 17. ročníka Majstrovstiev 
Slovenska v minifutbale žiakov a žiačok 1. stupňa základných 
škôl sa 6. mája stali žiaci zo ZŠ, Novomeského v Trenčíne. 

V Trenčianskom kraji sa zapojilo do turnaja McDonald´s 
Cup 113 škôl. Z nich sa do krajského kola prebojovalo deväť. 
Tréneri Miroslav Karas a Michal Vereš opäť úspešne 
priviedli svoj tím k víťazstvu. Z Trenčína bol aj najlepší 
strelec krajského kola Samuel Bulko.  

Hráči sú horúcimi kandidátmi do celoslovenského finále, 
ktoré bude 18. – 19. júna 2015 na futbalovom štadióne v Nitre. 
V minulom ročníku boli majstrami Slovenska.  

Info 29.05.2015 
pomocná evidencia 973/1/2015 
 
V mestskej športovej hale sa 11. mája odohral 3. ročník 

žiackeho florbalového turnaja žiakov 1. stupňa ZŠ. Na turnaji 
sa predstavilo sedem škôl, z toho päť trenčianskych (ZŠ na 
Bezručovej, ZŠ na Východnej, ZŠ na Hodžovej, ZŠ Na 
Dolinách a ZŠ na Kubranskej ulici).  

Žiaci zo ZŠ Hodžova to pod vedením trénerky Marty 
Dovinovej dotiahli až do finále, kde si poradili zo ZŠ 
Východná 6:0. V zápase o 3. miesto sa predstavili ZŠ 
Bezručova a ZŠ Na Dolinách. Z bronzovej medaily sa tešila 
ZŠ Bezručova.  

Najlepší hráči tímov: Nicolas Malák (ZŠ Na Dolinách), 
Sebastián Struhár (ZŠ Bezručova), Matúš Jakubec (ZŠ 
Východná), Andrej Binec (ZŠ Kubranská), David Porubský 
(ZŠ Hodžova). Najlepším strelcom podujatia so 6 strelenými 
gólmi sa stal Dominik Olle  (ZŠ Hodžova), najlepším 
brankárom Adam Dorušinec (ZŠ Východná).  

Info 29.05.2015 
pomocná evidencia 974/1/2015 
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V pondelok  1.6.2015 sa na Základnej škole na 
Novomeského ulici v Trenčíne konal 2. ročník florbalového 

turnaja žiakov 3. 
a 4. ročníka  o 
Pohár primáto-
ra mesta Tren-
čín.  

Turnaja sa 
zúčastnilo se-
dem škôl. Z ví-
ťazstva sa ra-
dovalo družstvo 
ZŠ Bezručova, 

druhí skončili žiaci ZŠ  Hodžova. Na treťom mieste boli hráči 
ZŠ Dlhé Hony. Domáci chlapci na turnaji porazili ZŠ Kubrá, v 
zápase so ZŠ Dlhé Hony dlho viedli, no nakoniec tesne 
prehrali o gól. Nestačili len na ZŠ Hodžova.  

Najlepším kolektívom odovzdal diplomy a víťazný pohár 
primátor Trenčína Mgr. Richard Rybníček. 

www.zsnovotn.sk 01.06.2015 
pomocná evidencia 993/1/2015 
 
Dorastenecké výbery AS Trenčín sa v závere sezóny 

zúčastnili mládežníckych turnajov v Holandsku. Najlepšie zo 
všetkých obstála „šestnástka“, ktorá skončila  tretia. 

Na prestížnom turnaji BSC Unisson Toernooi 2015 
vybojovali zverenci trénera Juraja An čica výborné tretie 
miesto. V základnej skupine triumfovali tri razy. Napokon boli 
aj kúsok od finále. Penaltový súboj nervov s Rad Belehrad 
však nezvládli podľa svojich predstáv. „S tým, čo sme na 
turnaji predviedli, som bol maximálne spokojný. Kon-
frontovali sme sa s vyspelými družstvami. Herne sme boli vo 

Pohár odovzdal víťaznému družstvu primátor Richard Rybníček. 
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väčšine prípadov dominantní. To ma ako trénera teší najviac,“ 
povedal lodivod výberu Juraj Ančic. 

Podľa slov niekdajšieho hráča Slovana Liberec práve jeho 
zverenci a Belehradčania patrili k najlepším tímom turnaja. „S 
tretím miesto sme spokojní, hoci pri troche šťastia sme mohli 
skončiť aj lepšie,“ doplnil. 

Trenčania v Holandsku strelili najviac gólov spomedzi 
všetkých účastníkov. Najlepším strelcom turnaja sa stal Ivan 
Špaček so siedmimi gólmi. „Som šťastný, že sa mi strelecky 
darilo. Zisk osobného ocenenia je pre mňa povzbudivý. Rád 
by som v podobných výkonoch pokračoval aj do budúcna,“ 
povedal šestnásťročný zakončovateľ AS. 

Základná skupina: AS Trenčín – FC Twente (Hol.) 3:1, AS 
Trenčín – Club Langley (Angl.) 4:0, Hvidovre IF (Dán.) – AS 
Trenčín 2:1, Cercle Bruggy (Bel.) – AS Trenčín 0:1. 
Semifinále: AS Trenčín – Rad Belehrad (Srb.) 0:0 (1:4 na 
penalty). O 3. miesto: AS Trenčín – Randers Freja (Dán.) 4:3. 

www.sme.sk 06.06.2015 
pomocná evidencia 1021/1/2015 
 
Športové osobnosti Slovenska sa spojili a bavili fanúšikov 

na 7. ročníku charitatívnej 
exhibície Hviezdy deťom v 
Trenčíne. 

Hokejisti i futbalisti za-
bávali ľudí na ihrisku 
v kopačkách, v úmornej ho-
rúčave rozdávali podpisy 
pre ľudí a nedeľňajšie po-
poludnie si užívali každý po svojom. Futbalista Juraj Kucka  
nechal kopačky radšej doma a divákom sa predstavil len 
v šľapkách. Do hry síce nezasiahol, ale svojich spoluhráčov 
z reprezentácie sledoval len spoza mantinelu. Pravidelným 

Martin Škrtel je pravidelným účastníkom  podujatia. 
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účastníkom akcie je kapitán reprezentácie Martin Škrtel . „To 
svedčí o tom, že mám pozitívny vzťah k tomuto podujatiu. Je 
to pre ľudí a v meste, v ktorom bývam,“ povedal stopér 
Liverpoolu. Pauzu medzi zápasmi využil hokejista Tomáš 
Tatar  na občerstvenie, pochutil si na chuťovkách a zapil to 
vychladeným pivom. 

 „Keď mám dovolenku, tak si to môžem dovoliť, patrí to k 
tomu. Vždy sa tu stretneme dobrá partia. Je to super stretnúť 
sa s ľuďmi,“ uviedol útočník Detroitu. 

Počas uplynulých šiestich rokov putovalo vďaka podpore 
podujatia zo strany sponzorov a osobností na pomoc tým, ktorí 
to skutočne potrebujú, viac 
ako 85 000 eur. Hoci 
konečné účtovanie tohtoroč-
nej akcie bude až počas 
jesene, už teraz je jasné, že 
sa podarilo prekročiť hrani-
cu 100 tisíc eur. 

„Ďakujeme všetkým, 
ktorí sa spojili pre dobrú 
vec. Od partnerov projektu, cez športovcov, podporovateľov, 
fanúšikov, divákov a spoluorganizátorov,“ povedal 
marketingový manažér AS Trenčín a jeden z hlavných 
organizátorov projektu Igor Schlesinger. „Vieme, že 
pomôžeme deťom a ľudom s ich ťažkým osudom opäť 
zaujímavou sumou.“ 

Hviezdy deťom ponúkli vďaka návratu na štadión na Sihoti 
ešte zaujímavejší sprievodný program nielen pre najmenších. 
Pod Čákovým hradom sa uskutočnil tradičný turnaj osobností, 
ale aj veľký športový festival. Na ploche štadióna nechýbali 
okrem atrakcií aj tréningové workshopy posilňovania, aikida, 
hokeja, hádzanej, basketbalu, vodného slalomu, choduliarov, 
cirkusantov, a parkouristov.  

Tomáš Tatar si podujatie užíval. 
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V turnaji štyroch tímov na seba narazili ako už býva 
zvykom výbery najlepších slovenských hokejistov a 
futbalistov. Po prvý raz zavítal do Trenčína výber Fortuna ligy 
na čele s viacerými hráčmi nášho majstrovského mužstva. 
Štvrtým účastníkom turnaja bol spolok pod hlavičkou 
Československý lev združujúci české a slovenské osobnosti z 
oblasti kultúry a športu. 

„Napriek veľmi horúcemu počasiu sa prišlo pozrieť 
množstvo ľudí. Záujem o akciu je stále veľký a to ma teší. Asi 
za všetkých športovcom môžem povedať, každý kto sem 
prichádza podporiť toto podujatie, prichádza rád. Aj ja sa vždy 
s potešením vraciam,“ nechal sa počuť kapitán slovenskej 
futbalovej reprezentácie Martin Škrtel, ktorý je dnes už 
neodmysliteľnou súčasťou akcie Hviezdy deťom. 

Doplnil ho futbalový reprezentant Tomáš Hubočan: 
„Prišiel som po prvý raz a nečakal som toľko fanúšikov. 
Musím povedať, že pre deti to je výborné podujatie. Rád 
prídem aj o rok.“ 

www.astrencin.sk 11.06.2015 
www.pluska.sk 08.06.2015 
pomocná evidencia 1026/1/2015 
 
Posledné  kolo odvetnej časti a súčasne celej sezóny 2014 / 

2015 odohrali mladšie dorastenky HK Štart Trenčín na 
horúcej palubovke už istého majstra Iuventy Michalovce.   

Záverečný zápas dvoch najlepších tímov súťaže priniesol 
vyspelú hádzanú so zaslúženým triumfom mladých 
Trenčaniek, ktoré tak dokonali spanilú jazdu jarnej časti. 
Počas 12 odvetných kôl nestratili ani bod a s minimálnou 
stratou na Michalovce získali  celkovú skvelú druhú priečku.  

Družstvo pod vedením trénerky Zdeny Rajnohovej 
predvádzalo počas celej sezóny modernú hádzanú.   
Systematická, poctivá práca, zodpovedný prístup 
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k povinnostiam, množstvo náročných zápasov vrátane špičky 
európskej hádzanej počas medzinárodných turnajov prinieslo 
do tímu kvalitu a  sebavedomie.  

Trenčianky si vybojovali právo účasti na finálovom turnaji  
Česko-slovenského pohára. Hostiteľom turnaja bol Hodonín, 
českú stranu reprezentoval  majster DHC Slávia Praha 
a vicemajster TJ Sokol Poruba. Po výbornom výkone obsadili 
dievčatá na záverečnom turnaji druhú priečku, keď porazili 
obe české družstvá  a stali sa tak vicemajsterkami  aj v rámci 
Česka a Slovenska. 

Pre časť družstva bol turnaj v Hodoníne záverečným 
súťažným podnikom úspešnej sezóny 2014/2015. Výborné 
výkony kolektívu však neostali nepovšimnuté zo strany 
Slovenského zväzu hádzanej, čo vynieslo niekoľkým 
jednotlivkyniam  miestenku v reprezentácii.   
Časť družstva HK Štart Trenčín vrátane trénerky Zdeny 

Rajnohovej po krátkom od-
dychu začína reprezentačnú 
prípravu. Kadetky Slovenska 
po úspešne zvládnutej kvali-
fikácii v kosovskej Prištine 
čakajú  Majstrovstvá Európy 
v Macedónsku (13. – 23. au-
gusta). Žreb v kongresovom 

centre hotela Russia v Skopje nadelil dievčatám náročných 
súperov. V skupine D sa postupne stretnú s rovesníčkami 
z Dánska, Nórska a Maďarska. 

Vicemajsterky Slovenska v kategórii mladšie dorastenky:  
Kristína Opátová, Barbora Hanzalíková,  Erika 
Rajnohová, Katarína Kostelná, Nina Ušiaková,  Nikola 
Trúnková, Barbora Zemanovičová, Terézia Takáčová, 
Nicol Nejedlíková,  Vanesa Matejíková, Linda 
Marcineková, Zuzana Mesárošová. 
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www.sme.sk 15.06.2015 
pomocná evidencia 1071/1/2015 
 
Hokejisti Chicaga sa stali víťazmi finálovej série play off 

NHL v pomere 4:2, keď v noci na utorok stredoeurópskeho 
letného času zdolali Tampu Bay 2:0. „Čierni jastrabi“ v tíme 
so Slovákom Mariánom Hossom triumfovali v bojoch o 
Stanleyho pohár tretíkrát v uplynulých šiestich rokoch.  

Komisár ligy Gary Bettman vyhlásil chicagský tím tohto 
desaťročia za „dynastiu“ v NHL. Cenu pre najužitočnejšieho 
hráča vyraďovacej fázy (MVP) dostal Duncan Keith. O jeho 
mene sa v súvislosti s Conn Smythe Trophy hovorilo už pred 
zápasom.  

Charizmatický kanadský obranca strelil v rozhodujúcom 
zápase víťazný gól a tento štatút mali aj jeho dva 
predchádzajúce. Okrem toho nazbieral aj 18 asistencií a stal sa 

piatym najproduk-
tívnejším hráčom 
play off, medzi 
bekmi nemal kon-
kurenciu. Nikto z 
celého menoslovu 
nadstavby sa ani 
len nepriblížil k 
jeho 16 plusovým 
bodom v „tabuľke 
pravdy“.       

Stanleyho pohár 
ako prvý zdvihol 

nad hlavu kapitán Jonathan Toews, ale hneď ho odovzdal 
Kimovi Timonenovi . Fínsky veterán sa trofeje dočkal vo 
veku 40 rokoch po 1213 zápasoch v zámorskej profilige.  

Marián Hossa v klbku radosti. 
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Marián Hossa sa stal prvým slovenským hokejistom v 
histórii, ktorý dokázal trikrát vyhrať slávny Stanleyho pohár. 
Trofej pre víťaza 
zámorskej NHL získal 36-
ročný krídelník zakaždým 
ako hráč Chicaga, okrem 
toho bol od roku 2008, 
teda za uplynulých sedem 
rokov ešte dvakrát vo 
finále.       

Starší z hokejových 
bratov Hossovcov vybojoval Stanley Cup s Chicagom už v 
rokoch 2010 a 2013, tretím triumfom sa v historickom poradí 

slovenských ví-
ťazov odpútal 
od Tomáša Ko-
peckého, ktorý 
má v zbierke 
dva prstene za 
zisk pohára. Prá-
ve s Kopeckým 
podpísali v lete 
2009 kontrakty s 

čiernymi jastrabmi a na konci prvej sezóny sa spolu tešili z 
triumfu.  Marián Hossa na tretí pokus v rade, keď najprv bol 
smoliarom v drese Pittsburghu proti Detroitu, s ktorým sa tešil 
práve jeho krajan a o rok neskôr bol v rovnakom zložení finále 
opäť na strane zdolaných, tentoraz v tíme Detroitu. V Chicagu 
si však všetko vynahradil a stal sa výraznou súčasťou ďalšej z 
slávnych klubových dynastií v NHL.    

„Je to úžasné takto vyhrať pred vlastnými divákmi. Sme 
úžasná partia. V týchto chvíľach myslím na moju rodinu a 
pozdravujem všetkých priaznivcov. Som hrdý, že som mohol 

Mariánov bozk na Stanleyhp pohár. 
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potešiť našu krajinu tým, že som súčasťou fantastického tímu. 
Bola to ťažká sezóna, na ktorej konci sa tešíme,“ vyhlásil 
slovenský šampión NHL v televíznom prenose.       

Zásluhou Mariána Hossu sa najslávnejšia hokejová trofej 
ukáže v prázdninovom období opäť v Trenčíne, už šiestykrát v 
priebehu ôsmich rokov. Po prvý raz získal Stanleyho pohár 
slovenský rodák v roku 1961, keď sa radoval s Chicagom 
Stan Mikita . Odvtedy ho vybojovali ešte ďalší ôsmi Slováci - 
Jiří Bicek, Martin Cibák, Tomáš Kopecký (2x), Miroslav 
Šatan, Marián Hossa (3x), Zdeno Chára, Michal Handzuš 
a Marián Gáborík . 

www.sportaktuality.sk 15.06.2015 
pomocná evidencia 1074/1/2015 
 
Slovenský útočník Marián Hossa sa zaradil medzi legendy 

tímu NHL Chicago 
Blackhawks a podľa 
viacerých odborníkov 
by mu mali v bu-
dúcnosti nájsť miesto 
v Sieni slávy. Trid-
saťšesťročný hokejista 
je jedným z ôsmich 
hráčov „dynastie“ 
Blackhawks, ktorí za 
uplynulých šesť rokov získali tri Stanley Cupy. Tri prstene 
vybojoval ako vôbec prvý Slovák v histórii.       

Krídelník Chicaga Patrick Kane vybral tri prirovnania na 
opísanie svojho spoluhráča Hossu. „Skvelý hokejista, skvelý 
spoluhráč, skvelý človek. Má všetko,“ povedal Kane. Hossa 
síce vo finálovej sérii nestrelil ani jeden gól, ale zaznamenal 
štyri asistencie a bol mimoriadne platným hráčom na oboch 
stranách klziska. Na zisku pohára mal veľkú zásluhu.      Jeho 
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prínos pre tím a úspechy, ktoré dosiahol, sú podľa jeho krajana 
Mariána Gáboríka dosť na to, aby sa zaradil medzi 
najlepších hráčov v histórii Blackhawks. Podľa krídelníka Los 
Angeles Kings sa Hossa stal neoficiálnym kráľom 
slovenského hokeja.  

„Myslím si, že to tak je. Jeho úspech znamená veľa pre nás, 
pre fanúšikov, pre mesto Trenčín, pre jeho blízkych ľudí, ale 
najmä pre celé Slovensko. Získal tretí Stanleyho pohár, čo je 
fantázia. Ľudia na Slovensku mu fandili a sledovali finále,“ 
povedal Gáborík pre nhl.com.     

Minuloročný víťaz Stanley Cupu priznal, že Hossa bol 
jediným dôvodom, prečo pozeral zápasy finálovej série. 
„Držal som palce Mariánovi, nie nutne tímu. Keby nehral v 
play off, tak by som to veľmi nesledoval a asi by som 
nepozeral finálové 
duely,“ poznamenal 
Gáborík, ktorý sa s 
Kings tento rok ne-
dostal do play off.    
  Gáborík si myslí, 
že Hossove úspechy 
by mali stačiť na to, 
aby sa 36-ročný 
krídelník dostal do 
Siene slávy NHL, o 
čom sa v uplynulých dvoch týždňoch diskutovalo na viacerých 
úrovniach. „Získal 1000 bodov, vyhral tri Stanley Cupy a 
myslím si, že by ho mali zaradiť do Siene slávy. Mnohí so 
mnou v tomto súhlasia,“ pokračoval Gáborík. 

Jedným z nich je aj tréner Chicaga Joel Quenneville. 
„Rozhodne by mal skončiť v Sieni slávy. Je to veľký líder, hrá 
perfektne na oboch stranách klziska. Neviem, či je v lige 
komplexnejší hráč ako Hossa,“ povedal kouč „jastrabov“.   

Marián  Hossa (81) s Jonathanom Toewsom. 
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Hossa odohral v základnej časti NHL 1176 zápasov, v 
ktorých zaznamenal 1056 bodov vrátane 486 gólov, v play off 
nastúpil na 194 zápasov s bilanciou 49+95. V posledných 
ôsmich sezónach NHL hral päťkrát vo finále, čo je najviac 
spomedzi aktívnych hráčov. Tieto štatistické údaje ho 
predurčujú k tomu, aby ho zaradili do Siene slávy.       

Jediná vec, ktorá mu počas úspešnej kariéry chýba, je 
individuálna trofej. Kane sa čuduje, že žiadnu nezískal. „Prečo 
tento chlapík ešte nemá Selke Trophy? Skvele bráni 
presilovky, má fantastický bekčeking a dokáže perfektne 
odoberať puky,“ povedal Kane. 

Selke Trophy dostáva každoročne v NHL najlepšie brániaci 
útočník, Hossa skončil minulý rok v hlasovaní na piatom 
mieste. Najbližšie k zisku individuálnej ceny bol v sezóne 
1998/1999, keď skončil druhý za Chrisom Drurym  v 
hlasovaní o Calder Trophy pre najlepšieho nováčika.       

 „Vo svojich prvých sezónach zbieral veľa bodov, ale nebol 
v tímoch, ktoré mohli získať pohár. Teraz je v tíme, kde je 
viac hviezd a preto boduje menej, ale každý vidí jeho 
obrovský prínos,“ povedal Gáborík. Hossa je považovaný za 
jedného z najlepších útočníkov v NHL na oboch stranách 
klziska.  

Podľa Gáboríka to je výsledkom jeho zmeny herného štýlu 
od roku 2009, keď prišiel do Chicaga. „Vyžíva sa v odoberaní 
pukov a v pripravovaní šancí pre spoluhráčov,“ dodal 
Gáborík.       

Hossa bol dlhé roky považovaný najmä za ofenzívneho 
hráča, veď v rokoch 2001-2010 nazbieral v dresoch Ottawy 
Senators, Atlanty Thrashers, Pittsburghu Penguins, Detroitu 
Red Wings a Chicaga 632 bodov v 630 zápasoch a trikrát sa 
dostal cez 40 gólovú hranicu.  

V drese Blackhawks mal len jednu 30-gólovú sezónu a v 
397 dueloch zaznamenal 337 bodov. Svoje kvality a prínos pre 
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tím však rozšíril najmä o skvelé bránenie. Hossa má s 
Chicagom ešte šesť rokov platnú zmluvu a tak sa diváci môžu 
tešiť na ďalšie kúsky skvelého hokejistu.  

www.sportaktuality.sk 16.06.2015 
pomocná evidencia 1076/1/2015 
 
V prvý júnový víkend zakončili mladšie žiačky HK Štart 

Trenčín svoju náročnú sezónu na nultom ročníku turnaja 
otvorených majstrovstiev Slo-
venska v hádzanej mladších 
žiačok v Bratislave ziskom ti-
tulu majstra Slovenska. 

Počas troch dní dievčatá 
odohrali postupne osem ná-
ročných zápasov so stoper-
centnou bilanciou, kde po-

stupne zdolali družstvá Talent Dunajská Streda (15:9), HK 
Drábova Košice (16:8), Strojár Malacky (12:4), HKM Šurany 
(11:6), Jednota Sokol Bánovce nad Bebravou (14:8), ŠKP 
Bratislava (17:7), MHK Bytča (10:0) a na záver HC Zlín 
(14:8). Za najlepšiu hráčku celého turnaja bola vyhlásená 
Zorka Benkovská. K tomu, aby bola najlepšou, jej dopomohli 
spoluhráčky Anet Slivoňová, Lucka Belicová, Laura 
Oravcová, Klárka Paulínyová, Nicol Rotheneder, Laura 
Andrejková, Hanka Ďuržová, Niki Fáriková, Macka 
Klobušická, Emmka Kováčiková, Kaja Dovičinová, Sárka 
Ukušová a Táňa Pavlovská. 

Týždeň pred ziskom titulu štartovali na turnaji v Prahe. 
Obsadili pekné 3. miesto. Dva týždne pred týmto turnajom 
získali na veľkom pražskom turnaji Prague Cup 2015 
spomedzi 48 medzinárodných družstiev parádne 4. miesto. 

www.sme.sk 21.06.2015 
pomocná evidencia 1087/1/2015 
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V areáli FC Nitra sa uskutočnilo celoštátne finále 17. 

ročníka minifutbalového turnaja McDonald’s Cup 2014/2015. 
Ide o najväčšie podujatie tohto rangu pre deti prvých stupňov 

základných škôl. 
Približne stovke detí 

sa účasťou na veľkom 
finále plnili sny, na 
ktoré budú ešte aj v 
dospelosti spomínať. Z 
celého Slovenska zaví-
talo pod Zobor týchto 
osem víťazných škôl zo 
všetkých krajov repub-

liky: ZŠ Májové námestie Prešov, ZŠ Nejedlého Spišská Nová 
Ves, Spojená ZŠ Oslobodenia Belá (okres Žilina), ZŠ 
Pionierska Brezno, ZŠ L. Novomeského Trenčín, ZŠ L. 
Kodálya Galanta, ZŠ Fatranská Nitra a ZŠ Kolárova Svätý Jur. 

V prvý hrací deň boli na programe zápasy základných 
skupín. Dve najlepšie školy z každej si vybojovali 
semifinálové miestenky. Víťazmi skupín sa stali mladé nádeje 
Trenčína a Svätého Juru, najlepšie kvarteto doplnili tímy z 
Brezna a Spišskej Novej Vsi. 

Druhý finálový deň bol rozhodujúci. Svedčila o tom aj 
prítomnosť vážených hostí. Nechýbal samozrejme Marek 
Hamšík, hviezda SSC Neapol a patrón celého podujatia. Zo 
Slovenského futbalového zväzu zavítali na štadión FC Nitra 
Samuel Slovák a Ján Greguš, ako aj bývalý reprezentant, 
Nitran Ľuboš Moravčík. Prítomný bol Ladislav Čambal z 
Ministerstva školstva, generálneho partnera celého skvelého 
turnaja zastupovala Zuzana Svobodová, PR riaditeľka 
spoločnosti McDonald’s a ďalšie známe osobnosti. 

Ocenenia odovzdávala futbalová hviezda Marek Hamšík. 
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Všetci účastníci finále získali diplomy a balíčky od 
spoločnosti McDonald’s, najlepšie tri tímy navyše k tomu 
medaily a krásne poháre. Najväčšiu pozornosť logicky pútal 
boj o medaily. Mladé nádeje Trenčína a Svätého Jura potvrdili 
prvenstvá v skupine a i napriek vzdoru svojich šikovných 
súperov postúpili do veľkého finále. V zaujímavom súboji o 
bronz uspela Spišská Nová Ves nad Breznom, takže tretia 
najcennejšia medaila putovala na východ. 

Potom už nasledovalo veľké finále. V ňom sa prvým gólom 
stretnutia bliž-
šie k talianskym 
brehom priblí-
žili školáci Svä-
tého Jura. Mla-
dí Trenčania 
však preukázali 
vysokú kvalitu 
a dej tromi gól-
mi otočili. Po-
tom to bola veľ-
ká dráma až do 

konca, väčšinu stretnutia bol rozdiel len jednogólový. Víťazný 
výlet na Apeninský polostrov by si zrejme zaslúžili obaja 
fináloví aktéri, šťastnejší po víťazstve 6:5 bol napokon výber 
ZŠ L. Novomeského Trenčín. Nádeje z mesta spod hradu 
Matúša Čáka tak vyhrali bombastickú hlavnú cenu, ktorou je 
účasť na zápase Serie A AC Miláno - SSC Neapol a bohatý 
sprievodný program. 

Zostava ZŠ L. Novomeského Trenčín: Andrejko, Bobot, 
Bulko, Cobori, Gogora, Machara, Pavlíček, Polák a Zaťko. 

www.sme.sk 21.06.2015 
pomocná evidencia 1088/1/2015 
 

Víťazné trenčianske družstvo. 
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UEFA zaradila pri žrebe Trenčín do 3. skupiny medzi 
nenasadené tímy do spoločnosti napríklad gruzínskeho majstra 
Dila Gori či luxemburského šampióna CS Fola Esch.  

Futbalisti slovenského šampióna AS Trenčín sa v 2. 
predkole Ligy majstrov 2015/2016 stretnú s rumunským 
šampiónom Steaua Bukurešť. Rozhodol o tom pondelňajší 
žreb v ústredí Európskej futbalovej únie (UEFA) v Nyone. 
Prvé súboje 2. predkola LM 2015/2016 sú na programe 14.-
15. júla, odvety potom 21.-22. júla. 

Prvý zápas by mal slovenský majster odohrať na domácej 
pôde, resp. kvôli rekonštrukcii domáceho ihriska na Sihoti na 
žilinskom štadióne pod Dubňom. Už v pondelok dopoludnia 
Európska futbalová únia (UEFA) rozhodla, že Trenčín sa ako 
nenasadený klub mohol stretnúť s jedným zo šestice 
nasadených klubov Steaua Bukurešť, Ludogorec Razgrad, 
Dinamo Záhreb, Partizan Belehrad, Videoton FC a 
Skënderbeu Korcë. 
Vizitka klubu: 
FC Steaua Bukurešť 
rok založenia: 1947 
Štadión: Arena Nationala (kapacita 55.634 divákov) 
Tréner: Mirel Radoi 
Klubové farby: modro-červená (náhradná žltá) 
Najväčšie úspechy: 26x majster Rumunska, 22x víťaz 
Rumunského pohára, 1x víťaz Ligového pohára, 6x víťaz 
Rumunského Superpohára, 1x víťaz Európskeho pohára 
majstrov (1986), 1x finalista EPM (1989), 1x víťaz 
európskeho Superpohára (1986), 1x víťaz 
Interkontinentálneho pohára (1986). 

Martin Ševela, tréner AS Trenčín: „Súpera si 
nenavyberáte. Ja som osobne som túžil po Celticu Glasgow, 
ale napokon sme mohli dostať iné tímy. Aj z nich to boli 
všetko veľmi kvalitné kluby, veď sú majstri svojich krajín. S 
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rumunským tímom sme v Bukurešti hrali pred dvoma rokmi, 
keď nás vyradila Astra Giurgiu. Prvý zápas sme v Dubnici 
prehrali 1:3, tam na štadióne Steauay remizovali 2:2. Určite 
nás čaká ťažká previerka. Musíme sa na to svedomito 
pripraviť a urobiť všetko pre dobrý výsledok. Hovorí sa, že 
lepšie je začať u súpera, oťuknúť si ho a prípadne na jeho pôde 
streliť gól, čo je v pohárovej Európe mimoriadne dôležité. 
Doma tak budeme musieť byť veľmi obozretní a pokúsiť sa 
neinkasovať. My sme silní v ofenzíve, preto verím, že by sa 
nám na pôde súpera mohlo podariť skórovať.“ 

Peter Kleščík, kapitán AS Trenčín: „Dostali sme kvalitný 
tím, akým majster Rumunska určite je. Hrali sme na jeho 
štadióne s Astrou pred dvoma rokmi. Z tých súperov, ktorých 
sme mohli dostať, už bolo ťažké vyberať. Sú to všetko 
kvalitné mužstvá, majstri a určite nás ani proti Bukurešti 
nebude čakať nič ľahké. Pokúsime sa ale o čo najlepší 
výsledok.“ 

www.teraz.sk 22.06.2015 
pomocná evidencia 1101/1/2015 
 
Na I. európskych hrách v Baku sa predstavila aj slovenská 

bedmintonistka Jana Čižnárová z Trenčína, ktorá sa vo 
svetovom rebríčku nachádza na 113. mieste.  

Proti bývalej slovenskej reprezentantke a dcére trénera, 
resp. predsedu BK MI Trenčín Petra Ludíka Kristíne 
Gavnholtovej nenašla  zbraň, prehrala a nekvalifikovala sa 
medzi elitnú šestnástku turnaja. V skupine si zaknihovala ešte 
výhru nad Slovinkou Kajou Stankovičovou, resp. prehru s 
Taliankou Jeanine Cicogniniovou. Kristína Gavnholtová 
vyhrala v skupine všetky tri zápasy a postúpila do osemfinále 
z prvého miesta. 
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Prezident Slovenského zväzu bedmintonu Anton Siažik 
hodnotil výkony Jany Čižnárovej pozitívne: „Janka vyhrala z 
troch zápasov jeden, ale jej výkon bol v podstate veľmi dobrý. 
Vzhľadom na kvalitu sú-
periek, ktoré boli pred ňou 
možno o 50 miest vo sve-
tovom rebríčku, podala so-
lídny výkon.“  

 „Moja súperka Kristína 
Gavnholtová je z Trenčína 
ako ja, ale reprezentuje 
Česko a žije v Dánsku už päť rokov. Vydala sa tam a aj 
trénuje v Dánsku. Odkedy mala lepšie výsledky, hneď ju vzali 
do českej reprezentácie. Je odo mňa o päť rokov staršia. 
Kedysi bola už 26. vo svetovom rebríčku, teraz klesla, keďže 
je po zranení. No patrí medzi favoritky tohto turnaja a útočí na 
medailu,“ povedala o svojej záverečnej súperke.  

Cestou do Baku Janku zastihla pozitívna správa, že zvládla 
bakalárske skúšky na univerzite v anglickom Birminghame, 
kde študuje. „Minulý piatok mi prišli výsledky zo školy. 
Uľavilo sa mi, že som to zvládla a už som sa mohla sústrediť 
iba na zápasy. Na univerzite mi ponúkli športové štipendium a 
možnosť hrať na profesionálnej úrovni,“ uviedla. Na hrách v 
Azerbajdžane sa jej veľmi páčilo a verí, že podobnú atmosféru 
zažije aj o rok na olympiáde v Rio de Janeiro.  

„Prvýkrát som sa zúčastnila na takejto veľkej akcii. Bolo tu 
mnoho športovcov z mnohých krajín a vidieť ich, ako sa 
pripravujú na svoje zápasy a ako to tu všetko prebieha, bol pre 
mňa veľký zážitok. Bola plná hala, prišlo veľa ľudí, čo nie je 
pri bedmintone bežné, pretože nie je až taký populárny. 
Organizácia bola super, páčilo sa mi tu." 

Jana Čižnárová 
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Kvalifikácia na olympiádu do Ria odštartovala pred dvoma 
mesiacmi, no potrvá ešte rok. „To 
je teraz môj najväčší cieľ, dostať 
sa do Ria. Zatiaľ to vyzerá dobre, 
ale čaká ma ešte veľa turnajov,“ 
povedala Jana Čižnárová, ktorá si 
vybrala bedminton pre jeho 
komplexnosť. „Spája sa v ňom 
množstvo faktorov - taktika, 
technika úderov, rýchlosť, dynamika, vytrvalosť. Tréningy sú 
vždy veľmi zaujímavé a variabilné. Veľmi ma to baví a vďaka 
turnajom som veľa cestovala a videla,“ dodala. 

www.teraz.sk 24.06.2015 
pomocná evidencia 1107/1/2015 
 
Prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja sa na 

ďalšie štvorročné obdobie stal doterajší šéf Igor Nemeček. Vo 
voľbách vo štvrtok 25. 
júna na 8. kongrese SZĽH 
v Bratislave získal 58 
hlasov. Jeho protikandidát 
Richard Lintner  len 45. 
O dôveru hnutia do cyklu 
s vyvrcholením domácich 
MS 2019 sa uchádzali iba 
oni dvaja, z pléna nevzišiel iný kandidát okrem už dávnejších 
favoritov. Po voľbách Igor Nemeček vyhlásil: „Ďakujem 
všetkým, ktorí ma podporili a verím, že v tomto období 
splníme všetky úlohy, ktoré si s novým výkonným výborom 
stanovíme. Verím, že situácia v hnutí sa dnešným dňom 
upokojí a na konci obdobia budeme konštatovať viac pozitív 
ako negatív. Všetkým ďakujem aj za trpezlivosť na rokovaní, 

Igor Nemeček hlasuje. 
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ktoré trvalo bez prestávky 6 a pol hodiny, ale myslím si, že 
kongres si toto raz za štyri roky zaslúži.“ 

Igor Nemeček vzápätí navrhol exekutívne kolégium, ktoré 
mu plénum schválilo v zložení: Dušan Mráz, Lukáš 
Machala, Róbert Lupták, Róbert Švehla, Tibor Turan a 
Martin Kohút . 

Po voľbách prišiel medzi médiá aj Richard Lintner a 
zdôraznil, že je skla-
maný: „Bol som pre-
svedčený, že ponuka, 
ktorú sme dali sloven-
skému hokeju, bola 
jedinečná. Predstavili 
sme atraktívny plán a 
zdá sa, že môj kon-
kurent využil z neho 

veľkú časť a bude sa snažiť z neho čerpať.“ 
Delegáti kongresu odmietli návrh HK Nitra na zmenu 

stanov, ktorá by výrazne ovplyvnila volebné procedúry v 
pléne.  

Návrh predpokladal, aby riadne delegovaní účastníci 
kongresu z odborných komisií nemali hlasovacie právo. Na 
zhromaždení sa zaregistrovalo 112 delegátov a zástupcovia 
nitrianskeho klubu argumentovali tým, že 17 odborných 
komisií má v hnutí poradnú platformu a v takomto množstve 
výrazne ovplyvňujú voľby. 

„Pre nás je to principiálna otázka, lebo týchto členov 
komisií si vyberá vedenie zväzu a je teda predpoklad, že 
automaticky budú voliť toho, kto ich zamestnáva,“ 
zdôvodňoval riaditeľ HK Nitra  Miroslav Kováčik . Jeho idea 
však nedostala potrebnú dvojtretinovú podporu. 

www.sportaktuality.sk 25.06.2015 
pomocná evidencia 1116/1/201 

Sklamaný Richard Lintner. 
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Novomešťan Peter Herák a Trenčan Jozef Gabrhel 

nenašli na majstrovstvách Európy, ktoré sa konali 16. - 20. 
júna v pražskom Lidovom dome v Kbeloch, premožiteľov. 
Okrem ziskov titulov európskych šampiónov prekonali aj 
niekoľko svetových rekordov. 

Na európskom šampionáte súťažilo 300 pretekárov z 15 
krajín. Nový majster Európy Jozef Gabrhel v kategórii M4 do 
75 kilogramov vytvoril štyri nové svetové rekordy. V drepe 

zvládol 138 kg, v tlaku na 
lavičke 105,5 kg a v mŕtvom 
ťahu 170,5 kg. Jeho celkový 
súčet v trojboji 414 kg 
znamenal tiež nový svetový 
rekord. 
Ďalší víťaz majstrovstiev 

Európy Peter Herák štartoval 
v kategórii M3 do 90 kilogramov a niekoľkokrát prepisoval 
tabuľky svetových rekordov. V drepe zdolal 200 a 225 kg, 
pričom pokus o zápis na 237,5 bol neúspešný, v tlaku na 
lavičke - 107,5 a 115 kg, a v mŕtvom ťahu 205, 220 a 225 kg. 
V trojboji konečným súčtom 565 kg sa dostal na najvyššiu 
pozíciu svetových tabuliek v tejto kategórii v celej histórii.  

„Po krátkej dvojtýždňovej regenerácii a odpočinku sa 
v najbližšom období sústredím na prípravu na majstrovstvá 
sveta, ktoré budú v septembri v americkom Las Vegas. Budú 
to majstrovstvá sveta federácie GPC. Verím, že v USA 
nesklamem svojich priaznivcov a vrátim sa domov 
s vynikajúcim výsledkom,“ povedal Peter Herák. 

www.sme.sk 27.06.2015 
pomocná evidencia 1122/1/2015 
 

Jozef Gabrhel (vľavo) a Peter Rehák. 
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V závere júna vyvrcholil ďalší ročník Trenčianskej 
hokejbalovej ligy. Z triumfu sa radoval Falcons Trenčín.  

Víťaz Trenčianskej hokejbalovej ligy 2014/2015  a držiteľ 
putovného pohára Slovenského Orla Falcons Trenčín hral v 

zostave Martin Beňo, Mi-
chal Čerešnák, Peter Če-
rešnák, Martin Dodonka, 
Jakub Gašparovič, Juraj 
Gašparovič, Filip Haško, 
Martin Ková čik, Andrej 
Orolín, Jakub Štuller, Jo-
zef Zemko, Róbert Balga, 

Emil Bakoš, Ondrej Broska, Patrik Pastorek, Lukáš 
Škvarka, Juraj Rožník, Tomáš Starosta, Richard Matejka. 

Zápas o 3. miesto: Vegeta (3) – Avangard (4) 5:6 sn. 1. 
finálový zápas: N. Dubnica (1) – Falcons (2) 3:2, 2. finálový 
zápas Falcons – N. Dubnica 2:1, 3. finálový zápas: N. Dubnica 
– Falcons 0:6, 4. finálový zápas: Falcons – N. Dubnica 3:2 
pp.  

www.sme.sk 01.07.2015 
pomocná evidencia 1135/1/2015 
 
Futbalové triedy zo ZŠ Novomeského v Trenčíne potvrdili 

absolútnu dominanciu. Po mladších žiakoch, ktorí triumfovali 
na McDoland´s Cupe, si prvenstvo odniesli aj starší žiaci. 

Po víťazstvách na okresnom a krajskom kole si zverenci 
trénera Martina Fabuša zmerali sily s najlepšími tímami 
z celého Slovenska v Dubnici nad Váhom. V základnej 
skupine najskôr remizovali s neskorším finálovým súperom 
z Trnavy (2:2) a následne v ďalších dvoch dueloch proti Žiline 
a Michalovciam neinkasovali ani gól a zvíťazili zhodne 3:0. 

„Ukázala sa víťazná mentalita tohto tímu. Stále do 
chlapcov tlačíme, aby túžili po víťazstve a je jedno, o aký 
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zápas ide,“ povedal kormidelník tímu a niekdajší reprezentant 
Martin Fabuš. „Chalani zahrali finálový turnaj veľmi dobre 
a potvrdili, že patria medzi najlepších na Slovensku.“ 

Celý tím bol zložený zo starších žiakov (U15) AS Trenčín. 
Tí v ligovej tabuľke skončili na treťom mieste a iba o chlp im 
unikol finálový turnaj o majstra Slovenska v Nemšovej. 

V semifinále si poradili 
so Slovanom (9:3) a vo 
finále poľahky aj s Trna-
vou (4:0). „Máme veľmi 
slušné mužstvo. V pod-
state sme rátali, že 
budeme hrať o najvyššie 
priečky,“ doplnil Martin 
Fabuš. Celkovým triumf 

ešte podčiarkol triumf Viktora Klemensa, ktorý sa stal 
najlepším strelcom turnaj. 

ZŠ Novomeského možno považovať za najlepšiu futbalovú 
školu na Slovensku. Najskôr mladší žiaci obhájili triumf 
v McDonald´s Cupe a môžu sa tešiť na výlet do Talianska 
a následne si prvenstvo odniesli aj ich starší kolegovia. „Viac 
ako vo finálovom kole sme sa zapotili ešte na krajskom finále. 
V súboji s Hornou Nitrou sa o všetkom rozhodlo až pol 
minúty pred koncom zápasu. Práve tu sa ukázala sila 
kolektívu,“ zakončil rozhovor Martin Fabuš. 

Víťazné družstvo: Daniel Šebák, Denis Chudý - Juraj 
Štefánik, Marián Pišoja, Viktor Klemens, Adrián Ambrož, 
Oliver Oravec, Dominik Augustín, Juraj Laco, Jakub 
Parkaň, David Machara, Jakub Kadák. Tréneri: Martin 
Fabuš, Miroslav Karas.  

www.sme.sk 07.07.2015 
pomocná evidencia 1190/1/2015 
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Posledné dni sa do kroniky trenčianskeho futbalu zapíšu 
zlatými písmenami. Mestské zastupiteľstvo odkleplo výstavbu 
nového štadióna a AS Trenčín stojí na prahu historického 
zápasu v Lige majstrov. Hektické dni zažíva aj generálny 
manažér klubu Róbert Rybníček. Tesne pred výkopom Ligy 
majstrov sme mu položili niekoľko otázok. 

Mestské zastupiteľstvo jednohlasne odsúhlasilo 
prenájom pozemkov na výstavbu nového futbalového 
štadióna. Predchádzajúci poslanci tento návrh neschválili. 
Odľahlo vám? 

„Verili sme tomu, že tento raz to vyjde. Hneď som si 
spomenul, že toto je pre 
nás definitívny záväzok. 
Štadión v Trenčíne bude 
stáť. Pre nás všetkých je 
nový štadión veľké sústo. 
Čaká nás veľa práce. Ve-
rím tomu, že nájdeme  
dobrých a schopných ľudí, 
ktorí nám všetko pomôžu 

zladiť a zrealizovať. Ako som sa už v minulosti vyjadril, je pre 
nás frustrujúce neustále sa niekomu doprosovať a hrať dôležité 
medzinárodné zápasy na cudzích ihriskách. Aj preto je pre nás 
nový štadión obrovská výzva, ktorú chceme zrealizovať čo 
najskôr.“ 

Rátali ste aj s alternatívou, že by to nevyšlo ani tento 
raz?  

„Vždy existuje aj taká možnosť. Poslanci ukázali veľkú 
mieru pochopenia celého problému. Vnímajú to, že sme 
tlačení licenčným systémom a do roku 2018 musí byť nový 
štadión postavený, aby sme mohli hrať ligové zápasy doma 
a zároveň sa posunuli ďalej. Tu už nebol priestor na 
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manévrovanie. Veľmi ľahko by sa mohlo stať, že by sme prišli 
o štátnu dotáciu v hodnote 2,4 milióna eur.“ 

V akých sumách by sa mali pohybovať investície do 
nového futbalového stánku?  

„V zmluve sme garantovali preinvestovať počas prvej etapy 
5 miliónov eur z našich investícii a 2,4 miliónov eur zo 
štátnych zdrojov. Za to by sme mali postaviť štadión 
v štandarde troch hviezdičiek s kapacitou 7000 divákov. 
Navyše, zostane nám stará tribúna pre 3000 ľudí. Ak sa podarí 
nájsť prostriedky a dofinancovať tento projekt, predpokladané 
náklady sa zvýšia na 10 až 11 miliónov eur.“ 
Čo by nový štadión znamenal pre mesto a celý 

trenčiansky región?  
„Už tretí raz ideme hrať európske poháre a mnohí z nás 

stále nedokážu doceniť hodnotu toho, čo sa nám podarilo 
dosiahnuť. Pre všetkých je to skvelá reklama. Nový štadión 
prinesie rozvoj cestovného ruchu, zlepší imidž mesta na 
medzinárodnej úrovni. Zviditeľní ho po reklamnej a športovej 
stránke. Ak budeme pravidelným účastníkom európskych 
súťaží, budú k nám chodiť zahraniční turisti v nemalom počte. 
Mestu to prinesie peniaze a lepšie možnosti pre rozvoj.“ 

Onedlho otvoria zrekonštruovaný štadión v Trnave. 
Spartak si pozval na otvorenie zástupcu z Francúzska 
a Brazílie. Príde do Trenčína Ajax Amsterdam? 

„Keby sme riešili túto otázku, bol by som najšťastnejší 
človek na svete. Pán La Ling dostal v Ajaxe novú pozíciu. Stal 
sa supervisorom najvyššieho manažmentu. Jeho vplyv na chod 
klubu sa do výraznej miery posilnil. Aj z toho dôvodu sa 
slávny klub z Amsterdamu javí ako reálna voľba.“ 

Už v utorok nastúpite proti najslávnejšiemu 
rumunskému tímu. Pociťujete nervozitu?  

„Liga majstrov je pre nás niečo nové. Musíme sa pripraviť 
najlepšie ako vieme. Táto súťaž je pre nás všetkých obrovskou 
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motiváciou. Pre mnohých dokonca  vrchol kariéry. Ak bude 
všetko klapať ako má, je v našich silách Bukurešť minimálne 
potrápiť.“ 

Steaua Bukurešť je súper zvučného mena. Bol ku nám 
žreb príliš tvrdý?  

„Steaua je oproti Trenčínu neporovnateľne väčší klub. Ich 
sebavedomie je vysoké, ale meno a história nerozhodnú. 
Dôležité bude to, čo sa udeje za 180 minút na ihrisku. Pokiaľ 
šancu správne uchopíme, môže mať dvojzápas zaujímavý 
rozmer pre nás všetkých. Nehrá sa o malé finančné 
prostriedky.“ 

Papierové predpoklady hovoria jasnou rečou pre 
rumunský tím. Ako vidíte šance na úspech vy?  

„Je to 50 na 50. Nemyslím si, že ide o neskromné 
vyhodnotenie situácie. Pred rokom sme hrali proti silnému 
Hull City. Vtedy by za nás nikto nedal ani deravý groš. Dnes 
sme o rok starší a určite silnejší po všetkých stránkach. Pokiaľ 
hráči budú veriť svojim schopnostiam a ukážu, čo majú 
natrénované, môžu byť naše šance na úspech vysoké.“ 

A čo ak by postup nevyšiel?  
„Sme si vedomí sily súpera. S tým treba rátať a brať realitu 

taká, aká je. Pre nás je účasť v Lige majstrov odmenou za 
predchádzajúci ročník. Treba si ju užiť a obetovať jej 
maximum. Pre tento klub je ale najvyššia priorita pre 
najbližšie obdobie nový štadión a tréningové ihriská. Ak bude 
štadión postavený a podmienky ideálne, potom bude 
sklamanie z vypadnutia v predkolách európskych pohárov 
o poznanie väčšie.“ 

Po roku opäť odohráme domáci zápas na štadióne 
Žiliny. Aké boli podmienky zo strany klubu spod Dubňa?  

„Ku konkrétnym číslam sa vyjadrovať nebudem. Ponuka zo 
strany Žiliny nás zaskočila. Ich a naše predstavy boli 
diametrálne odlišné. Nakoniec sme uzavreli dohodu, ktorá 
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bola pre náš klub veľmi, skutočne veľmi finančne náročná. Aj 
touto cestou by som rád pozval fanúšikov na zápas. Pokiaľ by 
sme vypredali štadión, vynaložené náklady by sa nám mali 
vrátiť. Pre ľudí sme chceli priniesť komfort. Žilinský štadión 
ho poskytuje na Slovensku najvyšší. Aj preto sme šli do rizika. 
Verím, že bude fantastická atmosféra a ľudia nám pomôžu 
k postupu.“ 

Bola Senica lacnejšou alternatívou?  
„Rád by som poďakoval Seničanom za veľmi ústretové 

rokovania. Oslovili sme ich, dali nám akceptovateľnejšiu 
ponuku, no uvedomili sme si, že máme ťažkého súpera. 
Zázemie v Senici nie je také silné. Napokon sme sa rozhodli 
prijať alternatívu väčšieho komfortu pre fanúšikov. Dôležitá 
bola napokon aj kapacita.“ 

Uplynulý týždeň zaujala správa o spolupráci medzi 
Trenčínom a Nemšovou. V čom bude spočívať?  

„Sme radi, že sme prostredníctvom pána Pavla Chmelinu, 
ktorý má klub na starosti, došli k spoločnej zhode. Naša 
spolupráca začala už pred niekoľkými rokmi. V súčasnosti sa 
už iba prehĺbila. Športovú stránku fungovania klubu sme 
zobrali pod svoju správu. Viacerí z našich hráčov budú 
fungovať v Nemšovej spolu s miestnymi futbalistami 
a vytvoria spolu silný základ. Vďaka novému prestupovému 
poriadku môžu piati naši hráči nastúpiť za Nemšovú v rámci 
farmárskeho systému. Môže sa tak vytvoriť zaujímavý model 
spolupráce. Funkcionári Slovana tomu boli naklonení. Tento 
ročník bude pre celý projekt odrazový.“ 

www.sme.sk 13.07.2015 
pomocná evidencia 1219/1/2015 
 
Futbalisti slovenského šampióna AS Trenčín prehrali 

v utorok 14. júla  prvom zápase 2. predkola Ligy majstrov 
2015/2016 v Žiline s rumunskou Steauaou Bukurešť 0:2 (0:0). 
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Pre zverencov trénera Martina Ševelu to bol historický debut 
v prestížnej súťaži a nevydaril sa im.  
V prvom polčase domáci nevyužili dve nádejné šance a v 
druhom za to kruto 
pykali po góloch 
Nicolaea Stanciua 
a Jugurtha Ham-
rouna. Odveta je 
na programe v stre-
du 22. júla v Bu-
kurešti a v oveľa 
lepšej pozícii do nej 
pôjde 26-násobný 
majster Rumunska, resp. bývalý európsky šampión Steaua. 

Zostava a AS: Šemrinec - Čögley, Ramon, Rundič, Madu - 
Lobotka - Van Kessel, Bero, Rabiu (79. Koolwijk), Guba (59. 
Wesley) - Jairo da Silva. 

Martin Ševela, tréner AS: „Určite cítime po takomto 
výsledku sklamanie. Predstavovali sme si zápas inak, nechceli 
sme dostať gól. Žiaľ, inkasovali sme prvý po štandardnej 

situácii, čo ovplyvnilo 
ďalší priebeh. Mali sme 
na začiatku zbytočne 
veľký rešpekt, bol to 
pre nás prvý zápas v 
takejto súťaži a aj prvý 
v sezóne. Hráči ukázali, 
v čom majú rezervy a 
na čom musia ešte 
popracovať. Výsledok 

mrzí, ale taká je pohárová Európa. Steaua bola skúsenejším 
mužstvom. Dôležité je, aby sme sa z tohto stretnutia poučili. 
Východisková pozícia pred odvetou je pre nás problémová, ale 

Mužstvo AS Trenčín pred zápasom s rumunským majstrom. 

Matúš Bero v súboji s obrancom Varelom. 
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urobíme všetko preto, aby sme tam urobili zázrak. Popasujeme 
sa o čo najlepší výsledok.“ 

Igor Šemrinec, brankár AS: „Pri prvom inkasovanom góle 
sám neviem, či išla strela ponad múr alebo vedľa neho. Určite 
to však bol jeden z 
lacnejších gólov. 
Pred druhým gólom 
o bol možno ofsajd, 
škoda, že sme to 
tam nepokryli. Zo 
strany súpera to ale 
bola pekná akcia. 
Pred zápasom som 
nebol nervózny, veľmi som sa naň tešil, je škoda, že to takto 
dopadlo. Ľudia vytvorili výbornú atmosféru, cítili sme sa tu 
ako doma.“ 

Matúš Bero, stredopoliar Trenčína: „Som sklamaný, 
ukázalo sa, čo je to Liga majstrov, aký je rozdiel medzi 
tímami, ktoré pravidelne hrávajú európske súťaže a ktoré nie. 
Nás zradila efektivita a súper z dvoch pološancí strelil dva 
góly. Mrzia nás inkasované góly. Nechceli sme ich dostať. Je 
to smutné, ale pokiaľ žije šanca, treba bojovať. Ale hlavy 
nevešiame. Pri mojej šanci som sa oprel do lopty a veril, že 
prejde. Steaua hrala to, čo sme čakali. Prvý gól nás zaskočil a 
potom prišiel aj druhý gól.“ 

Peter Čögley, obranca AS Trenčín: „Mali sme tam nejaké 
šance, ale nevyužili sme ich. Súper dve áno a zaslúžene 
vyhral. Hrali sme s nimi otvorenú partiu, možno sme mali hrať 
trpezlivejšie. Boli rýchli a dobre fyzicky pripravení. Porazili 
nás skúsenosťami. Bol to dobrý zápas, ale nepodali sme až 
taký kvalitný výkon, ako treba na Ligu majstrov.“  

www.sportaktuality.sk 14.07.2015 
pomocná evidencia 1224/1/2015 

Smutní Trenčania po záverečnom hvizde. 
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Ani tri góly na horúcej pôde Steauy Bukurešť nestačili 

futbalistom AS Trenčín na postup do 3. predkola Ligy 
majstrov.  

„Jedno oko sa smeje a druhé plače,“ povedal na 
pozápasovej tlačovej konferencii tréner Martin Ševela. 
„Odchádzame domov s 
víťazstvom, čo nás 
teší, ale prišli sme si po 
niečo viac a to sa nám 
nepodarilo splniť. Na-
priek tomu som hrdý 
na mojich hráčov za to, 
čo predviedli. Snažím 
sa v hráčoch budovať 
víťaznú mentalitu a 
dnes to vytiahli a ukázali srdce bojovníkov. Predviedli sme, že 
sa môžeme rovnať aj so silným európskym tímom. Boli sme 
veľmi blízko od historického postupu do ďalšieho predkola. 
To, čo som pred odvetou hovoril o našom nielen víťazstve, ale 
aj postupe, sa takmer naplnilo.“ 

Trenčín mal štart do zápasu ako z rozprávky a už po 21 
minútach a dvoch vyšachovaniach obrany favorita zmazal 
manko z prvého zápasu. „Mali sme výborný vstup do zápasu. 
Z hráčov bolo cítiť odhodlanie pobiť sa o postup. Boli sme 
dominantní, silní na lopte, dokázali sme si vypracovať 
pomerne veľký počet šancí a výsledkom bol náskok 2:0,“ 
hodnotil Martin Ševela. „V druhom polčase ale prišla pre nás 
hluchá desaťminútovka, stratili sme na chvíľu pôdu pod 
nohami a kvalitný súper to využil a potrestal nás dvoma gólmi. 
Chvíľku nám trvalo, kým sme sa opäť dostali do tempa a 
pribrzdila nás aj červená karta, ktorú sme inkasovali.  Zmenili 
sme ale trochu rozloženie na ihrisku, chlapci sa neuspokojili s 

Trenčianska radosť po úvodnom góle Wesleyho. 
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remízou a podarilo sa nám otočiť skóre opäť na našu stranu. V 
závere sme ešte mali dve veľké šance, z ktorých sme mohli 
vyťažiť postup, no nepodarilo sa. Je to skôr otázka našej 
neskúsenosti, pretože máme mladé mužstvo. Takúto 
konfrontáciu so 
špičkovými eu-
rópskymi tímami 
preto potrebuje-
me, aby sme ďa-
lej napredovali.“ 

Všetko mohlo 
byť inak, ak by v 
úplnom závere 
riadneho času 
premenil postupovú „tutovku“ na 4:2 Matúš Bero. „Trošku to 
beriem aj na seba, pretože takéto kľúčové momenty musí 
dobrý hráč premeniť,“ kajal sa po záverečnom hvizde. „Ale 
Trenčín i celé Slovensko môže byť hrdé na to, čo sme tu 
ukázali. Proti velikánovi ako je Steaua sme dokázali 

dominovať a vyhrať 
3:2. Ideme domov so 
vztýčenou hlavou, ale aj 
tak to mrzí, pretože sme 
mali k postupu krôčik. 
Preto odchádzame 
sklamaní, hoci sme do 
toho dali všetko, čo sa 
dalo. Prvý polčas bol z 
našej strany vynikajúci, 

dotiahli sme súperov náskok. Aj po inkasovaní dvoch gólov 
sme ukázali vôľu po víťazstve, tímovosť i to, že nás nič 
nezlomí. Škoda, že sme nezvládli prvý zápas...“ 

Sklamanie po vyrovnávajúcom góle. 

Šťastie sa od Trenčanov odklonilo, so súťažou sa lúčia. 
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Brankár Igor Šemrinec dostal v oboch dueloch po dva 
góly. V odvete mohol byť hrdinom, ak by zneškodnil 
pokutový kop Tadého a nemal k tomu ďaleko. „Niekedy to 
šťastie praje, dnes mi pri penalte neprialo,“ povzdychol si. 
„Napriek výhre sme smutní. Dali sme vonku na Steaue tri góly 
a aj tak sme nepostúpili. Teraz sa ukázalo, aký dôležitý bol 
prvý zápas. Prvý polčas sme boli lepší a súper sa zľakol, 
nevedel, čo sa deje. V druhom polčase sme ale nejaké situácie 
zle vyriešili a dostali sme dva góly,“ dodal brankár.  

www.teraz.sk 23.07.2015 
pomocná evidencia 1253/1/2015 
 
AS Trenčín dal po najúspešnejšej sezóne v histórii futbalu 

pod Čákovým hradom nový význam klubovej značke. Počas 
nedávnej predsezónnej tlačovej konferencie v bratislavskej 
Refinery Gallery po prvý raz predstavili vznikajúcu Asociáciu 
športov Trenčín – AS Trenčín. 

Pod záštitou futbalového AS bude v novej trenčianskej 
športovej rodine fungovať s novým menom aj hádzanársky 
ženský klub (HK Štart Trenčín) a nový footgolfový klub. 

„AS Trenčín je otvoreným združením pre všetky športové 
kluby so sídlom na území mesta a v jeho blízkom okolí,“ 
povedal marketingový manažér futbalového AS a jeden zo 
zakladateľov novej športovej organizácie Igor Schlesinger, 
ktorý povedal viac k smerovaniu novej Asociácie športov 
Trenčín: „Naším spoločným cieľom je všestranný rozvoj 
športov na území mesta a v jeho okolí. Chceme pracovať na 
základe filozofie futbalového klubu AS Trenčín. V dnešnej 
dobe aj množstvo tradičných športových klubov na Slovensku 
končí svoju činnosť. My radi využijeme silu, popularitu a 
dosah značky AS v regióne na pomoc a rozvoj všetkých 
športov združených pod hlavičkou AS Trenčín.“ 
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Futbalový klub AS Trenčín ponúka v novej asociácii aj 
pomoc pri organizovaní a riadení športovej činnosti. Asociácia 
športov bude hájiť záujmy svojich členov, viesť rokovania s 
mestskými a regionálnymi inštitúciami, obchodnými 
partnermi a ďalšími klubmi v prípade záujmu stať sa súčasťou 
združenia. „Chceme vytvárať podmienky pre fungovanie 
klubov v zmysle ich športového poslania,“ dodal Igor 
Schlesinger. 

Ženská hádzaná v Trenčíne má obrovskú tradíciu. Klub, 
ktorý vychoval množstvo reprezentantiek, oslavuje práve v 
tomto roku 90 rokov. Pri tejto príležitosti štartuje novú éru. 

„Od vznikajúcej asociácie si sľubujeme rozvoj športového 
rastu našich dievčat. Dnes máme veľmi kvalitnú a talentovanú 
mládežnícku základňu. Slovenská reprezentácia kadetiek, 
ktorá sa prebojovala na augustové majstrovstvá Európy, má vo 
svojom strede osem zo šestnástich dievčat z Trenčína. V 
priebehu dvoch alebo troch rokov by sme sa radi vrátili do 
medzinárodnej WHIL, kde chceme reprezentovať mesto 
Trenčín a AS Trenčín,“ predstavil smelé plány prezident 
hádzanárskeho klubu AS Trenčín Ján Bakoš. 

Footgolf je kombináciou dvoch najpopulárnejších športov 
na svete – futbalu a golfu. Pred rokom sa na Slovensku 
uskutočnil vôbec prvý turnaj v tomto mladom športovom 
odvetví.  

„Vo svete ho podporujú osobnosti ako Frank de Boer, 
Ruud Gullit, José Luis Chilavert, Juan Sebastian Veron, 
Jean-Pierre Papin alebo Christian Karembeu. Ako všetko 
nové potrebuje silného partnera, aby sa dostal medzi ľudí a 
rozvíjal. Preto chcem vyjadriť veľkú vďaku AS Trenčín, že 
nás prizval do Asociácie športov,“ povedal prezident 
footgolfového klubu AS Trenčín Martin Meliš . 

www.sme.sk 29.07.2015 
pomocná evidencia 1263/1/2015 
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Cvičenky Považskej sokolskej župy M. R. Štefánika sa 12. 

– 18. júla predstavia na XV. Svetovej Gymnaestráde v 
Helsinkách. Medzi 21 tisíc účastníkmi z 50 štátov a piatich 
kontinentov bude aj asi 260-členná výprava zo Slovenska, 
vrátane žien z Trenčína.  

„Hromadná skladba Sokolskej únie Slovenska pod názvom 
MY (matky) a MY (dcéry) zaujala svetových odborníkov 
a zaradili nás do hlavného programu na štadióne SONERA, 
ale aj na Gala večer na olympijskom štadióne,“ uviedla 
Starostka Považskej sokolskej župy Oľga Samáková. Skladba 
obsahuje viaceré gymnastické prvky a náročné geometrické 
obrazce, ktoré cvičenky vytvárajú priamo na ploche.  

Info 03.07.2015 
pomocná evidencia 1153/1/2015 
 
Okrem 3. miesta v západnej oblasti žiakov na Slovensku sa 

basketbalistom TJ Štadión Trenčín podarilo v závere mája 
vybojovať aj 2. miesto 
na medzinárodnom tur-
naji v Uherskom Brode. 
Hoci úvodný zápas 
prehrali, ostatné už mali 
plne vo svojej réžii a 
predvádzali atraktívny 
basketbal, informoval 
tréner Tomáš Vavro. 
„Turnaj bol pre nás 
pekným vyvrcholením 

sezóny, ktorú môžem hodnotiť veľmi pozitívne.“ Najplat-
nejším hráčom družstva bol na turnaji ocenený Ján Minárik .  

Info 03.07.2015 
pomocná evidencia 1166/1/2015 
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Mladšie dorastenky HK Štart Trenčín pod vedením 

trénerky Zdeny Rajnohovej predvádzali počas celej sezóny 
2014/2015 modernú hádzanú. Vyniesla im strieborné medaily, 
účasť na finálovom turnaji Česko-slovenského pohára, kde 
obsadili druhú priečku a časti mužstva aj miestenku 
v reprezentácii, vrátane trénerky Zdeny Rajnohovej. Kadetky 
Slovenska po úspešne zvládnutej kvalifikácii v kosovskej 
Prištine čakajú Majstrovstvá Európy v Macedónsku (13. – 23. 
augusta).  

Info 03.07.2015 
pomocná evidencia 1167/1/2015 
 
Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Peter 

Gelle z Dukly Trenčín získal na majstrovstvách SR na 
piešťanskej Sĺňave 
titul na 1000 m. Vo 
finále zvíťazil s vyše 
2-sekundovým ná-
skokom pred Gábo-
rom Jakubíkom 
(ŠKP Bratislava). 
Obaja potom spo-
ločne zvíťazili v K2. 

Medzi kanoistami suverénne triumfoval Matej Rusnák 
z trenčianskej Dukly. Finálové výsledky kanoistov Dukly 
Trenčín na 1000 m: 

K1: 1. Peter Gelle, C1: 1. Matej Rusnák, 2. Vincent 
Farkaš 3. Rastislav Kohút, K2: 1. Peter Gelle, Gábor 
Jakubík, 
C2: 1. Adam Gavenda, Michal Ďuriš, 2. Daniel Biksadský, 
Marián Ostr čil (ŠKP Bratislava/Dukla), 3. Roland Fekete, 
Jakub Ďuriš. 
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www.teraz.sk 08.08.2015  
pomocná evidencia 1341/1/2015 
 
Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Peter 

Gelle z Dukly Trenčín a Martina Kohlová  z ŠKP Bratislava 
získali na majstrovstvách SR na piešťanskej Sĺňave tituly v K1 
na 500 m.  

Finálové výsledky kanoistov Dukly na 500 m: K1: 1. Peter 
Gelle,  C1: 1. Adam Gavenda, 2. Michal Ďuriš, K2: 2. 
Ľubomír Beňo, Miroslav Zaťko, 3. Viktor Demin, Peter 
Gelle (ŠKP Bratislava/Dukla Trenčín), C2: 1. Michal Ďuriš, 
Jakub Ďuriš, 2. Roland Fekete, Adam Gavenda.  

www.teraz.sk 09.08.2015 
pomocná evidencia 1346/1/2015 
 
Po ľade sa na korčuliach preháňajú deti, každé má na 

chrbte číslo 12. Ide o žiačky a žiakov Hokejovej školy 
Mariána Gáboríka. Čísla na dresoch nie sú náhodné, 
dvanástku nosí na drese aj Gáborík v Los Angeles. 

Trenčiansky rodák organizuje už siedmy ročník letnej 
školy. O projekt je veľký záujem, posledné štyri roky je vždy 
naplnená kapacita 700 detí. O školu je záujem v celom svete, 
spomedzi žiakov bol tento rok Slovák len každý štvrtý. 

„Prišlo veľa detí z Nórska, dokonca aj desať chlapcov z 
Aljašky. Chodia Maďari, Poliaci, Rakúšania, Nemci či Česi. 
Mali sme tu aj Mexičanov či Španielov,“ vysvetľuje 
Branislav Gáborík, Mariánov starší brat, ktorý sa stará o 
chod školy aj celého štadióna. 

Gáboríkova škola ponúka za viac ako 300 eur týždenný 
pobyt v Trenčíne s tréningami, ubytovaním, stravou a 
naplánovaním voľného času. Do Trenčína sa však dá dostať aj 
bez peňazí – tento rok si týždeň odbornej prípravy mohli užiť 
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chlapci z HK Ružinov 99 Bratislava vďaka víťazstvu v 
Orange Minihokej Tour 2015. 

Tréningy v približne 20-členných skupinách sú na ľade 
štadióna, ktorý Marián vybudoval pred desiatimi rokmi. Deti 
cvičia v jeho fitku a časť z nich býva v Hoteli Mariána 
Gáboríka. Škola však prebieha počas náročnej letnej prípravy 
na novú sezónu NHL, aj preto je Mariánov čas obmedzený. 
Každý týždeň však deťom zorganizuje autogramiádu s 
hviezdami NHL, na začiatku turnusu sa vždy prihovorí 
rodičom. S deťmi v rámci časových možností chodí aj na ľad a 
žiaci ho vidia aj počas jeho tréningu na suchu. 

Tento rok sa mohli malí hokejisti vyfotiť s Tomášom Ta-
tarom a An-
drejom Seke-
rom, ďalší za-
se mali šťastie 
na iných - Ma-
riána Hossu, 

Tomáša Kopeckého či Zdena Cháru. „Deti sú rady, že ich 
uvidia, obdivujú ich autá, tešia sa aj rodičia,“ dodáva 
Branislav. 

Deti strávia celý deň športovaním, po raňajkách nasledujú 
dva tréningy. „Ide o tréning na suchu so šikovným 
fyzioterapeutom Braňom Prokopom a potom idú na ľad. 
Nasleduje presun na obed a odpočinok. Poobede sú na 
programe ďalšie dva tréningy,“ vysvetľuje Branislav Gáborík. 
Deti okrem športu nemajú čas na iné veci, čas si krátia 
napríklad florbalovými či futbalovými turnajmi. 

Mladí hokejisti nie sú z klubov pre školské povinnosti 
počas roka zvyknutí na takú záťaž. „Myslím si však, že to 
zvládajú,“ hovorí šéftréner Branislav Jánoš, bývalý 
slovenský reprezentant. „Jeden chlapec má nadváhu, druhý je 
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zas vyšportovaný. Na to sme tu však my tréneri, aby sme im 
prispôsobili tréning. Treba to diferencovať.“ 

Keďže hokejoví žiaci sú z rôznych kútov sveta, tréneri 
majú možnosť porovnávať ich schopnosti.  

„Veľký progres spravili maďarské deti, oproti minulým 
rokom sa zlepšili v korčuľovaní a technike hokejky,“ tvrdí 
Branislav Jánoš. „Slováci za nimi v týchto aspektoch 
zaostávajú, herne sú však zas šikovnejší naši – hokejový 
rozum majú na vyššej úrovni ako chlapci z iných krajín.“ 

Okrem hokejových zručností majú deti z rôznych krajín aj 
rozličné povahy a dlhšie si zvykajú napríklad na naše jedlo. 

„Za pár dní si však zvyknú. Minulý rok sme tu mali 
Talianov a po troch dňoch nevládali. Stále si objednávali pizzu 
a potom si ju schovávali,“ spomína Branislav Gáborík. 

Už ako dvadsaťdvaročný sa Marián Gáborík rozhodol 
investovať, vybral si hokejový štadión. „Bol nadšený, plný 
entuziazmu,“ hovorí otec Pavol Gáborík a dodáva: „Možno 
keby bol starší, už by sa do toho nepustil.“ 

Marián vybudoval štadión, ku ktorému pribudla kaviareň, 
reštaurácia, fitnes centrum a hotel. „Je to vyslovene rodinný 
podnik. Zo staršieho syna Braňa sa vykľul schopný manažér. 
Hrával hokej, má kontakty a pozná zákulisie,“ vysvetľuje 
Gáborík senior. 

Marián už do areálu investoval okolo troch miliónov eur, 
pri projekte sa nerátalo s finančnou návratnosťou. „Išlo sa do 
toho so srdiečkom,“ hovorí Pavol Gáborík. Rodina dostala 
pozemok od mesta za korunu, no čakalo ju veľa práce. 

www.sport.inak.sk 11.08.2015 
pomocná evidencia 1362/1/2015 
 
Už tento týždeň zavíta do Trenčína trofej pre víťaza NHL. 

Slávny Stanleyho pohár prinesie fanúšikom už po tretí raz 
ukázať útočník Marián Hossa.   
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Oslavy v uliciach sa uskutočnia v piatok 21. augusta, ale 
mesto touto slávnosťou dýcha už od nedele 16. augusta. Hrad 
Matúša Čáka sa totiž zahalil do farieb klubu Chicago 

Blackhawks a z jeho okien 
či hradieb vlaje 30 
obrovských vlajok! 

Vidieť v meste Trenčín 
prestížny Stanleyho pohár 
je v posledných rokoch 
doslova samozrejmosťou. 
Veď od roku 2008 tu bude 
už po šiesty raz, preto nie 

je jednoduché zakaždým vymyslieť špeciálny program. 
„Tohto roku sme sa rozhodli pre kamiónový sprievod ulicami 
Trenčína a verím, že sa to bude fanúšikom páčiť,“ povedal 
trojnásobný šampión NHL s Chicagom Marián Hossa. 

Organizátori akcie Orange Stanley Cup Tour 2015 už 
odvčera dávajú fanúšikom jasne najavo, že to bude opäť 
veľkolepá udalosť. 
Rozhodli sa 
vyzdobiť hrad 
Matúša Čáka 
farbami Chicaga. 

,,Z okien hradu od 
nedele vlaje 30 
obrovských vlajok, 
ktoré sú vyrobené 
v historickom štýle. Je ich asi šesť druhov, pretože okná majú 
rôzne rozmery, takže každú z nich sme museli vyrábať na 
mieru. Chceli sme, aby mesto Trenčín žilo touto udalosťou už 
celý týždeň,“ prezradil spoluorganizátor akcie Peter Neveriš.  

Pohár príde na Slovensko vo štvrtok 20. augusta, ale 
oficiálna akcia pre fanúšikov je na programe v piatok od 16. 
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hodiny, keď spomínaný kamiónový sprievod pôjde od sídliska 
Juh až po Štadión Pavla Demitru. 

www.cas.sk 17.08.2015 
pomocná evidencia 1373/1/2015 
 
Do tretice všetko dobré. Marián Hossa neporušil tradíciu 

ani tento rok a tretíkrát si zo Stanleyho pohára vychutnal 
obľúbené bryndzové pirohy. V súčasnosti si elitný slovenský 
hokejista dopraje pokoj od tréningového procesu a dva dni 
bude oslavovať svoj ďalší kariérny míľnik ako s rodinou a 
kamarátmi, tak aj s verejnosťou. V Chicagu má za sebou 
polovicu cesty, do druhej šesťročnice si praje najmä pevné 
zdravie.  

Priebeh štvrtkových osláv mohla negatívne ovplyvniť 
dopoludňajšia tragická udalosť, keď pri zrážke dvoch 
športových lietadiel pri obci Červený Kameň zahynulo sedem 
parašutistov. Organizátori tlačovej konferencie Mariána Hossu 
rozmýšľali, či stretnutie s novinármi zrušia, napokon sa však 
rozhodli pokračovať. Dôvodom bol aj fakt, že Stanleyho pohár 
má presne stanovený program a Hossovci by stratili jeden deň. 
„Mal to byť deň, keď sa všetci budeme tešiť z môjho tretieho 
Stanleyho pohára. Žiaľ, tragédia, ktorá sa stala, nás negatívne 
ovplyvnila. Rodinám všetkých zosnulých parašutistov chcem 
vyjadriť úprimnú sústrasť,“ otvoril tlačovku smutnými 
slovami Marián Hossa. 

Marián Hossa vo štvrtok neobišiel ani tradičný rituál a z 
oválu cennej trofeje si vychutnal svoje najobľúbenejšie jedlo. 
„Keď sa mi tak darí, tradíciu neporuším. Aj tento rok to budú 
bryndzové pirohy,“ dodal. 



676 

 

Skúsený slovenský reprezentant si v kariére prešiel 
mnohými ťažkými momentmi. Neraz sa musel preniesť cez 

bolestivé zranenie 
a dokonca dvakrát 
zažiť chvíľu, keď 
ho od zisku Stan-
leyho pohára delili 
centimetre. Nepo-
darilo sa mu ho 
vyhrať v drese 
Detroitu ani Pitt-
sburghu, až prišiel 

do Chicaga a šťastena mu sadla na plecia.  
„Keď sa nedarí, príde škodoradosť, no tá ma vždy posúvala 

ďalej. Ak sa niečo nepodarí, treba vstať a ísť ďalej. Sám 
môžem potvrdiť, že to funguje, pretože som vyhral tretíkrát 
pohár a som s ním tu,“ uviedol Marián Hossa. 

Pre mnohých mladých hráčov nielen v Chicagu, ale celej 
NHL sa stal vzorom. Tréner Chicaga Joel Quenneville ho 
dokonca označil za hokejového učiteľa. Hossa sa však necíti 
na dlhé prednášky o tom, ako sa to robí.  

„Nie som rečník, aby som im rozprával, ako majú hrať. Ak 
za mnou nejaký mladý hráč príde, rád sa s ním o probléme 
porozprávam. Tréner to však myslel tak, že hráči sa učia tým, 
ako ma vidia na ľade. Tým istým som si prešiel aj ja, mám to 
šťastie, že som pre nich vzorom. Ak je navyše situácia, že 
treba zaveliť celému tímu, máme na ľade momentálne 
najlepšieho kapitána v NHL. Jonathan Toews to má v sebe 
od narodenia a keď treba niečo povedať, my starší sa k nemu 
pridáme,“ uviedol. 

Elitný krídelník je v súčasnosti v polovici svojej chicagskej 
misie. Z dvanásťročného kontraktu ubudlo šesť rokov, z 
ktorých tri boli pre Hossu mimoriadne šťastné.  
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Do druhej polovice svojej cesty si teraz praje jediné. 
„Hlavne, aby mi vydržalo zdravie. Som veľmi rád, že za šesť 
rokov som trikrát vyhral pohár. V živote by mi to nenapadlo.“ 

www.teraz.sk 20.08.2015 
pomocná evidencia 1387/1/2015 
 
Keď sa Ritch Winter  prvýkrát stretol s Mariánom 

Hossom, netušil, že o niekoľko rokov priletí do Trenčína 
osláviť spolu s ním zisk tretieho Stanleyho pohára v drese 
Chicaga. Renomovaný hokejový agent považuje svojho 
klienta za jedného z najlepších krídelníkov všetkých čias. 
Nielen pre jeho hokejové danosti, ale aj charizmu, ktorou ho 
pri prestupe do Detroitu výrazne zaujal. 

Marián Hossa si strieborný grál užil spoločne s 
verejnosťou. Jeho hosťom bol aj Ritch Winter, na ktorého 
zastupiteľskom zozname figuruje viac ako sedemdesiat 
profiligových korčuliarov. So svojím slovenským klientom 
vedie mimoriadne úspešnú spoluprácu. Pred šiestimi rokmi sa 
zaslúžil o vyrokovanie dvanásťročného kontraktu so 
Chicagom, ktorý 36-ročnému krídelníkovi otvoril nové 
možnosti. Za prvú polovicu cesty má v zbierke tri Stanleyho 
poháre.  

„Som ohromený tým, aký je to skvelý hráč a ako to každý v 
hokejovom svete chápe. Je neskutočne pohotový v tom, čo 
robí. Je jedným z najlepších krídelníkov všetkých čias,“ uznal 
Hossove kvality Ritch Winter. 
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Spoluprácu s odchovancom trenčianskeho hokeja 
odštartoval ešte pred jeho presunom do Pittsburghu, kam ho 
vo februári 2008 vymenila Atlanta. „Stretol som sa s ním ešte 

v Atlante. Vtedy 
sme spolu veľa ho-
vorili o jeho budúc-
nosti a plánoch,“ 
načrtol. Mariánovi 
Hossovi následne v 
drese „tučniakov“ 
ušiel Stanleyho po-
hár rovnako tesne 
ako o rok neskôr v 

tom detroitskom. Potom prišiel moment, na ktorý Winter rád 
spomína. 

„Pamätám si na chvíľu, keď sme s Mariánom spravili 
rozhodnutie o odchode do Chicaga. Sedeli sme v hoteli a 
vytvorili sme si plán. Ten zahŕňal platové podmienky a 
rovnako zisk Stanleyho pohára, nepočítali sme však, že sa to 
podarí až trikrát. Bolo to neskutočne vzrušujúce. Na začiatku 
svojho pôsobenia v tíme mal dokonca po boku aj krajana 
Tomáša Kopeckého a vyhrať trofej sa napokon podarilo obom. 
Vtedy to bolo neskutočné,“ dodal známy agent. 

Ritch Winter neuznáva staršieho z bratov Hossovcov len 
ako úspešného hokejistu, ale považuje ho aj za dobrého chlapa 
s veľkou charizmou. Tá sa prejavila práve pri Mariánovom 
prestupe do Detroitu, keď odmietol vziať honor najlepšie 
plateného hráča tímu Nicklasovi Lidströmovi .  

„Volal som do Detroitu, povedal som, že Marián tam chce 
ísť hrať. Ken Holland mi vtedy odpovedal, že nie je možné 
ho angažovať pre platový strop a kariérne vzostupy lídrov 
tímu. Povedal som mu, že Marián má záujem len o ročný 
kontrakt. Vtedy sa ihneď pustil do práce a mohol mu 

Marián Hossa priviezol Stanleyho pohár do Trenčína. 
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ponúknuť osem miliónov dolárov. Dodal však, že musí 
zavolať Nickovi Lidströmovi, pretože mu sľúbili, že on bude 
najlepšie plateným hráčom, a to on mal 7,4 milióna. Volal som 
Mariánovi, ktorý mi najskôr povedal: 'Tak to nie, nejdeme do 
toho.' Potom som zavolal opäť Kenovi Hollandovi a vravím 
mu, že mám pre nich novú ponuku. Oni dali osem miliónov, 
no my chceme 7,4. Marián, ako správny chlap, nechcel vziať 
kapitánovi tímu tento honor. Keď Ken Holland rozpráva tento 
príbeh, vraví, že také niečo ešte nezažil. Je to však typický 
príklad na poukázanie toho, aký vlastne Marián je. Viac si 
váži tímové poňatie, než to svoje,“ zaspomínal si Ritch 
Winter. 

www.teraz.sk 21.08.2015 
pomocná evidencia 1389/1/2015 
 
Ak sa verejnosť domnievala, že siedma prítomnosť 

Stanleyho pohára v Trenčíne už nebude originálna, piatkové 
oslavy ju museli 
prekvapiť. Tím 
Mariána Hossu 
vymyslel jedi-
nečnú road šou, 
ktorá obrátila 
mesto hore no-
hami. Dopravný 
kolaps ostal v 
tieni veľkej ra-
dosti, ktorú pre-

žíval každý po svojom. Elitného krídelníka dokonca vítali 
fanúšičky v županoch. Celé podujatie sa začalo popoludní na 
sídlisku Juh, kde Marián Hossa vyrastal a kde celá jeho kariéra 
odštartovala. Odstavený americký ťahač sa stal atrakciou pre 
mnohých okoloidúcich, ale aj priaznivcov, ktorí prišli 

Americký ťahač na sídlisku Juh, kde Marián Hossa vyrastal. 
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zámerne. Atmosféru dotvárala hlasná hudba či pištole 
strieľajúce pamätné suveníry. Situáciu síce trošku 
komplikovala organizácia dopravy, ale ani tento problém 
nezabránil fanúšikom odetým v tričkách a dresoch s logom 
Chicaga vo fotografovaní. Marián Hossa k ťahaču dorazil 
približne dvadsať minút po šestnástej hodine. 

Následne sa posádka na ťahači presunula smerom do centra 
mesta. Odzadu ju podporoval dav priaznivcov, ktorí počas 

cesty skando-
vali meno 
trenčianskeho 
odchovanca a 
tlieskali mu. 
Prechod  uli-
cami trval vy-
še hodiny. Na 
jeho ceste ne-
obišiel krí-
delník Chica-

ga ani Trenčiansky hrad či hokejovú arénu kamaráta Mariána 
Gáboríka.  

Potom už výprava dorazila pred zimný štadión Pavla 
Demitru, kde sa počet prítomných priaznivcov odhadoval na 
tisícky. Marián Hossa rozdal množstvo podpisov či fotografií, 
z okna hotelovej izby ho vítali aj štyri „fanynky“ v županoch. 
Piatkový program napokon ukončilo hlasné skandovanie 
Hossovho mena a výrazný potlesk.  

Slovenský reprezentant sa so strieborným grálom presunul 
na trenčiansky hrad Matúša Čáka, kde ho vo večerných 
hodinách čakala súkromná party v kruhu rodiny a blízkych 
známych. 

www.teraz.sk 21.08.2015 
pomocná evidencia 1390/1/2015 

Búrlivé privítanie pred Zimným štadiónom Pavla Demitru. 
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Brazílsky futbalový útočník Jairo de Macedo da Silva je 

na odchode z AS Trenčín do gréckeho klubu PAOK Solún. 
„Jairo odcestoval v piatok 7. augusta do Grécka, kde sa 

podrobí lekárskym testom. Následne by sa mal finalizovať 
jeho transfer,“ povedal generálny manažér AS Trenčín Róbert 
Rybníček. 

Jairo prišiel do Trenčína z brazílskej Madureiry. Klub si ho 
vyhliadol počas jeho hosťovania v Botafogu na prestížnom 
turnaji hráčov do devätnásť 
rokov Copa Amsterdam. Za AS 
odohral dokopy 38 ligových 
zápasov, v ktorých zaznamenal 
10 gólov.  

V drese PAOK-u, ktorý 
vyradil v 3. predkole Európskej 
ligy UEFA 2015/2016 Spartak 
Trnava, sa stretne so slovenským reprezentantom Róbertom 
Makom. PAOK Solún vyhral dvakrát grécku ligu a šesťkrát 
sa stal vicemajstrom. Na konte má aj štyri triumfy v domácom 
pohári.  

„Veríme, že všetky papierové náležitosti sa dotiahnu do 
zdarného konca. Prestup do PAOK Solún je príležitosťou 
nielen pre hráča, ale taktiež pre náš klub. Veríme, že Jairo 
bude v prípade uzavretia transferu aj v novom pôsobisku 
futbalovo napredovať,“ pokračoval výkonný šéf AS. 

„Po odchode Ramóna finalizujeme druhý z avizovaných 
transferov. V úvode prípravného obdobia sme oznámili náš 
záujem uvoľniť dvoch alebo troch hráčov. Je možné, že 
prestupom Jaira sa odchody pre toto obdobie uzavrú. Už 
dávnejšie sme riešili aj doplnenie mužstva. Po zranení sa do 
tréningového procesu zapojil Jakub Holúbek. Finalizujeme 
príchod nigérijského krídelníka Alika Balu , ktorý sa veľmi 
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dobre ukázal v prípravnom období. Navyše, pokračujeme v 
skautovaní ďalších hráčoch, ktorí by sa mali prísť do Trenčína 
ukázať. Hoci niektorí chlapci odchádzajú, snažíme sa myslieť 
o krok dopredu a byť na zmeny pripravení,“ dodal pre 
astrencin.sk Róbert Rybníček.  

www.teraz.sk 07.07.2015 
pomocná evidencia 1338/1/2015 
 
Úradujúci slovenský šampión AS Trenčín stratil ďalšiu 

veľkú oporu. Dvadsaťročný stredopoliar Stanislav Lobotka 
prestúpil do dánskeho klubu FC Nordsjaelland. 

Do rovnakého tímu nedávno zamieril ďalší z kľúčových 
hráčov majstrovského tímu Ramón Rodrígues da Silva. 

Stanislav Lobotka odcestoval na sever Európy po ligovom 
zápase proti Ru-
žomberku. Člen 
jedenástky roka 
uplynulého roč-
níka Fortuna li-
gy sa už v pon-
delok podrobil v 
Dánsku testom 
a následne pod-
písal s novým zamestnávateľom štvorročný kontrakt.  „Taký 
je futbalový život,“ povedal jeden z najväčších talentov 
slovenského futbalu. „Ďakujem za túto šancu. Budem sa ju 
snažiť zužitkovať na maximum. Verím, že mi pomôže aj ročné 
pôsobenie v Ajaxe Amsterdam, kde som dozrel futbalovo a 
dúfam, že aj osobnostne. Samozrejme, že za Trenčínom mi 
bude smutno. Za chalanmi z kabíny, realizačným tímom, ale i 
ďalšími ľuďmi. Rád budem spomínať aj na fanúšikov.“  

Mladík prichádza do klubu, ktorý sa prezentuje podobným 
štýlom ako Trenčín. „Hrajú ofenzívne, čo mi iba vyhovuje. 
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Myslel som si, že budem jedným z najmladších v kabíne, ale 
opak je pravdou. Možno až dvanásť chalanov je mladších odo 
mňa.“ 

Dvojnásobný víťaz Dánskeho pohára a majster svojej 
krajiny spred troch rokov sa v ročníku 2012/2013 predstavil v 
základnej skupine Ligy majstrov, od roku 2003 päťkrát 
štartoval v Európskej lige UEFA. Siedme mužstvo uplynulého 
ročníka dánskej Superligy je po šiestich kolách novej sezóny 
dvanásťčlennej domácej súťaže na desiatej priečke s dvoma 
víťazstvami a jednou remízou. 

Vedenie AS Trenčín ešte pred štartom aktuálneho ročníka 
avizovalo, že plánuje z každej pozície uvoľniť jedného hráča.  

„Dá sa povedať, že sme tento zámer naplnili. Prestup Stana 
Lobotku je veľmi dôležitý z pohľadu jeho napredovania. Je 
síce stále mladým hráčom, ale na svoj vek má už bohaté 
skúsenosti. Z hľadiska posunu jeho výkonnosti preto bolo 
dôležité skúsiť zahraničný angažmán, ktorý ho donúti ešte 
viac na sebe pracovať. Má v sebe veľký potenciál a ten treba 
rozvíjať,“ povedal na adresu Lobotku generálny manažér 
AS Róbert Rybníček.  

Trenčín už v minulosti obohatil dánsky trh prestupom 
Fanenda Adiho, tentoraz prišli do jedného tímu Superligy 
dokonca dvaja hráči z AS. „Veríme, že spoločne s Ramónom 
vytvoria dvojicu schopnú nielen pomôcť novému klubu, ale 
vytvoria dobrú pozíciu možno aj pre ďalších hráčov Trenčína, 
ktorí by ich mohli nasledovať,“ dodal Róbert Rybníček. 

www.sme.sk 25.08.2015 
pomocná evidencia 1399/1/2015 
 
Hokejisti Dukly Trenčín remizovali v exhibícii vo štvrtok 

27. augusta s výberom hviezd NHL 12:12. Celé podujatie 
malo charitatívny nádych s cieľom pomôcť ako trenčianskej 
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mládeži, tak aj príprave monumentu tragicky zosnulému 
Pavlovi Demitrovi. 

Pod vedením trénera Júliusa Šuplera vykorčuľovali na ľad 
Marián Hossa, Tomáš 
Tatar, Marián Gáborík, 
Tomáš Kopecký, Marko 
Daňo, Richard Pánik, 
Andrej Sekera, Andrej 
Meszároš, Ľubomír Viš-
ňovský, Richard Lintner, 
Peter Ölvecký, Michal 
Handzuš a Rastislav Pav-

likovský. Najväčšou hviezdou „hviezd“ sa stal Marcel Hossa, 
ktorý strelil Dukle Trenčín šesť gólov.  

Ešte pred úvodným buly darovali slovenskí profiligisti dva 
šeky v hodnote 1000 eur. Jeden pre Matúša Breznického a 
druhý zástupcovi z radov fanúšikov, ktorí sa rozhodli uctiť si 
pamiatku Pavla Demitru vystavaním pamätnej sochy. 

www.teraz.sk 27.08.2015 
pomocná evidencia 1405/1/2015 
 
V seriáli majstrovstiev Európy vznášadiel má náš región 

početné zastúpenie pretekárov. Vo farbách slovenskej 
reprezentácie ich nastupuje až päť. 

Priestory piešťanskej Lodenice obsadilo 15. do 16. augusta 
35 najlepších pilotov vznášadiel z celej Európy. V 4. kole 
šesťkolového európskeho šampionátu obojživelníkov pre vodu 
i zemský povrch sa medzi jazdcami z Francúzska, Talianska, 
Rakúska, Nemecka, Švédska, Slovenska a Českej republiky 
predstavili aj pretekári z Trenčína a Dubnice nad Váhom. 

Tím hviezd na trenčianskom ľade. 
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Jaroslav Baláž je dlhoročnou slovenskou jednotkou 
v pretekoch vznášadiel. Rodák z Piešťan od štúdia na strednej 
a vysokej škole žije 
v Trenčíne, kde si 
založil rodinu. Je 
viacnásobným eu-
rópskym šampió-
nom i medailistom 
majstrovstiev sveta. 
V  Piešťanoch bol 
tretí.  

„Jediný klub na 
Slovensku i v Čechách je od roku 1986 v Piešťanoch. Sú 
v ňom pretekári aj z Trenčína, Ostravy či Jihlavy,“ povedal 
Jaroslav Baláž, ktorý súťaží od roku 2000. Vznášadlári môžu 
trénovať iba na hladinách, kde je povolená prevádzka 
motorových člnov. Pretekári dvojmotorovej formule 1 
dosahujú rýchlosti vyše 160 kilometrov za hodinu.  

„Vyššie maximálne možné rýchlosti jazdci nevyužívajú, 
bolo by to nebezpečné. Tento šport je skôr o technike jazdy 
ako o maximálnej rýchlosti. Jazdci s výbornou technikou 
jazdy porazia aj pretekárov na silnejších vznášadlách,“ 
potvrdil Jaroslav Baláž. V Piešťanoch jazdili víťazi na Váhu 
i jeho brehoch rýchlosťou prekračujúcou sto kilometrov za 
hodinu. Vznášadlo najväčšej hviezdy podujatia z Talianska, 
trojnásobného majstra sveta Michele Scanavina, dosahuje až 
195 km/h. 

Pre Dávida Lopúšeka a Milana Škultétyho (obaja 
z Trenčína) boli preteky európskeho šampionátu premiérou. 
Obsadili štvrtú priečku v kategórii Novice.  Aj v ich vznášadle 
viaclistový ventilátor vháňa vzduch pod závodný stroj. 
Vzniknutá vzduchová poduška zdvihne vznášadlo 20-30 
centimetrov nad povrch.  

Dlhoročná slovenská jednotka Jaroslav Baláž. 
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„Začali sme jazdiť na tridsaťročnom vznášadle, ktoré už 
nikto nepoužíval. Chceme získať prvé skúsenosti. Žiaľ, 
vznášadlo je jedno z najťažších, vyše 200-kilogramové a malo 
z účastníkov najmenšiu vrtuľu. Tá už nedáva potrebnú silu,“ 
skonštatoval Milan Škultéty. V tíme sa s ním strieda Dávid 
Lopúšek. Aj on po pretekoch v Ostrave zbieral na Váhu ďalšie 
skúsenosti.  

„Vznášadlo sme na preteky dolaďovali celý týždeň. Naše 
jazdí maximálne sedemdesiatkou. Na vode je rýchlejšie, ale je 
tam aj väčšie nebezpečenstvo kolízie ako na suchu. Zo 
začiatku som pociťoval aj strach,“ priznal Dávid. Vznášadlo je 
poháňané benzínom a počas hodiny jazdy spotrebuje desať 
litrov. 

Vznášadlá sa vymykajú svojim využitím z ostatných 
motoristických športov, kde sa vyvíjajú mašiny nepoužiteľné 
v bežnom reálnom živote. „Reprezentanti Švédska prišli všetci 
z blízkosti Štokholmu. Pretekár Magnus Ivanoff vyrába 
vznášadlá už mnoho rokov. Tam sú veľmi rozšírené v bežnom 
živote, pretože je tu veľa polostrovov a ostrovčekov,“ vysvetlil 
Jaroslav Baláž.  

Jaroslav Baláž túži rozšíriť rady vznášadlárov aj 
v Trenčíne. Chce nájsť tréningové priestory na trenčianskom 
úseku Váhu.. „Už je to predbežne dohodnuté, trénovať sa bude 
zrejme na Ostrove,“ potvrdil.  

Možno si tam zatrénuje aj bývalý Trenčan Marián 
Monček, ktorý žije v Jihlave. 

www.sme.sk 31.08.2015 
pomocná evidencia 1413/1/2015 
 
Mesto v letnom období investovalo vyše 30 tisíc eur na 

rekonštrukciu šatní a spŕch pre deti a mládež a hosťujúce 
extraligové tímy na Zimnom štadióne P. Demitru. Štadión si 
však pýta viac. 
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Začiatkom roka 2015 mesto dostalo prísľub od Vlády SR, 
že prispeje finančnou čiastkou na rekonštrukciu chladiaren-

ského zaria-
denia a tiež 
na vybudo-
vanie novej 
ľadovej plo-
chy.  

„Veríme, 
že premiér 
Robert Fico 
dodrží sľub 
a štát peniaze 

poskytne. 
Rokovania už máme dávnejšie za sebou, no rozhodnuté v tejto 
veci bude na konci tohto roka. Čo sa týka uskladnenia čpavku, 
občania sa nemusia obávať. Celé zariadenie prešlo revíziami a 
je schopné prevádzky,“ informoval primátor Richard 
Rybníček.  

Info 04.09.2015 
pomocná evidencia 1436/1/2015 
 
V dňoch 21. – 23. augusta sa hráči ŠK 1. FBC Trenčín 

zúčastnili na medzinárod-
nom turnaji ELITE CUP 
2015 v Nowom Targu.  
   Zverenci Miroslava Sá-
gu sa predstavili v skupine 
„A“, kde boli ich súpermi 
švédske Malmö FBC, poľ-
ský majster Górale Nowy 
Targ a vicemajster nášho 

severného suseda Szarotka Nowy Targ. Prebojovali sa až do 
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finále, kde sa stretli so švédskym Malmö FBC (1:2). ŠK 
1.FBC Trenčín na turnaji obsadil striebornú pozíciu. Zohrali 6 
kvalitných zápasov proti zahraničným súperom.  

Po finálovom zápase organizátor podujatia vyhlásil All 
Stars tím turnaja, do ktorého sa z hráčov 1. FBC dostal 
obranca Marek Bulko . 

Info 04.09.2015 
pomocná evidencia 1450/1/2015 
 
V predposledný augustový víkend sa športovci Klubu Ilyo 

Taekwondo Trenčín vrátili z medzinárodného turnaja Korčula 
Open 2015 ovenčení medailami.  

Na ostrove Korčula v Chorvátsku klub ocenili pohárom za 
3. miesto z 31 klubov zo 7 krajín. Celkovo priviezli do 
Trenčína 2 zlaté (Jana Ilašenková a Zlatica Hlaváčová), 3 
strieborné (Oľga Samešová 2x, Tadeáš Ferletják) a 8 
bronzových medailí (Damián Ferletják 2x, Erik Nevláčil, 
Tadeáš Ferletják, Tobias Scherhaufer, Martina 
Klin čuchová, Zlatica Hlaváčová a Martin Šácha). Turnaju 
predchádzalo týždňové sústredenie na ostrove s chorvátskymi 
klubmi.  

Ako informovala Jana Ilašenková, všetci reprezentanti 
podávali skvelý výkon a už sa pripravujú na septembrový 
Slovenský pohár v Snine – Black Tiger Cup 2015.  

Info 04.09.2015 
pomocná evidencia 1451/1/2015 
 
Po rokoch sa na nádvorí Trenčianskeho hradu odohralo 

známe podujatie silných mužov – Meč Matúša Čáka. Stretlo 
sa tu dvanásť najsilnejších mužov Európy, aby si zmerali sily 
v piatich náročných disciplínach.  
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Domáce farby hájil minuloročný víťaz Igor Petrík , trojná-
sobný držiteľ rytierskeho meča (ocenenie, ktoré sa víťazovi 

podujatia udeľuje) Bra-
nislav Golier, najlepší 
slovenský pretekár v 
tlakových disciplínach 
František Piroš a re-
prezentant Marek Tóth , 
pre ktorého to bolo už 
dvadsiate piate poduja-

tie, na ktorom súťažil.  
Po zrátaní bodov sa z víťazstva radoval Poliak Róbert 

Cyrwus pred Lotyšom Didzišom Zarinšom a vlaňajším 
víťazom Igorom Petríkom. 

www.sportaktuality.sk 16.09.2015 
pomocná evidencia 1498/1/2015 
 
V nedeľu 13. septembra dopoludnia mesto Trenčín ožilo aj 

vďaka športovému podujatiu Trenčiansky polmaratón. Jeho 
bežci tak spestrili atmosféru i na Mierovom námestí, cez ktoré 
prebehli hneď po odštartovaní behu. Tu sa zároveň konal 
trojdňový remeselný a farmársky jarmok a z tohto dôvodu sa 
štart polmaratónu presunul pred Posádkový klub Trenčín 
(ODA). 

Organizátor Trenčianskeho polmaratónu Martin Vlnka  sa 
podujal už po druhýkrát pripraviť tentoraz až trojdňovú 
športovú aktivitu, ktorú rozšíril o disciplíny pre deti 
základných škôl „Matúšov groš“, ale aj inline preteky na 
korčuliach v Priemyselnom parku v Trenčíne.  

Najväčšiu pozornosť na seba však strhol hlavný beh - 
polmaratón, na ktorý sa vopred zaregistrovalo 250 bežcov nad 
18 rokov. Tí sa odhodlali odbehnúť trať dlhú 21,0975 
kilometra, v časovom limite do troch hodín. Tí, ktorí chceli 
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bežať, ale neverili si na celú dĺžku trate, mohli absolvovať 
štafetový beh s dvoma až štyrmi nadšencami od 15 rokov. 

Miesto štartu a zároveň aj cieľ 1. ročníka Trenčianskeho 
polmaratónu, ktorému tento rok počasie prialo, bolo ihneď 
rozpoznateľné aj pre nič netušiacich okoloidúcich. Bežci 
v pestrých farbách športového oblečenia, v euforickej nálade 
čakali a počúvali pokyny organizátora behu. Ten pár minút 
pred štartom oznámil i príchod trenčianskeho župana 
Jaroslava Baš-
ku, ktorý vý-
strelom z pišto-
le polmaratón 
odštartoval.  

Predtým bež-
cov pozdravil 
a organizátorovi 
behu odovzdal 
symbolický šek 
v hodnote 800 
eur na zorganizovanie podujatia.  

Víťazom Trenčianskeho polmaratónu, ktorého heslom bolo 
„Nesnaž sa prekonať ostatných, ale sám seba“ sa stal 
Miroslav Ilavský s časom 1:16:06. Prvá žena v cieli, Barbora 
Brezovská s časom 1:31:50, dobehla celkovo na 21. mieste. 
V štafetovom behu suverénne vyhrali bežci v tíme s názvom 
Dubnická elita Štefan Štefina, Ivan Pavlík, Samuel Valuch, 
Ján Hudec s časom 1:18:59. 

www.tsk.sk 16.09.2015 
pomocná evidencia 1499/1/2015 
 
Jedným z hostí konferencie Športový manažment 2015, 

ktorý sa venoval téme „Ako neprerábať v športe?“, bol 
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predseda predstavenstva a generálny manažér AS Trenčín 
Róbert Rybníček.  

Na konferencii ste vo svojom vystúpení spomenuli, že 
holandský majiteľ AS Trenčín Tscheu La Ling vám zmenil 

nazeranie na futbal a 
veci okolo neho. Bola 
to až taká dramatická 
zmena oproti tomu, 
na čo ste boli 
zvyknutý? 

„Áno. Skúste si 
predstaviť, že fungujete 
šesť rokov v určitom 

móde, máte prácu rád a ste presvedčený, že to robíte správne... 
Je to šok. Všetky veci, ktoré chcel transplantovať a preniesť k 
nám, sa mi, z pohľadu mentality a prostredia, v ktorom som 
vyrastal, zdali neuskutočniteľné.“ 

Musel vás La Ling presviedčať o svojej ceste? 
„Vravel mi – ver mi a keď mi budeš veriť, budeme úspešní. 

Z rozhovorov s ním som stále viac chápal, o čo mu ide a 
začalo to pre mňa byť zaujímavé.“ 

O čo najviac išlo? O smerovanie klubu, o veci okolo, o 
herný štýl? 

„O filozofiu. O prístup. Opýtal sa ma, ako nastupujete do 
zápasu? Čo ako? Chceme vyhrať. Nie, povedal mi, vy keď 
nastupujete na trávnik, vy nechcete v prvom rade dostať gól. 
Vy predovšetkým nechcete inkasovať, chcete ubrániť 
výsledok a spoliehate sa na to, že nejaký gól dáte. Vezmite si 
to inak. Akých hráčov, žiaľ, na Slovensku do veľkej miery 
vychováme? Obrancov, defenzívnych stredopoliarov. 
Defenzívne typy. Strašne málo útočníkov. Vychádza to z 
mentality národa. La Ling mi hovoril - my musíme naučiť 
hráčov, že oni majú dať gól a keď inkasujú, tak fajn, musia 
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streliť ešte ďalší. Inak sa nenaučia hrať útočný futbal, držať 
loptu, hrať vysoký presing, získavať loptu v čo najvyššej zóne. 
Hráči musia využívať to, čo majú natrénované a musia si 
veriť. Iba tak si vybudujú víťaznú mentalitu. Ak to nepríde, 
dosiahnuť úspech bude ťažké. Tie slová boli logické, len som 
si nevedel predstaviť, ako to reálne uskutočniť.“ 

Pristavme sa pri jednom období. La Ling mal smelé 
ciele, ibaže Trenčín hral pod vedením Roba McDonalda 
naivný futbal, dostával všade výprasky a spadol do druhej 
ligy. Čo vtedy? Verili ste? Veď každý čakal len na to, kedy 
Holanďan odíde... 

„To bol pre mňa prvý silný moment. Bol to obrovský 
emočný neúspech, ktorý nikto nevedel stráviť, vrátane ľudí 
okolo futbalu a fanúšikov. Tscheu mi vtedy povedal – neboj 
sa, ideme ďalej, takto to má byť. Videl som, že mu o niečo ide 
a že to skutočne vníma inak, tak, ako to deklaruje. Vydržalo to 
dodnes a som mu vďačný.“ 

On zmenil vás, ako ste hovorili, ale zmenil sa aj on? 
„Áno. Pochopil, kde je a musel poľaviť zo svojich príliš 

rýchlych očakávaní. Jednak išlo o prostredie, jednak o obdobie 
– prichádzal v období konjunktúry, keď všetko šliapalo, 
nasledovala však kríza, keď zlyhali niektoré iné projekty a 
malo to svoj vplyv.“  

Pred príchodom La Linga ste boli 90-percentným 
akcionárom AS Trenčín. Teraz sú percentá ako podelené? 

„La Ling so svojím obchodným partnerom majú po 40%, 
teda spolu 80, ja a mesto Trenčín po desať percent.“ 

Hodnota klubu sa určite zvýšila... 
„Je diametrálne odlišná, ako keď ho La Ling kupoval. 

Veľmi sa zmenila.“ 
Desaťnásobne, dvadsaťnásobne? 
„Možno až stonásobne.“ 
Biele dresy, červený pruh, to je o La Lingovi? 
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„V akom zmysle?“ 
Či to má niečo spoločné s Ajaxom... 
„Á, to nie. Treba však priznať, že La Ling je spätý 

s Ajaxom a stále je naň napojený. Vyrastal tam, prežil veľkú 
časť kariéry, má 
tento klub rád. A 
mrzí ho, že Ajax 
v posledných ro-
koch stratil tro-
chu svoju tvár, 
ktorú mal pred-
tým veľmi vý-
raznú. Pre nás je 
Ajax záchytným 
bodom, chceli by 
sme s ním ďalej spolupracovať. Vychovávajú mladých hráčov, 
majú veľa talentov. Dnes však aj my môžeme Ajaxu 
poskytnúť viac ako predtým a verím, že to využijú a 
podpíšeme s nimi novú zmluvu o spolupráci.“ 

Vnímajú vás v Ajaxe inak ako pred pár rokmi? 
„V tomto nastal obrovský posun. V posledných mesiacoch 

vyšlo v Holandsku v popredných denníkoch a časopisoch 
niekoľko článkov o Trenčíne a o projekte La Linga. Rozpráva 
sa o nás, čo nám pomáha pri zvyšovaní reklamnej hodnoty 
klubu a aj pri predaji hráčov.“ 

V úvodnej videoprezentácii na konferencii ste mali 
pasáž, v ktorej boli tí, s ktorými ste sa rozlúčili. Bolo 
naznačené, že to boli ťažké odchody a klub ich predsa 
ustál. Hneď prvou tvárou v projekcii bol Adrián Gu ľa. 
Ako sa vnímal jeho odchod do Žiliny vo vašom klube? 

„Bola to silná emócia. Nepočítali sme s tým a klub mal s 
Adriánom Guľom plány na ďalšie roky. Tam som 
však opäť pocítil, čo znamená skutočný systém. Že je to o 

Po získaní titulu na prijatí u primátora – vľavo La Ling, vpravo Róbert Rybníček. 
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klube, nie o Adriánovi, hoci vonku sa to možno vnímalo takto. 
Guľa bol veľmi silnou súčasťou toho, čo sa v klube robilo. 
Ťažili sme z tejto filozofie a systému, pretože sme vytiahli 
Maťa Ševelu, ktorý je tiež vážnym nositeľom toho, čo v klube 
robíme. Ale, podotýkam, tiež je len súčasťou. Ak odíde on, 
zas budeme musieť niekoho nájsť. Nebude to ľahké a nechcem 
to zľahčovať, pretože obaja tréneri sú svojím spôsobom 
výnimoční ľudia. Ale nie je to postavené len na nich. 
Jednotlivci netvoria kolektív, tím tvorí individuality a bez 
funkčnosti systému nemá jedinec šancu.“ 

Ak by sa z hráčov, ktorí z Trenčína odišli, postavila 
jedenástka, získala by možno titul. Ktorý odchod ste 
prežívali zvlášť intenzívne? 

„Zo začiatku každý jeden. Potom sme videli, že sme síce 
niekoho stratili, ale zároveň sme vzápätí boli o trošku lepší. 
Negatívne sme vnímali odchody Diaza a Salinasa, ktorí od nás 
doslova ušli, inak to boli úspešné príbehy, ktoré ďalej 
pokračujú. Teší nás, že zahraniční hráči, ktorí tu strávili isté 
obdobie ako David Depetris, alebo len rok ako Moses Simon, 
majú k mestu a klubu vytvorené väzby. Doteraz sa vyjadrujú 
kladne, na čo sme hrdí. To je náš odkaz. My sme urobili niečo 
pre nich, oni pre nás. Vtedy to má význam.“ 

Spomínali ste Diaza a Salinasa. Je ťažké strážiť si 
hráčov? Trenčín je teraz sledovaný... 

„Je veľmi ťažké strážiť si ich, ale ešte ťažšie presvedčiť ich 
o tom, že klub pracuje pre nich a oni to klubu majú vrátiť. Na 
Slovensku je to tak, že hráč vníma klub takto: plaťte mi a mne 
je jedno, kedy odídem. Takto to vníma 80 percent hráčov. My 
sa snažíme presadiť aj klubizmus, pričom je jedno, či ide o 
Trenčana alebo zahraničného hráča. Darí sa nám to, čoho 
dôkazom je, že hráčov predávame, že nám neutekajú, že im 
umožňujeme rásť v kariére a oni sa zároveň revanšujú klubu.“ 
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Najvyššie sumy za prestupy hráčov z AS Trenčín boli 
1,7 milióna eur a 1,6 milióna eur. Jedným je Fanendo Adi 
v prípade prestupu do FC Kodaň a druhým? 

„František Kubík.“ 
Čo vám ukazujú sumy za predaj hráčov? 
„Produktivitu rastu. A to, že keď sa futbal robí nie v 

skromných, ale akceptovateľných podmienkach z hľadiska 
rozpočtu, tak aj predaj hráčov dokáže priniesť financie, ktoré 
pomôžu klubu fungovať. Posledné číslo za zimné a letné 
prestupové obdobie roku 2015 je extrémne zaujímavé. Verím, 
že sa budeme točiť už len okolo neho.“ 

Prevyšuje celosezónny rozpočet? 
„Výrazne.“ 
O koľko? 
„Teraz máme rozpočet okolo 2,1 milióna eur. Takže zhruba 

o 1,4 milióna milióna eur.“ 
Existuje nejaká vnútroklubová matematika? Koľkých 

hráčov môžete predať, aby ste kontinuálne pokračovali a 
nestratili výrazne na sile? 

„Keď príde do Trenčína Tscheu La Ling, čo je raz za 
mesiac a pol alebo dva mesiace, absolvuje analýzu 
jednotlivých odvetví komerčného, technického, športového i 
infraštrukurálneho charakteru. Vtedy hovoríme aj o stratégii 
predaja. Samozrejme, nevieme to celkom ovplyvniť, pretože 
nevieme, kto bude mať záujem o ktorého hráča a aký veľký. 
Ale trebárs toto leto nám z hľadiska toho, koho sme chceli 
pustiť a z akých jednotlivých formácií, vyšlo stopercentne. Je 
skvelé, že to takto vyšlo. Stále máme kvalitu, aby sme bojovali 
o popredné priečky a pritom sme získali zaujímavé financie, 
ktoré pomôžu klubu. Stále pritom zháňame zázemie, ktoré by 
nám umožnilo realizovať náš sen – postaviť v Trenčíne 
štadión.“ 

Ako to vyzerá? 
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„Pracujeme na tom. Chceli by sme zrealizovať odvážnejší 
projekt, čo však bude stáť viac námahy. Chceli by sme, aby sa 
postavil štadión, ktorý bude fungovať nielen pre futbal, ale aj 
pre iné projekty, ktoré by prispeli k samofinancovaniu. Našou 
ideou je, aby sme štadión získali do vlastníctva klubu, čo by 

ešte zvýšilo hod-
notu klubu. Teraz 
celý projekt pre-
počítavame, dá-
vame dohromady 
komerčne a biz-
nisovo. Chvíľku 
to ešte potrvá.“ 

Ktorý hrá č z 
Trenčína v po-
sledných rokoch 

si zaslúži prívlastok najcharakternejší? 
„Peter Kleščík. Vyrastal s nami a prežil úplne všetko, čo sa 

v klube dialo. Som rád, že je stále s nami. Takisto Peter 
Čögley má dôležité postavenie a silný charakter, pokiaľ ide o 
vzťah ku klubu. Bol tu Moses Simon, ktorý už je v Gente, ale 
doteraz k nám chodí, vypisuje nám a kde môže, spomína 
Trenčín. Dôležitú úlohu zohrával Aldo Baez. Ale najväčšia 
ikona klubu je pre mňa Kleščík.“  

Ste šéfom AS Trenčín, váš brat Richard primátorom 
Trenčína. Je komunikácia na úrovni klub – mesto ľahšia?  

„Práveže zložitejšia. Každý jeden krok je sledovaný a, 
samozrejme, keďže sme na Slovensku, každý je podozrievavý. 
Ale pravidlá a parametre sú nastavené jasne a pre všetkých. 
Vzťahy sú preto aj v spomínanom smere také ako voči 
každému inému.“ 

 
 

Majstrovské oslavy na Mierovom námestí. 
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KÚPA A PREDAJ DO/Z AS TRENČÍN  
ROK KÚPA PREDAJ  
2009 70 000 eur 45 000 eur 
2010 32 850 eur 350 000 eur 
2011 98 460 eur 2 245 000 eur 
2012 52 750 eur 520 000 eur 
2013 72 000 eur 2 368 000 eur 
2014 95 000 eur 1 830 000 eur 
2015 100 000 eur 3 730 000 eur 
SUMÁR 591 060 eur 11 088 000 eur 
ROČNÝ PRIEMER  84 437 eur 1 584 000 eur 
www.sportaktuality.sl 20.09.2015 
pomocná evidencia 1507/1/2015 
 
Peter Čögley po šestnástich rokoch opúšťa AS Trenčín. S 

vedením úradujúceho slovenského futbalového majstra sa 
nedohodol na predĺžení zmluvy.  

Peter Čögley nastúpil v trenčianskom drese v 140 zápasoch 
v najvyššej súťaži, 
ďalších 45 pridal v 
druhej lige. Hoci 
ešte počas uply-
nulého týždňa s 
tímom trénoval, v 
nedeľňajšom stret-
nutí 9. kola For-
tuna ligy na ihris-
ku bratislavského 
Slovana na súpiske 

chýbal. Na pravej strane obrany ho nahradil iba sedem-
násťročný Martin Šulek . 

„Po zvážení všetkých okolností som sa rozhodol predĺženie 
zmluvy nepodpísať. V Trenčíne som strávil veľa rokov. Klubu 

Peter Čögley v pohárovom zápase proti anglickému tímu Hull City. 
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som vďačný za všetko, ale myslím si, že je čas odísť. Chcem 
sa posunúť ďalej, za novým impulzom a novou motiváciou,“ 
povedal Peter Čögley. 

Nebojí sa, že po jeho odchode zostane na pravej strane 
našej defenzívy diera. „Som presvedčený, že na mojom poste 
by mali dostať priestor aj iní, mladší hráči. Trebárs ako Martin 
Šulek v nedeľu na Pasienkoch. Samozrejme, že za chalanmi a 
skvelými fanúšikmi mi bude smutno. Taký je však futbalový 
život...,“ dodal. 

www.sportaktuality.sk 21.09.2015 
pomocná evidencia 1518/1/2015 
 
Na vysnívanú prestížnu súťaž do Las Vegas posunulo 

Trenčianku Adelu Ondrejovičovú absolútne víťazstvo na jej 
prvej profisúťaži v Londýne.  

V kategórii PRO Figure malo tak Slovensko v septembri na 
Figure Olympia vďaka nej jediné zastúpenie. Bodyfitnesska 
Adela Ondrejovičová sa prebojovala do top 15 a skončila na 
14. mieste.  

„Vždy som mala sen dostať sa na Olympiu a skončiť 
súťažnú kariéru, ale teraz viem, že sa nič nekončí, naopak, 
všetko sa práve začína,“ hovorí.  

Dúfa, že toto nebola jej posledná Olympia v kariére. 
Vstupenku na Figure Olympia 2016 môže získať na jednej 
z najbližších súťaží, na ktoré sa chystá. O pár dní odchádza do 
Fínska na Nordic Pro v Lahti (10. - 11. 10.) a v novembri ju 
čaká San Marino Pro.  

Info 02.10.2015 
pomocná evidencia 1558/1/2015 
 
V dňoch 19. a 20. septembra sa konal v Budapešti 18. 

ročník medzinárodného karatistického turnaja Budapest Open. 
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Zúčastnilo sa na ňom aj 7 pretekárov z Karate klubu Ekonóm 
Trenčín.  

V silnej medzinárodnej konkurencii potvrdili svoju vysokú 
úroveň a z turnaja si priniesli 6 zlatých a 2 strieborné medaile. 
V disciplíne kata (súbor logicky po sebe nasledujúcich 
obranných a útočných techník) nastúpilo kvarteto dievčat a zo 
svojich štartov vyťažilo maximum. V kategórii 8-9 ročných 
získala zlato Ema Pápištová, kategóriu 10-11 ročných dievčat 

ovládli Adela Vlasáková 
(1.miesto) a Lucia Mrázová 
(2.miesto).  

V nastúpenom trende pokra-
čovala aj Emma Kubišová, ktorá 
vyhrala kategóriu 12-13 ročných 
dievčat. V disciplíne kumite 

(športový zápas) dosiahli karatisti Ekonómu nasledovné 
umiestnenia: Zlato získali Ema Pápištová (8-9 ročné dievčatá 
nad 30kg), Adela Vlasáková (10-11 ročné dievčatá do 34kg) a 
Miroslava Kopúňová (18-20 ročné do 61kg). Zo striebra sa 
tešil Tomáš Vašíček (12-13 roční chlapci do 45kg).  

Zverenci trénerov Miroslava Ďuďáka, Pavla Prnu, 
Romany Chochlíkovej a Ingrid Suchánkovej sa zaradili 
medzi najúspešnejšie kluby silne obsadeného medzinárodného 
turnaja.  

Info 02.10.2015 
pomocná evidencia 1559/1/2015 
 

Slovenský futbalový šampión AS Trenčín predĺžil zmluvu s 
trénerom Martinom Ševelom o tri roky.  

„Chcel by som pokračovať v práci, ktorá je tu nastolená. 
Filozofia je pracovať s mladými hráčmi a pripravovať ich pre 
kvalitnejšie a lepšie ligy. Ďakujem za prejavenú dôveru. 
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Svedčí to o tom, že tá práca, ktorú robím nielen ja, ale aj celý 
realizačný tím, je dobrá,“ povedal Martin Ševela. 

Tréner Martin Ševela 
podpísal ešte počas platnosti 
aktuálneho kontraktu novú 
zmluvu s AS Trenčín, ktorá 
znie na tri roky. K podpisu 
medzi generálnym mana-
žérom klubu a trénerom AS 
došlo v sobotu 3. októbra 

večer po ligovom víťazstve nad Michalovcami. 
„Sme radi, že sme sa dohodli na pokračovaní práce trénera 

Martina Ševelu v Trenčíne. Doterajšiu spoluprácu si veľmi 
vážime. Nový kontrakt je o vzájomnej dôvere medzi oboma 
stranami,“ povedal generálny manažér AS Róbert Rybníček a 
doložil: „Pred pár rokmi sme do Martina Ševelu vložili nádej. 
Počas krátkej doby toho dosiahol veľmi veľa. Verím, že 
Trenčín je stále iba začiatkom jeho kariéry.“ 

www.astrencin.sk 04.10.2015 
pomocná evidencia 1569/1/2015 
 
Futbalový klub AS Trenčín zorganizoval 7. ročník 

charitatívno-športového podujatia „Hviezdy deťom“. Vďaka 
partnerom výška vybraného príspevku bola tretia najvyššia v 
bohatej histórii projektu.  

Na charitatívne účely putuje 19 680 eur. Úradujúci majster 
Fortuna ligy oznámil, že počas siedmich rokov s podporou 
mnohých spoločností, drobných firiem a jednotlivcov venoval 
prevažne v trenčianskom regióne na podporu tým, ktorí to 
potrebujú, dohromady 104 793 eur. 

„Aj tento rok sme zaznamenali jeden z míľnikov akcie 
Hviezdy deťom. Podarilo sa nám prekročiť hranicu 100 tisíc 
eur. Pri začiatkoch tohto najmä charitatívneho podujatia sme o 
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podobnej podpore ani len nesnívali. Aj touto cestou chceme 
poďakovať všetkým, ktorí počas tých rokov podporili našu 
myšlienku. Je to naozaj množstvo ľudí. Vieme, že naďalej 
budeme môcť pomáhať deťom a ľudom s ich ťažkým 
osudom,“ povedal marketingový manažér AS Igor 
Schlesinger. 

Hviezdy deťom ponúkli vďaka návratu na štadión na Sihoti 
ešte zaujímavejší sprievodný program nielen pre najmenších.  

Pod Čákovým hradom sa uskutočnil aj veľký športový 
festival. Na ploche štadióna nechýbali okrem atrakcií aj 
tréningové workshopy posilňovania, aikida, hokeja, hádzanej, 
basketbalu, vodného slalomu, choduliarov, cirkusantov a 
parkouristov. 

www.teraz.sk 12.10.2015 
pomocná evidencia 1597/1/2015 
 
Erik Baška rozšíri od novej sezóny slovenskú enklávu v 

profesionálnom cyklistickom tíme Tinkoff-Saxo. Úradujúci 
majster Európy do 23 rokov sa tak pripojí k bratom Petrovi a 
Jurajovi Saganovcom a Michaelovi Kolářovi. 

Dvadsaťjedenročný Erik Baška odštartoval profesionálnu 
kariéru v Dukle Trenčín a v prebiehajúcej sezóne pôsobí v 
českom kontinentálnom tíme AWT Greenway, ktorý funguje 

ako farma stajne Etixx-
QuickStep. S Tinkoff-Saxo 
podpísal zmluvu na roky 2016 a 
2017. 

Erik Baška dosiahol najväčší 
úspech doterajšej kariéry v 
auguste na ME v estónskom 

Tartu, keď získal zlato v pretekoch s hromadným štartom do 
23 rokov. Presadil sa v záverečnom špurte pelotónu, pričom 
práve rýchlosť a sila sú jeho najsilnejšie stránky a tak by mal v 

Erik Baška 



702 

 

novom tíme pomáhať krajanovi, čerstvému majstrovi sveta 
Petrovi Saganovi v rovinatých dojazdoch. 

„Je to pre mňa jedinečná šanca a nemôžem byť šťastnejší. 
Dostal som príležitosť pridať sa k jednému z najsilnejších 
tímov v pelotóne a podporiť majstra sveta Petra Sagana. To sa 
nestáva každý deň a urobím všetko pre to, aby som 
demonštroval, že som hodný dôvery, ktorú do mňa vložili. 
Myslím si, že mojou najsilnejšou stránkou je rýchly špurt a 
som šťastný a poctený, že môžem podporovať Petra Sagana. 
No rovnaké odhodlanie a obetavosť ukážem kdekoľvek a 
kedykoľvek, keď ma bude tím potrebovať,“ povedal pre 
oficiálnu stránku tímu Baška, ktorý sa venuje cyklistike od 14 
rokov. 

„Som dvojnásobne nadšený, že sa Erik pripojí k tímu. 
Nielen preto, že je môj krajan, ale hlavne preto, že je silný, 
perspektívny a seriózny mladý pretekár. Jeho nedávne 
víťazstvo na ME do 23 rokov hovorí samo za seba a teším sa, 
že ho privítam v tíme. Myslím si, že Erik je príkladom 
serióznej práce na mládežníckej úrovni na Slovensku a som na 
neho pyšný,“ povedal Peter Sagan. 

„Baška dokázal svoj talent víťazstvom na ME. Je to rýchly 
špurtér a myslím si, že môže byť dobrou podporou pre Petra. 
Podobne ako ostatní jazdci, ktorí na budúci rok prídu do nášho 
tímu, bude mať najlepší tréningový i pretekársky program, aby 
napredoval,“ povedal športový riaditeľ Steven de Jongh. 

Erik Baška vyhral okrem zlata na ME v tejto sezóne aj 
národný časovkársky titul do 23 rokov a získal ďalšie tri 
etapové víťazstvá. Rovnako tri zaznamenal aj v roku 2014.  

www.teraz.sk 21.10.2015 
pomocná evidencia 1619/1/2015 
 
Slovenský hokejový útočník Tomáš Kopecký opúšťa 

zámorskú NHL a mieri do tímu českého extraligistu z Třinca. 
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S vedením českého vicemajstra sa dohodol na viacročnej 
zmluve.  

Po desiatich rokoch v zámorí sa skúsený útočník sťahuje do 
Európy. „Registrovali sme záujem z KHL, ozvali sa aj kluby 
zo Švajčiarska. S konkrétnou ponukou prišiel Třinec a návrh 
klubu Tomáša oslovil. Oceliari majú ambície a veľmi silný 
káder. Tomáš v uplynulých dňoch absolvoval osobné 
stretnutie s viceprezidentom klubu Janom Czudkom," 
poznamenal Vladimír Vůjtek ml. zo spoločnosti Eurohockey 
Services, ktorá Tomáša Kopeckého zastupuje. 

Podľa hráčovho zástupcu zohrala dôležitú úlohu aj 
skutočnosť, že Třinec sa nachádza neďaleko Trenčína, odkiaľ 
Kopecký pochádza. Kopecký mal ambíciu zostať v zámorskej 
profilige, no v prípravnom období si nevybojoval zmluvu v 
klube Chicago Blackhawks, v ktorom bol na skúške. 

www.sportaktuality.sk 22.10.2015 
pomocná evidencia 1629/1/2015 
 
Slovenský futbalový šampión AS Trenčín podpísal 

viacročné kontrakty s trojicou hráčov. Po piatkovom (30. 
októbra) fortunaligovom víťazstve 4:1 nad Spartakom Myjava 
svoju budúcnosť pod Čákovým hradom predĺžili Igor 
Šemrinec, Martin Šulek aj najlepší kanonier súťaže Matúš 
Bero.  

Ako na piatkovej tlačovej konferencii informoval generálny 
manažér AS Róbert Rybníček, klub sa chcel všetkým trom 
hráčom odvďačiť za doterajšie služby a ponúknuť im lepšie 
podmienky smerom do budúcna. Brankár Igor Šemrinec so 
stredopoliarom Matúšom Berom podpísali trojročné zmluvy, 
talentovaný obranca Martin Šulek bude hráčom Trenčína ešte 
o rok dlhšie. 

„Sú to naši kľúčoví hráči. Určite radi siahneme hlbšie do 
klubovej peňaženky, pretože títo chlapci si to zaslúžia. 
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„Berino“ dlhodobo predvádza kvalitné výkony a šumov okolo 
neho začína byť veľmi veľa. Je to jeden z najatraktívnejších 
hráčov, čo sa týka našej súťaže. Sme však radi, že všetci traja 
k tomuto kroku pristúpili pozitívne,“ uviedol Róbert 
Rybníček. 

Obrovskou oporou, nielen v uplynulej sezóne, bol pre AS 
Igor Šemrinec. Po odchode jednotky Miloša Volešáka do 
Žiliny pevne zastal svoje miesto v bráne a v uplynulej sezóne 
sa tešil zo zisku majstrovskej trofeje.  

„Som rád, že mi klub prejavil takúto dôveru do ďalších 
rokov. Ja som nemal nad čím váhať. Dúfam, že naša 
spolupráca bude naďalej úspešná,“ zaželal si. 

Perfektný ročník prežíva jeho spoluhráč Matúš Bero. 
Viackrát sa v ňom blysol nielen peknými gólmi, ale aj 
prehľadom v hre a bojovnosťou.  

„Pocity sú vynikajúce. Obe strany sa rýchlo dohodli, 
pretože boli vzájomne spokojné. Som v tomto klube od 
detstva, čiže som mu zaviazaný za to, čo mi všetko dal. Týmto 
mu to chcem splatiť naspäť. Podpísal som dlhoročnú zmluvu, 
je to pre mňa veľmi silná vec a veľmi si to vážim,“ dodal 
Matúš Bero. 

www.sportaktuality.sk 30.10.2015 
pomocná evidencia 1656/1/2015 
 
Päť zlatých, 2 strieborné a 3 bronzové medaily získali 

pretekári Karate klubu Ekonóm Trenčín na 9. ročníku 
Medzinárodnej Veľkej ceny v karate (10. - 11. 10.) v poľskom 
Bielsko-Biala.  

V disciplíne kata vybojovali dievčatá vo svojich 
kategóriách 3 prvé miesta - Ema Pápištová (9 r.), Adela 
Vlasáková (11 r.) a Emma Kubišová (12-13r.), bronz pridala 
Lucia Mrázová (11 r.). Mrázová, Vlasáková a Kubišová 
vybojovali prvé miesto aj v tímovej súťaži kata do 14 rokov.  
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V disciplíne kumite získala E. Pápištová striebro v 
kategórii 8-9 ročných 
dievčat nad 30 kg, A. 
Vlasáková zlato, L. 
Mrázová bronz (10-11 
r. do 34 kg), Tomáš 
Vašíček bronz (12-13 r. 
do 45 kg). Bohatú 
medailovú zbierku do-
plnila Beáta Lobot-
ková 2. miestom v kategórii kadetiek do 45 kg.  

Celkovým ziskom medailí sa Karate klub Ekonóm Trenčín 
v konkurencii 102 klubov z 21 krajín umiestnil na celkovom 4. 
mieste.  

Info 30.10.2015 
pomocná evidencia 1675/1/2015 
 
Mesto Trenčín a Regionálna rada Klubu slovenských 

turistov Trenčín usporiadali k Svetovému dňu cestovného 
ruchu oddychový turistický pochod pre všetkých pod názvom 
18. neformálna turistická CR Rallye. 

Na trasu pochodu sa 26. septembra vydalo 52 účastníkov, 
z toho bolo 21 detí do 15 rokov. Všetci sa úspešne popasovali 
s nástrahami na kontrolných stanoviskách. Deti bez problémov 
zvládli beh po lávke, odhad vzdialenosti, hod na cieľ a tiež 
s poznávanie drevín, rastlín či turistických značiek.  

Najstaršou účastníčkou bola 90-ročná Marta Trebatická  
(OKST TTS Trenčín). Najpočetnejšia skupina prišla z 
Cirkevnej ZŠ Trenčín vedená sestrou Pavlou. Víťazi 
v jednotlivých kategóriách: Ženy - 1. Zdenka Nátlyová 
(OKST LO Trenčín), 2. Maruška Švejdová  (OKST LO 
Trenčín), 3. Veronika Čechvalová (Cirkevná ZŠ). Dospelí – 
muži - 1. Štefan Fenik (Trenčín), staršie žiačky - 1. Sára 
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Tvrdoňová  (Cirkevná ZŠ), 2. Karin Luka čková (Cirkevná 
ZŠ), 3. Veronika Svrčíková (Cirkevná ZŠ), starší žiaci - 1. 
Samko Nemeček (IV. ZŠ Trenčín), 2. Jakub Kresák (IV. 
ZŠ), mladšie žiačky - 1. Dominika Gažíková (Cirkevná ZŠ), 
2. Sofia Gajarská (Cirkevná ZŠ), 3. Monika Kocianová (ZŠ 
Dlhé Hony Trenčín), mladší žiaci - 1. Samko Fenik (Cirkevná 
ZŠ), 2. Filip Tvrdo ň (Cirkevná ZŠ).  

Info 30.10.2015 
pomocná evidencia 1681/1/2015 
 
Z medzinárodného turnaja v karate detí a mládeže Grand 

Prix Brno si karatisti z klubu karate Laugaricio Trenčín 
priviezli vzácne medaily. Súborné cvičenie kata ml. žiaci: 3. 
Alexej Štilicha, 3. Michal Kišš. Dorastenci: 3. Kamil Staník, 
2. Matej Petrovský, kata team 3.miesto. Športový zápas 
kumite ml. žiaci: 3. David Šimun, 3. Alexej Štilicha, 
dorastenci: 1. Kamil Staník, 2. Matej Petrovský.  

Info 30.10.2015 
pomocná evidencia 1682/1/2015 
 
Športový klub Dračia légia 2012 Trenčín má za sebou 

úspešnú sezónu. V Moravskej lige dračích lodí získal prvé 
miesto, zahanbiť sa nedal ani majstrovstvách sveta klubových 
celkov (10.- 13. 11. 2015) v českých Račiciach.  

V konkurencii 48 klubov z 3 kontinentov a 10 štátov získal 
jedno striebro a tri bronzové medaily. Dnes má 35 členov 
s priemerným vekom 53 rokov. Po súťažnej sezóne pokračuje 
intenzívnymi tréningami na vode, na ktoré nadviaže zimná 
príprava v telocvični a na bežkách.  

Snom klubu je účasť na septembrových majstrovstvách 
sveta v Moskve.  

Info 30.10.2015 
pomocná evidencia 1678/1/2015 
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Žiaci prvého a druhého stupňa základných škôl si 19. a 

26.októbra 2015 opäť preverili svoje florbalové schopnosti na 
4. ročníku turnaja O pohár primátora mesta Trenčín pod 
názvom Trenčín florbal Cup 2015.  

Kategóriu starších žiakov zastupovali ZŠ Hodžova, ZŠ 
Dlhé Hony, ZŠ Na Do-
linách, ZŠ Východná a ZŠ 
Soblahov. Najlepšie sa 
darilo obhajcom minulo-
ročného triumfu, zveren-
com Patrika Zelenku zo 
ZŠ Hodžova.  

Veľmi pekné výkony 
predvádzali aj hráči zo ZŠ 

Dlhé Hony, ktorí obsadili druhé miesto. Na tretej pozícii 
skončila ZŠ Soblahov. Ďalšie dve priečky patrili ZŠ Na 
Dolinách a ZŠ Východná. Najlepším strelcom bol Dávid 
Maniaček (ZŠ Hodžova) a najlepším brankárom Radovan 
Ďuríkovi č (ZŠ Na dolinách). 

Mladšiu kategóriu repre-
zentovali ZŠ Hodžova, ZŠ Na 
Dolinách, ZŠ Kubranská, ZŠ 
Veľkomoravská a ZŠ Soblahov. 
Víťazstvo z minulého ročníka 
neobhájila ZŠ Hodžova. V roz-
hodujúcom zápase o prvenstvo 
podľahla zverencom Jaroslava Felgra zo ZŠ Kubranská 3:4. 
Na tretej pozícii skončila ZŠ Soblahov a za ňou ZŠ 
Veľkomoravská a ZŠ Na dolinách. Najlepším strelcom sa stal 
Juraj Pokorný  (ZŠ Hodžova) a najlepším brankárom Matej 
Pučko (ZŠ Kubranská).  
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Turnaje zorganizoval ŠK 1. FBC Trenčín v spolupráci s 
Mestom Trenčín.  

Info 30.10.2015 
pomocná evidencia 1680/1/2015 
 
Keď v polovici sedemdesiatych rokov Jednota Trenčín tretí 

(a posledný) raz vstúpila medzi československú elitu, jej 
údernú silu držali krídla. Alexander Kovács s Petrom 
Ančicom predstavovali pre súperov stav najvyššieho 
ohrozenia.    

Druhý menovaný oslávil 23. októbra šesťdesiatku. Do 
dôchodku sa však nechystá. Srší energiou a svojich 
nasledovníkov má stále chuť učiť.  

Hráčska kariéra Petra Ančica je spojená 
s rodnou Ľuborčou, Hlinskom, Jednotou 
Trenčín, Plastikou Nitra, TJ JZD Slušovice 
a Bánovcami nad Bebravou. Červeno-biely 
dres Jednoty v najvyššej súťaži si pre-
miérovo obliekol pod vedením trénera 
Teodora Reimanna v sezóne 1976/77. Na 
jej konci bol s ôsmimi gólmi druhým 
najlepším strelcom mužstva. Spolu 

s Kovácsom ho redakcia týždenníka Gól zaradila do druhej 
najlepšej jedenástky celej ligy. 

Nasledujúci ročník Trenčania zahájili valutovou žatvou 
v Interpohári. Peter Ančic vtedy pravidelne dostával pozvánky 
aj do juniorskej reprezentácie, za ktorú nastúpil v deviatich 
zápasoch a vsietil jeden gól. Najväčší úspech na klubovej 
úrovni zaznamenal v marci 1978, keď vo finálovom 
dvojzápase o Slovenský pohár so Slovanom Bratislava prispel 
na ihrisku k obom víťazstvám. Na Československý pohár však 
nesiahol, hoci v základnej zostave nechýbal ani 
v rozhodujúcom dueli proti Baníku Ostrava (0:1). 
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Jeho meno zostane navždy spojené s posledným 
vystúpením 
Trenčanov v I. 
lige. Labutiu 
pieseň im v máji 
1980 zaspievali 
futbalisti z 
Trnavy. Počas 
štyroch 
prvoligových 
sezón v Jednote 
zaznamenal 23 
gólov. Ďalších 
osem pridal pod Zoborom, kam zamieril po trenčianskom páde 
do II. SNL a kde sa v sezóne 1981/82 tešil zo štvrtého miesta. 
Celkovo má na konte v najvyššej československej súťaži 177 
štartov. 

Vyučený kožušník zaujal aj na trénerskej dráhe. Na lavičke 
ho dodnes zdobia výnimočné motivačné schopnosti.  

Aj vďaka nim svojho času medzi slovenskou elitou 
zachránil beznádejne posledný Púchov, historický úspech 
v podobe bojov o Corgoň ligu dosiahol v Šali. Okrem toho 
pôsobil v Topoľčanoch, Nemšovej, Štúrove, Bánovciach nad 
Bebravou, Žiari nad Hronom, Podbrezovej či AS Trenčín.  

V súčasnosti vedie Družstevník Záblatie. Spolu s ďalšou 
trenčianskou futbalovou legendou Milanom Albrechtom – 
trénerom FK Drietoma patria k najvýraznejším osobnostiam 
okresných súťaží. 

www.sme.sk 09.11.2015 
pomocná evidencia 1706/1/2015 
 
 

Alexander Kovács (vľavo) a Peter Ančic v časopise Štart. 
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Úctyhodný medzník na jeseň dosiahol ďalší člen zlatej 
trenčianskej futbalovej generácie. Anton Pokorný sa dožil 75 
rokov. Na svojom konte má najviac štartov (244) a 
odohraných sezón (10) v drese Jednoty Trenčín v I. lige. 

Bývalého pravého obrancu zdobila najmä poctivosť a 
klubová vernosť. Trenčianske farby zmenil len počas 
vojenčiny v Dukle Brezno. Po 
návrate do civilu zhutnil základy 
tímu, ktorý na jar 1962 získal 
stratenú prvoligovú príslušnosť.  

Stabilnými výkonmi prispel 
k viacerým úspechom mužstva. 
Nastúpil v historicky prvom zápase 
Jednoty v pohárovej Európe na 
štadióne v Chorzówe s Poloniou 
Bytom. Účasť v Rappanovom pohári 
si Trenčania vybojovali vďaka 
druhému miestu v najvyššej československej súťaži v sezóne 
1962/63.  

Nechýbal ani v športovo-poznávacích výpravách klubu na 
Blízky východ, či do Strednej a Južnej Ameriky.  

Bol aktérom pamätného finálového súboja 
o Stredoeurópsky pohár proti AC Fiorentina v júni 1966. 
Trpkú chuť nešťastnej prehry si napravil o sedemnásť 
mesiacov neskôr, keď s Jednotou získal pamätný titul 
jesenného majstra. 

V roku 1959 si Anton Pokorný otvoril dvere aj do 
reprezentácie. Na dorasteneckej úrovni za ČSR odohral tri 
medzištátne zápasy. Pri príležitosti 100. výročia futbalu v 
meste pod hradom Matúša Čáka ho na základe ankety medzi 
Trenčanmi vyhlásili za súčasť jedenástky storočnice. 

www.sme.sk 13.11.2015 
pomocná evidencia 1725/1/2015 

Anton Pokorný v dobe aktívnej hráčskej kariéry. 
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V nedeľu 22. novembra čaká hokejistov Dukly ďalší z 

domácich zápasov. Súperom bude  Banská Bystrica.  
HK Dukla Trenčín chce upozorniť fanúšikov na zavádzanie 

osobných kontrol pri vchodoch na štadión, preto ich žiada o 
trpezlivosť a navrhuje zvážiť príchod o pár minút skôr. 
Vzhľadom k bezpečnostnej situácii v Európe v posledných 
dňoch – ide najmä o teroristické útoky v Paríži - boli sprísnené 
aj nariadenia pre zabezpečovanie športových akcií. 

V súčinnosti s políciou SR boli zavedené prísnejšie 
kontroly pri vstupoch na športoviská, budú sa robiť aj osobné 
prehliadky.  

www.hkdukla.sk 20.11.2015 
pomocná evidencia 1766/1/2015 
 
Je jedno, kedy Matúš Bero opustí AS Trenčín, futbalový 

klub spod hradu Matúša Čáka zaňho zinkasuje sedemmiestnu 
sumu. 

V rozhovore to povedal generálny manažér úradujúceho 
majstra najvyššej slovenskej súťaže Róbert Rybníček.  

„Veríme, že na takejto úrovni ho aj predáme. Nie je 
podstatné, či odíde teraz, o pol roka alebo o rok. Vieme, že raz 
sa to stane. Uzavrieme to tak, aby bol spokojný. V prípade 
sedemmiestnej cifry môže odísť už v zime. Platí to 
pre každého hráča, máme pripravených ďalších,“ uviedol 
pre Róbert Rybníček. 

„Nedávno sme s ním predĺžili zmluvu a pri tej príležitosti 
prezradil, že sníva o anglickej Premier League. Chodia sem 
pozorovatelia anglických i iných európskych tímov. 
Pravidelne sa tu objavujú zástupcovia Southamptonu, 
škótskeho Celticu Glasgow či belgického Gentu, kde pôsobia 
dvaja naši bývalí hráči. Záujem je tiež z Česka. Imidž AS 
vyrástol, takže pri tomto biznise budeme môcť korigovať 
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podmienky, aby bola zmena výhodná aj pre Matúša a jeho 
rast. Vo futbale nikdy nemáte garanciu, ale chcem veriť, že to 
dopadne dobre. Náš vzťah je taký, že si želáme pre všetky 
strany to najlepšie. Dúfame, že sa to podarí,“ pokračoval 
Róbert Rybníček. 

Vymenoval vlastnosti, ktoré z 20-ročného (nar. 6. 
septembra 1995) stredopoliara spravili najhorúcejší 
fortunaligový artikel:  

„Vyrastal u nás od malička, je to čistokrvný odchovanec. 
Prešiel si svojím vývojom, zažil aj neľahké obdobie 
so zdravotnými prob-
lémami. Zvládol to, 
snažili sme sa mu 
pomôcť. Disponuje 
neuveriteľnými charak-
terom a mentalitou. To 
jeho hodnotu posúva 
do iných dimenzií, než 
reálne je. Pre každého 
potenciálneho zamest-
návateľa bude nesmier-
ne vzácny. Ceníme si ho 
veľmi vysoko, lebo 
cítime, že v budúcnosti 
sa takíto futbalisti budú 
hľadať nesmierne ťaž-
ko.“ 

Matúš Bero aktuálne 
patrí do kádra sloven-
skej reprezentácie do 21 
rokov, no podľa generálneho manažéra AS by sa po ňom mal 
začať obzerať tiež hlavný tréner národného A-mužstva SR: 
„Ide o jedného z hráčov, čo by sa hodili Jánovi Kozákovi. 

Matúš Bero oslavoval titul majstra ako čerstvý maturant. 
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Zakaždým dokáže priniesť na trávnik zmenu, či už nastúpi 
od úvodného výkopu alebo v poslednej minúte. Prajem mu to, 
výkonnosťou i ľudskosťou by si to zaslúžil.“ 

 Róbert Rybníček sa pokúsil objasniť príčiny vzostupu AS 
za ostatné roky.  

„V prvom rade filozofia, v druhom vízia a v treťom, že sa 
mi prostredníctvom ľudí podarilo nájsť veľmi dobré 
individuality, ktoré od začiatku bojovali so mnou a zostali 
doteraz. Ďakujem aj tým, čo odišli, pretože mali iný názor. 
Posunuli ma ďalej. V globále toto náš klub zdobí, držíme sa 
toho. Projekt nás dostal do rámca známejších družstiev,“ 
vysvetlil 42-ročný funkcionár, no zároveň priznal, že bez 
vstupu holandského majiteľa Tschena La Linga v roku 2007 
by zaznamenaný progres nebol možný 

„Bez neho by to určite nešlo. Doniesol niečo, čo vo svete 
môže fungovať, ale pre nás to bolo náročné na pochopenie 
a realizáciu. Na Slovensku vás od počiatku kŕmia istými 
názormi. Čelíte tlaku verejnosti, ľudia vnímajú výhradne 
výsledky. Tento človek začal trpezlivo tvrdiť niečo iné, rokmi 
som si to osvojil a snažil som sa to aplikovať.“ 

„Na začiatku sme spravili niekoľko chýb, La Ling mal 
vtedy aj iný biznis. O rok neskôr vypukla kríza, ktorá to 
prečistila. Názory sa zmenili. Vypadli sme z I. ligy a obával 
som sa, že s tým skončí. Problémy boli veľké, vravel mi však: 
Skús mi veriť, poď za mnou, viem, čo chcem robiť, nie som 
bežec na krátke trate, chápem, čo klub potrebuje. Snažil som 
sa tieto myšlienky etablovať na slovenský trh.“  

V Trenčíne funguje pre tunajšiu oblasť netradičný koncept. 
„Nemáme športového riaditeľa ako 99 percent klubov 

doma či v zahraničí. Riešime to dvaja, máme tipy, 
spolupracujeme s osvedčenými agentúrami. Žiadneho 
futbalistu neangažujeme bez toho, aby u nás neabsolvoval 
dvoj alebo trojtýždňovú skúšku. Musíme posúdiť jeho 



714 

 

schopnosti aj správanie. Ostatní okamžite vycítia, ako sa daný 
hráč chce prispôsobiť.“  

AS Trenčín aktuálne žije z rozpočtu 2 milióny eur.  
„Naša obrovská sila tkvie v systéme, aký sme vybudovali 

za sedem rokov. Automaticky nám vyčleňuje, čo chodu klubu 
prospieva a čo zasa nie. Dokážeme predchádzať prípadnému 
narušeniu. V zime plánujeme predať dvoch alebo troch 
hráčov. Možno jedného, pokiaľ nám vyjde veľký obchod. 
Komunikujú majiteľ, GM a šéftréner Martin Ševela. Väčšina 
rozpočtu podchádza práve z predaja futbalistov. Dosť sme 
získali vďaka marketingu, ale gro naďalej pramení z predaja. 
Mienime v tom pokračovať. Klub sa samofinancuje, čo je 
na slovenské pomery vynikajúce. Nemáme však prostriedky 
na nákladné investície, ktorým sa nedá vyhnúť, ako štadión, 
akadémia,“ uviedol Róbert Rybníček. 

 „Jedna z najzásadnejších chýb boli prehnane lukratívne 
podmienky pre Argentínčanov Alda Baéza a Davida 
Depetrisa. Spôsobila ju emócia po príchode nového majiteľa. 
Odvtedy sa veľa zmenilo, rozdiely už sú minimálne. Nastavili 
sme to proporčne, prihliadame na životnú úroveň, na akú sú 
zvyknutí legionári,“ uzavrel generálny manažér. 

www.aktualne.sk 26.11.2015 
pomocná evidencia 1780/1/2015 
 
Trenčianka Adela Ondrejovičová potvrdila, že je aktuálne 

absolútnou profesionálnou špičkou na scéne európskej 
bodyfitness (figure).  

Na výborne obsadenej súťaži San Marino Pro 2015 (15. 
11.) vyhrala a kvalifikovala sa na Olympia Weekend 2016. 
Dokázala sa opäť presadiť na cudzej pôde, porazila domáce 
pretekárky hnané publikom. O jej výsledku rozhodli rozhod-
covia z USA, Nového Zelándu a UK.  
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Bola to jej štvrtá profesionálna súťaž a druhý profesionálny 
triumf v kariére. V máji 2015 získala 1. 
miesto na  Power Body Pro Birmingham a 
priamy postup na Figure Olympia 2015, 
kde v septembri zdolala 14 súperiek a 
skončila v top 15.  

V októbri na Nordic Pro získala 3. 
priečku a tri body do kvalifikačného 
rebríčka o postup na Figure Olympia 
2016.  

Ide o najväčší sviatok kulturistiky a fit-
nes, ktorý sa bude konať 15.- 18. septembra 2016 v metropole 
štátu Nevada.  

Info 27.11.2015 
pomocná evidencia 1803/1/2015 
 
Trenčianske krasokorčuliarky sa v závere októbra zúčastnili 

na medzinárodnej súťaži Tirnavia Edea Ice Cup 2015 
v Trnave.  

V kategórii N7 zvíťazila Nina Benková a druhú priečku 
obsadila Michaela Ševčíková. Zlato vybojovali v kategórii 
N8 Natália Ostrolucká a v kategórii N10 Erika Balážová a 
striebro Máša Mošková.  

V kategórii  mladších žiačok reprezentovala klub Agáta 
Bačová, ktorá v medzinárodnej konkurencii obsadila 9. 
miesto.  

Info 27.11.2015 
pomocná evidencia 1805/1/2015 
 
Pri príležitosti 110 rokov futbalu pod Čákovým hradom 

vznikla v novembri minulého roka Sieň slávy trenčianskeho 
futbalu (SSTnF).  
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Slávnostná inaugurácia piatich zakladajúcich nominantov 
sa uskutočnila v historických priestoroch hotela Elizabeth, kde 

sa 28. novembra 
1904 uskutočnila 

ustanovujúca 
schôdza 

trenčianskeho 
športového klubu 
Trencséni Torna 
Egyesület (TTE), 
ktorý zastrešoval 
ako prvý v 
Trenčíne aj futbal. 

Po dvanástich mesiacoch vstúpili do Siene slávy ďalšie dve 
legendy trenčianskeho futbalu a premiérovo aj jeden tím. 

Slávnostný inauguračný večer sa uskutočnil v nových 
priestoroch kasární Trenčianskeho hradu. O nominácii členov 
do SSTnF rozhoduje päťčlenná komisia, ktorá stála pri jej 
zrode. Jej predsedom je bývalý prezident klubu Ozeta Dukla 
Trenčín Pavol Hozlár. Súčasný klub zastupuje generálny 
manažér AS Trenčín Róbert Rybníček, históriu futbalu pod 
Čákovým hradom slovenská trénerská legenda Jozef Jankech, 
František Koronczi a autor výstavy k 110 rokom futbalu a 
futbalový bádateľ Jozef Hankoci. 

Sieň slávy trenčianskeho futbalu je bohatšia o ďalšie 
osobnosti. Novými členmi v inštitúcii, ktorej cieľom je 
uchovávať futbalové dedičstvo pod hradom Matúša Čáka, sú 
Pavol Benc, Jozef Piaček a úradujúci majstri AS Trenčín. 

Pavol Benc (1936 – 2012) vstúpil do siene slávy in 
memoriam. Na rodáka z Jelšoviec upozornili trénera TTS 
Trenčín Antona Bullu počas vojenčiny v Dukle Tábor. 
Zakrátko sa stal pilierom mužstva, ktoré vybojovalo historickú 
účasť v I. lige. Po zlúčení TTS a Odevy v lete 1960 nechýbal 
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v prvom prípravnom zápase Jednoty Trenčín proti Spartaku 
Považská Bystrica, ani v premiérovom vystúpení v najvyššej 
súťaži proti Dukle Praha. Strelecký účet v československej 
lige si otvoril v sezóne 1960/61 proti Spartaku Praha 
Stalingrad (neskorší Bohemians). Na jej konci sa stal 
najlepším strelcom mužstva a s výnimkou nasledujúceho 
ročníka pravidelne figuroval medzi najlepšími ligovými 
zakončovateľmi. 

Obávanému kanonierovi prischla v detstve prezývka 
Puskás. Súperovu obranu staval do pozoru rýchlosťou, 
chladnokrvnosťou, schopnosťou udrieť v zlomovom momente 
a všestrannosťou. Tréner Karol Borhy  si vraj neraz 
povzdychol: „Keby som mal dvoch Bencov, jedného by som 
nechal v útoku a druhý by spolupracoval s Hojsíkom ako 
stopér.“ 

Bencovo meno ostane navždy späté s honorom kráľa 
strelcov najvyš-
šej českosloven-
skej súťaže. Gó-
lovo výrazne 
explodoval v se-
zóne 1964/65, 
keď skóroval 
21-krát. Viac 
presných zása-
hov dokázali 
v jednom roční-

ku v povojnovej ére streliť len Josef Bican, Ladislav 
Hlaváček, Miroslav Wiecek, Adolf Scherer, Václav Daněk, 
Milan Luhový a Peter Dubovský. 

MUDr. Jozef Piaček (vpravo) s generálom Rudolfom Tvaroškom. 
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Pavol Benc bol súčasťou športovo-poznávacích pútí 
Trenčanov po Blízkom východe, Škandinávii i Latinskej 
Amerike. V júni 1966 nastúpil v základnej jedenástke vo 
finále Stredoeurópskeho pohára proti AC Fiorentina (0:1), na 

jeseň 1967 sa 
tešil zo zisku ti-
tulu polovičné-
ho majstra. Jed-
notu opustil 
počas ročníka 
1968/69, keď 
zamieril do Ži-
liny.     
Reprezentačný 

dres A mužstva 
si obliekol raz – v Budapešti proti Maďarsku v októbri 1964. 
Začiatkom roka 1965 sa spolu s Vojtechom Masným 
predstavil na turnaji Hexagonal v Santiagu de Chile, kde si 
pripísal štyri štarty. Na záver turnaja prispel gólom k víťazstvu 
3:0 nad Racingom Buenos Aires. Sedem zápasov odohral aj za 
olympijský výber ČSSR. 

K rozvoju trenčianskeho futbalu výrazne prispel aj lekár 
Jozef Piaček (86). V roku 1953 patril k spoluzakladateľom 
Telovýchovnej jednoty Slovan OÚNZ Trenčín.  

Vyše tridsať rokov poskytoval zdravotnú starostlivosť 
hráčom Jednoty a TTS Trenčín. Do historiografie vošli jeho 
autentické spomienky na turné na Blízkom východe z januára 
1964.  

„Večer odchádzame z Bejrútu do ďalšieho úplne 
neznámeho štátu – Kuvajtu. Tu doteraz nebola od nás žiadna 
výprava. Pri výstupe z lietadla nás čakajú traja zástupcovia, 
tmaví Arabi, v kutniach dlhých až po zem, na hlave majú 
veľké biele turbany, na očiach tmavé okuliare. Privítanie bolo 

Martin Ševela pri príhovore, vpravo sedia členovia nominačnej komisie. 
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s arabskými obradmi, rukami na prsiach a úklonmi. Takto sme 
si ich predstavovali v rozprávkach, z ktorých vystúpili teraz 
v nočnej hodine, aby nám ukázali, že i v rozprávkach býva kus 
pravdy,“ priblížil cestovateľský zážitok výpravy Jednoty 
dlhoročný športový lekár. 

Prvým kolektívom inaugurovaným do Siene slávy 
trenčianskeho futbalu sa stal AS Trenčín, ktorý v sezóne 
2014/15 dosiahol historické double v podobe premiérového 
ligového majstrovského titulu i triumfu v Slovenskom pohári. 
Zverenci trénera Martina Ševelu získali v lete 2015 právo 
štartu v kvalifikačnej fáze prestížnej Ligy majstrov.  

„Ďakujem za ocenenie, ktoré sa nám podarilo získať, ako aj 
za možnosť mať podiel na týchto pohároch,“ povedal Martin 
Ševela počas slávnostného uvedenia v priestoroch historickej 
kasárne Trenčianskeho hradu. 

www.astrencin.sk 30.11.2015 
www.nas.trencin.sk 23.12.2015 
pomocná evidencia 1938/1/2015 
 
Odmenu za celoročnú disciplínu, vytrvalosť a športové 

úspechy si v deň pred sv. Mikulášom v krajskom meste 
Trenčín zaslúžila až desiatka špičkových športovcov 
v neolympijských disciplínach.  

Bránami trenčianskeho výstaviska Expo Center, a. s., prešli 
v sobotu 5. decembra tucty divákov, aby svojou účasťou 
podporili 13. ročník športovo-benefičného podujatia „Večer 
hviezd 2015“. Svoje miesto v hľadisku okrem širokej 
verejnosti zaujal aj trenčiansky župan Jaroslav Baška. 
Nechýbal jeden z generálnych partnerov podujatia Jozef 
Záhradník  z UNIPID Trenčín, prezident konfederácie 
športových zväzov SR (KŠZ SR) Marián Kukumberg , 
viceprezident KŠZ SR Michal Čapla, či dokonca hokejová 
legenda Jozef Golonka a mnohí ďalší.  
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Na pódiu sa okrem tých najlepších športovkýň a športovcov 
vystriedali aj umelci z oblasti spoločenských tancov z TK 
Dukla Trenčín, ale aj z oblasti gymnastiky aj fitness, 
akrobatické zostavy predstavili deti z Fitness Gabrhel a svoje 

schopnosti pred-
viedli aj športov-
ci zoskupení pod 
hlavičkou Work-
out Fanatics. 
S trofejou a spo-
ločenským uzna-
ním z pódia od-
chádzalo 10 naj-
lepších športov-
cov v neolympij-

ských disciplínach: vodný lyžiar Alexander Vaško, plutvový 
plavec Ádám Bukor , bojová športovkyňa v taekwon-do 
Veronika Balážová, lukostrelec Dušan Binder, orientačný 
športovec Ján Furucz, kulturista Andrej Varga  a šípkarka 
Martina Súlovská.  

V prvej trojici elitnej desiatky sa umiestnila kick-boxerka 
Veronika Petríková, bikinni fitnesska Ľubica Bérešová 
a Lucia Debnárová, ktorá na Večere hviezd 2015 obsadila 
prvé miesto za celosvetové úspechy v pretláčaní rukou. 

Odmeňovalo sa však aj na inom ako športovom poli - cenu 
za celoživotný prínos v umení a kultúre si prevzala herečka 
Zuzana Kronerová, za prínos v oblasti športu legendárny 
komentátor Karol Polák a za celoživotný prínos vo vede 
profesor Ivan Hri čovský. Celým Večerom hviezd 2015 
sprevádzal moderátor Slávo Jurko, jednotlivé vstupy boli 
pretkané spevom stálice hudobnej scény Pavla Hammela 
a superstaristu Martina Haricha .  

Program podujatia spestrilo vystúpenie fitnesiek. 
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Časť výťažku zo vstupného bola venovaná domovu 
sociálnych služieb Čistá duša, ktorého krstným otcom je 
predseda TSK Jaroslav Baška. Klienti DSS Čistá Duša svojim 
vystúpením dobročinné podujatie Večer hviezd slávnostne 
uzatvorili. 

Na trenčianskom výstavisku to však športom žilo v sobotu 
5. decembra 2015 už od rána. Benefičný Večer hviezd 2015 
bol už po piatykrát spojený so športovým podujatím 
Športfestival Slovakia 2015: pohárovou súťažou vo fitness 
detí, bikiny fitness žien a men´s physique mužov.  

„Predstavili sa neolympijské športy v 32 kategóriách, 
pričom na výstavisku v Trenčíne súťažilo až 501 pretekárov,“ 
informoval o veľkej účasti na športovom podujatí Michal 
Čapla. Tromi športovými piliermi podujatia boli Vianočná 
cena v silovom trojboji, súboj najsilnejších žien Európy, veľká 
cena fitness detí, pohárová súťaž bikiny fitness, tlak na lavici 
a tlak na lavici telesne postihnutých športovcov. 

Podujatie, ktoré organizovala Slovenská asociácia silných 
mužov v spolupráci so Slovenskou asociáciou kulturistiky, 
fitness a silového trojboja za pomoci Konfederácie športových 
zväzov a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
finančne podporil aj Trenčiansky samosprávny kraj. 

www.tsk.sk 06.12.2015 
pomocná evidencia 1843/1/2015 
 
Posledné kolo jesennej časti Fortuna ligy prinieslo 

atraktívny duel, v ktorom sa stretol domáci Spartak Trnava s 
lídrom a obhajcom trofeje AS Trenčín. Zápas, ktorý bol Úniou 
ligových klubov nazvaný aj „Zápas mesiaca“, ponúkol nielen 
bojovné predstavenie, ale aj súboj dvoch fanúšikovských 
táborov, keďže hostia z Trenčína prišli do slovenského Ríma 
vo veľmi hojnom počte a dokázali po prvýkrát vypredať 
hosťujúci sektor (kapacita 1900 miest) v novej City Arene. 
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 Po prvom polčase viedla Trnava gólom z pokutového 
kopu. „V prvom polčase nám chýbalo všetko, čo nás zdobilo 
počas celej jesene. Vedeli sme, že súper bude agresívny, že 
budú dohrávať súboje a snažiť sa hrať do našej otvorenej 
obrany. Celý týždeň sme sa na to pripravovali a v prvom 
dejstve sme vyhrali možno dva súboje,“ nešetril kritikou do 
vlastných radov kapitán Trenčína Peter Kleščík.  

Po zmene strán to už bol iný Trenčín, aj keď od svojho 
optimálneho vý-
konu mal stále 
ďaleko. Hostia 
viac dominovali 
na lopte, boli kon-
centrovanejší a 
postupne prichá-
dzali aj šance. Tú 
prvú ešte nepre-

menil Ibrahim Rabiu , ale v 60. minúte využil veľkú dieru v 
trnavskej obrane útočník AS Wesley, ktorý na dvakrát 
prekonal Kamenára.  

 „Veľmi ťažký zápas, Trnava bola dnes vynikajúca, v 
prvom polčase nám to nešlo, v druhom sme už boli lepší. 
Škoda, že sme nešli do 
vedenia, sám som tam 
mal dobrú šancu, 
remíza je nakoniec 
spravodlivá,“ stručne 
opísal priebeh stretnu-
tia Matúš Bero.  „Mrzí 
ma, že sme nedokázali 
zvíťaziť v poslednom 
jesennom zápase a nepotešili sme tak našich fanúšikov, 
ktorých tu za nami prišlo veľmi veľa.“  

Sektor trenčianskych divákov na novom trnavskom štadióne. 

Trnavčan Harba premieňa jedenástku, domáci vedú 1:0. 



 

Hráči trenčianskeho AS majú po jesennej 
tabuľky 7-bodový náskok pred bratislavským Slovanom. Ten 
sa s jeseňou rozlúčil cennou 
a práve tento „mikulášsky“ zápas na
Pasienkoch uzavrel slovenskú futbalovú jese

Zverenci trénerov Martina Ševelu a
v prvej časti sezóny premožite
podľahli doma Žiline šokujúco hladko 1:4. S výnimkou tohto 
„prepadáku“ však Tren
futbal a zdolávali jedného súpera za druhým. Dôkazom nimi 
forsírovaného štýlu je gólové konto, ktoré je najutešenejšie 
spomedzi tucta účastníkov najvyššej domácej sú
gólov), pričom inkasovali iba 14

www.profutbal.sk
pomocná evidencia 1844/1/2015
 
AS Trenčín pripravil pre žiakov prvého stup

škôl spod Čákovho hradu už piaty ro
futbalového turnaja. V mestskej športovej hale na Sihoti sa 
stretlo osem výberov. 

Víťazstvo z tradič
víťazstvách základnej školy na Hodžovej ulici a

Mikuláš so svojimi pomocníkmi anje

Víťazný pohár získalo družstvo ZŠ na Bezru

čianskeho AS majú po jesennej č
bodový náskok pred bratislavským Slovanom. Ten 

čil cennou domácou výhrou 2:1 nad Žilinou
práve tento „mikulášsky“ zápas na opäť vyprázdnených 

Pasienkoch uzavrel slovenskú futbalovú jeseň. 
Zverenci trénerov Martina Ševelu a Ivana Vrabca

asti sezóny premožiteľa iba raz, 23. septembra 
ahli doma Žiline šokujúco hladko 1:4. S výnimkou tohto 

„prepadáku“ však Trenčania predvádzali ľúbivý ofenzívny 
zdolávali jedného súpera za druhým. Dôkazom nimi 
aného štýlu je gólové konto, ktoré je najutešenejšie 

spomedzi tucta účastníkov najvyššej domácej sú
čom inkasovali iba 14-krát. 

www.profutbal.sk 06.12.2015 
pomocná evidencia 1844/1/2015 

čín pripravil pre žiakov prvého stupňa základných 
Čákovho hradu už piaty ročník mikulášskeho 

futbalového turnaja. V mestskej športovej hale na Sihoti sa 
stretlo osem výberov.  

azstvo z tradičného MikulAS Cupu putovalo po troch 
azstvách základnej školy na Hodžovej ulici a

nom triumfe 
ZŠ 
kého pre
vo na Bez
čovu ulicu. 
Ma
a ich búrlivo 
povzbudzu
fankluby pri
šiel obdarova

láš so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom. Nechýbali 

azný pohár získalo družstvo ZŠ na Bezručovej ulici v Trenčíne. 
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ianskeho AS majú po jesennej časti na čele 
bodový náskok pred bratislavským Slovanom. Ten 

domácou výhrou 2:1 nad Žilinou 
ť vyprázdnených 

Ivana Vrabca našli 
a iba raz, 23. septembra 

ahli doma Žiline šokujúco hladko 1:4. S výnimkou tohto 
ľúbivý ofenzívny 

zdolávali jedného súpera za druhým. Dôkazom nimi 
aného štýlu je gólové konto, ktoré je najutešenejšie 

astníkov najvyššej domácej súťaže (43 

ňa základných 
čník mikulášskeho 

futbalového turnaja. V mestskej športovej hale na Sihoti sa 

ného MikulAS Cupu putovalo po troch 
azstvách základnej školy na Hodžovej ulici a minuloroč-

nom triumfe 
ZŠ Novomes-
kého premiéro-
vo na Bezru-
čovu ulicu. 
Malých hráčov 
a ich búrlivo 
povzbudzujúce 
fankluby pri-
šiel obdarovať 

čertom. Nechýbali 
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nielen dobroty, ale ani všetci hráči prvého mužstva AS. 
Zverenci trénerského kvarteta Ševela, Vrabec, Cifranič a 
Hodál absolvovali poriadnu zápasovú porciu. Každý tím mal 
vo svojom strede dvojicu z fortunaligovej kabíny. Premiérovo 
sa turnaja zúčastnil unifikovaný tím Spojenej školy internátnej 
a ŽS Veľkomoravská. 

„Radi navštevujeme túto akciu,“ povedal kapitán AS 
Trenčín Peter Kleščík a pokračoval: „MikulAS Cup som 
absolvoval už niekoľkokrát a môžem povedať, že patrí medzi 
jednu z našich najobľúbenejších nefutbalových aktivít.“ 

„Už tradične sme zažili skvelú atmosféru, ktorú vytvorili 
deti zo škôl. Vďaka patrí aj učiteľom. Tento turnaj je jednou z 
najdôležitejších udalostí v kalendári nášho klubu. Prináša 
mnoho radosti deťom a pozitívnu energiu do nášho klubu,“ 
povedala organizátorka turnaja Petra Drábová.  

A-skupina: Novomeského – Bezručova 2:3, Novomeského 
– Dlhé Hony 3:1, Novomeského – Na Dolinách 1:0, 
Bezručova – Dlhé Hony 3:1, Bezručova – Na Dolinách 1:2, 
Dlhé Hony – Na Dolinách 0:2. Tabuľka: 1. Bezručova 6 
bodov, 2. Novomeského 6, 3. Na Dolinách 6, 4. Dlhé Hony 0. 

B-skupina: Východná – Kubranská 1:1, Východná – 
Veľkomoravská 0:6, Východná – Hodžova 1:8, Kubranská – 
Veľkomoravská 0:7, Kubranská – Hodžova 1:3, 
Veľkomoravská – Hodžova 1:2. Tabuľka: 1. Hodžova 9 
bodov, 2. Veľkomoravská 6, 3. Kubranská 1, 4. Východná 1. 

O 3. miesto: Veľkomoravská – Novomeského 4:0. Finále: 
Bezručova – Hodžova 2:2, 2:0 na pokutové kopy. 

Najlepší strelec turnaja: Karol Blaško (Veľkomoravská) 13 
gólov, najlepší brankár: Tomáš Ciran (Na Dolinách), najlepší 
hráč: Peco Raj (Bezručova). 

www.astrencin.sk 08.12.2015 
pomocná evidencia 1860/1/2015 
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Historický bodový rekord, prvé miesto, najlepší útok aj 
obrana a dvojica strelcov medzi top kanoniermi. Taká je 
bilancia AS Trenčín po skončení jesennej časti Fortuna ligy. 
Prinášame vám pohľad na čísla po práve skončenej časti 
aktuálneho ročníka. 

Po devätnástich kolách je tím trénera Martina Ševelu na 
historickej prvej priečke, čím si oproti minulej sezóne polepšil 
o jedno miesto. Získal úctyhodných 48 bodov, čo je 
maximálny počet v histórii najvyššej slovenskej súťaže, 
odkedy sa hrá na 33 kôl. Kvalitnú jeseň napriek mnohým 
odchodom podčiarkuje vynikajúca bilancia strelených gólov 
(43) a podobne aj inkasovaných (14). 

Medzi streleckú elitu Fortúna ligy sa zaradila dvojica 
hráčov Gino Van Kessel a Matúš Bero, ktorí zaznamenali 

zhodne po desať gólov 
a iba jediný presný 
zásah ich delí od vedú-
ceho Leándreho Ta-
wambu zo Zlatých 
Moraviec. Najproduk-
tívnejším hráčom je 
Holanďan Gino Van 
Kessel, ktorý ku desia-

tim gólom pridal osem asistencií. Najtrestanejším Trenčanom 
bol Ibrahim Rabiu  so šiestimi žltými kartami, jedinú červenú 
obdržal v dueli so Žilinou Milan Rundi č.  

Najvyťaženejším hráčom bol s plnou minutážou brankár 
Igor Šemrinec, ktorý počas jesene nepustil vo Fortuna lige 
ani jedného z kolegov medzi tri žrde a druhého Milana 
Rundiča predčil o takmer 200 minút. 

Jesenní strelci (43): Van Kessel 10, Bero 10, Wesley 6, 
Koolwijk, Rabiu a Schet po 3, Guba a vlastný po 2, Jančo, 
Aliko, Rundič a Madu po 1. 

Matúš Bero a Gino Van Kessel v poslednom jesennom zápase v Trnave. 
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Gólové prihrávky:  Van Kessel 8, Guba 7, Schet 5, Bero 4, 
Koolwijk, Madu, Rabiu a Wesley po 3, Čögley a Aliko po 2, 
Jančo, Jairo a Šulek po 1. 

Bodovanie po jeseni (góly + prihrávky): Van Kessel 18 
(10+8), Bero 14 (10+4), Wesley 9 (6+3), Guba 9 (2+7), Schet 
8 (3+5), Rabiu 6 (3+3), Koolwijk 6 (3+3), Madu 4 (1+3), 
Aliko 3 (1+2), Jančo 2 (1+1), Čögley 2 (0+2), Šulek (1 (0+1), 
Jairo (1 (0+1), Rundič 1 (0+1). 

Žlté karty počas jesene: Rabiu 6, Kleščík a Bero po 5, 
Koolwjik 3, Šemrinec, Skovajsa a Rundič po 2, Čögley, 
Madu, Wesley, Guba, Šulek a Van Kessel po 1 
Červené karty počas jesene: Rundič 1 
Vyťaženosť hráčov počas jesene: Šemrinec 1710 min, 

Rundič 1523, Koolwijk 1520, Bero 1485, Van Kessel 1460, 
Madu 1436, Wesley 1363, Kleščík 1358, Rabiu 1182, Guba 
1007, Čögley 720, Šulek 873, Skovajsa 682, Lobotka 540, 
Schet 509, Opatovský 393, Ramon 270, Jairo 264, Jančo 220, 
Aliko 174, Holúbek 102, Lawrence 7. 

www.astrencin.sk 12.12.2015 
pomocná evidencia 1873/1/2015 
 
Momentálne je Matúš Bero asi najväčšia hviezda v našej 

najvyššej futbalovej súťaži. Fanúšikov si získal nielen 
skvelými výkonmi a gólovou produktivitou, ale aj svojím 
výnimočným prístupom. Je úprimný, chytrý, ambiciózny, na 
nič sa nehrá, jeho odpovede na otázky vždy majú hlavu a pätu 
a bez výnimky prinesú zaujímavé poznatky.  

Dvadsaťročný ofenzívny stredopoliar dosiahol v jesennej 
časti desať ligových gólov, potiahol AS Trenčín k prvému 
miestu a je aj ťahúňom slovenskej reprezentácie do 21 rokov, 
ktorá je na čele 8. skupiny v kvalifikácii o postup na ME 2017 
tejto vekovej kategórie. Právom sa o ňom hovorí ako o 
horúcom adeptovi na „postup“ do seniorskej reprezentácie. 
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O Matúšovi Berovi sa hovorí ako o súčasnom 
najväčšom talente na slovenských trávnikoch. Mladým 
hráčom takéto prirovnania často skôr škodia ako 
pomáhajú, dostávajú ich pod tlak. O vás to však neplatí, 
zdá sa, že pod tlakom médií a fanúšikov ste ešte lepší... 

„Myslím si, že dobrý futbalista musí byť pripravený najmä 
vo svojej hlave. Takéto tlaky skôr či neskôr prídu na každého 
kvalitného hráča. Mňa dobre vychovali rodičia a snažím sa 
zvládať takéto situácie. Vždy som bol pokorný a skromný. 
Tým sa budem prezentovať aj ďalej, bez tejto cesty by som 
nebol nikde. To, že sa nachádzam v športovej kariére tam, kde 
som, je zásluha dobrej výchovy.“ 

V jesennej časti najvyššej slovenskej súťaže ste dosiahli 
desať gólov, ktorý z nich považujete za najkrajší? 

„Pravdepodobne to bude môj prvý gól proti Skalici, keď 
som z ťažkej pozície špičkou prehodil vybiehajúceho 
brankára.“ 

A najdôležitejší? 
„Ťažko vybrať jeden, mnoho z nich bolo dôležitých. Potešil 

ma hetrik proti Skalici.“ 
Paradoxne ste vybrali zásahy proti súperovi, ktorý 

uzatvára po jeseni poradie, znamená to, že proti tímom 
zospodu tabuľky sa vám hrá ťažšie? 

„Kvalita našej súťaže išla veľmi hore, jednotlivé mužstvá 
sú viac-menej vyrovnané. Tie, ktoré hrajú o záchranu, sa 
musia takmer u každého brániť. K nám do Trenčína príde kaž-
dý zavretý a nie s cieľom vyhrať zápas, ale neprehrať. 
Naopak, my sa vždy snažíme dať góly a zakaždým hráme na 
víťazstvo. Taká je naša mentalita.“ 

Takmer v každom stretnutí ste neprehliadnuteľný, 
šliapete naplno, prezraďte, kde beriete energiu a 
motiváciu k týmto výkonom? 
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„Asi najmä z psychickej pohody, ktorú mám. Za svoj tím 
som ochotný položiť aj život. Keď potrebujeme drieť celých 
90 minút, aby sa neprehralo, tak idem naplno a tá energia 
vychádza zo mňa. Mám rád víťazstvá a milujem, keď môžeme 

byť všetci spolu 
šťastní a záro-
veň tým tešíme 
fanúšikov. Mo-
tor, ktorý ma 
ženie vpred, sú 
víťazstvá. Vždy 
chcem podať čo 
najlepší výkon, 
aby som pomo-
hol tímu. Samo-

zrejme, motivuje ma aj osobná spokojnosť.“ 
S kým si najlepšie rozumiete z trenčianskeho kádra? 
„Najbližší sú mi domáci Trenčania, s ktorými som 

odmalička, teda Lukáš Skovajsa a Matúš Opatovský. S 
Lukášom sa poznám od mojich štyroch rokov, keď sme sa 
stretli prvýkrát v škôlke a prežívame spolu všetko dobré aj zlé. 
Všetci chalani v našom kádri sú však vynikajúci, rozumiem si 
dobre s každým z nich.“ 

Vedľa niektorého zo spomenutej dvojice sedíte aj v 
šatni? 

„Nie, ale sme len kúsok od seba. Ja mám miesto vedľa 
Tomáša Šalatu a Daniela Bednárika.“ 

Je práve dobrá partia, charakter a pohoda v šatni 
kľúčovou zbraňou AS Trenčín? 

„Určite áno. Tú pohodičku, ktorú máme medzi sebou, 
prenášame aj na ihrisko. Je to naša najväčšia sila. Keďže 
medzi sebou nemáme problémy, tak to cítiť aj na ihrisku. 
Zaskakujeme za seba navzájom. Keď treba, jeden zamaká za 

Mikulášsky zápas v Trnave, zľava Wesley, Bero, Šemrinec a kapitán Kleščík. 
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druhého. Odzrkadľuje sa to v tom, že sa nám darí a sme 
tímoví. Práve to je podľa mňa vo futbale najdôležitejšie.“ 

V súvislosti s vaším možným prestupom sa spomínala 
sedemmiestna suma a kluby ako Celtic, Arsenal, Liverpool 
či AC Miláno, nekrúti sa vám z toho hlava? 

„Cítil som, že záujem o mňa bol trochu väčší, ale snažil 
som sa nevnímať to. Sústredil som sa na to, aby som podával 
čo najlepšie výkony za Trenčín. Myslím si, že sa mi to aj 
darilo, aj keď tam boli nejaké výnimky a ešte stále mám čo 
zlepšovať. Keď sa na mňa príde pozrieť nejaký skaut, beriem 
to ako odmenu za moju tvrdú drinu. Zároveň to nemôže byť 
pre mňa uspokojenie. Ak raz chcem hrať v niektorom zo 
špičkových klubov, tak musím na sebe ešte veľmi veľa 
pracovať.“ 

Vy sám ste hovorili, že vysnívanou ligou je pre vás 
anglická Premier League, takže: Do you speak English? 

„Samozrejme, že hovorím po anglicky. Všetci futbalisti 
vedia, že angličtina je nesmierne dôležitá, bez nej sa človek 
nikde nepohne. Vždy som sa jazykovo svedomito pripravoval 
a tlačili ma do toho aj rodičia. Myslím si, že moja angličtina je 
na solídnej úrovni, ale určite je čo zlepšovať. Verím, že ak sa 
dostanem niekam do zahraničia, budem napredovať aj z tejto 
stránky.“ 

Aký je váš pohľad na fakt, že v kádri AS Trenčín je 
veľa legionárov? 

„Náš káder je na slovenské pomery netradičný, ale vôbec 
nám to nevadí. Je prirodzené, že najlepšie si navzájom 
rozumejú chalani z rovnakej krajiny, či už sme to my Slováci, 
Nigérijčania alebo Brazílčania. Nerobíme však rozdiely medzi 
jednotlivými národnosťami, u nás je vždy na prvom mieste 
tím. Keď prídu noví hráči, vždy sa ich snažíme prijať medzi 
seba. Väčšinou je to bez problémov, zapadnú do kolektívu a 
dokážu nám pomôcť aj z hernej stránky.“ 
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Aký máte vzťah so sestrou, ktorá je profesionálna 
hádzanárka? 

„Samozrejme, že so sestrou Katkou sa navzájom 
podporujeme. Ona momentálne hráva za Trenčín. Veľakrát si 
nájdem cestu na zápas jej družstva. Takisto ona chodí na moje 
zápasy. Určite sme nejako prepojení a je úsmevné, že keď sa 
darí jednému z nás, tak aj ten druhý podá dobrý výkon.“ 

Blížia sa Vianoce a Nový rok, ako plánujete prežiť 
sviatky? 

„Určite v kruhu mojej rodiny, ktorá pre mňa znamená 
veľmi veľa a už sa na to nesmierne teším. Vianoce sú o tom, 
aby rodina bola pokope a navzájom sme si užívali jeden 
druhého. Pre mňa je to najkrajšie obdobie v roku. Môžem byť 
s rodičmi dlhší čas bez tréningov, je to pre mňa uvoľňujúce a 
aj atmosféra je výnimočná. Môžem sa s nimi porozprávať o 
čomkoľvek a budem mať na to dosť času. Predsa len počas 
sezóny na to nie je toľko príležitostí. Teraz prichádza čas, 
ktorý si môžeme spolu naplno užiť.“ 

Chodia vaši rodičia pravidelne na domáce stretnutia 
Trenčína? 

„Nielen na domáce, ale cestujú aj na zápasy u súperov. 
Samozrejme len na tie, keď sa nehrá niekde ďaleko. Veľmi si 
to vážim. Oni sú pre mňa obrovská podpora, bez nich by som 
určite nebol tam, kde som teraz.“ 

Aj si doprajete vianočné špeciality, či si radšej strážite 
líniu? 

„Doprajem si ich, patrí to k sviatkom. Mamina dobre navarí 
a ja sa vždy dobre najem. Je to ten čas v roku, keď si môžu aj 
futbalisti trochu odfúknuť. Nemôžem síce pribrať tri či štyri 
kilá, ale možno nejaké to kilečko občas vyskočí. Trochu 
môžem porušiť životosprávu, ale len do takej miery, aby som 
svoju hmotnosť po sviatkoch vrátil naspäť. Koniec-koncov 
máme v klube pravidelné váženie, kde nás tréneri kontrolujú. 
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Je to však na každom jednom hráčovi, ako sa chce svedomito 
pripravovať a strava k tomu patrí. Vždy je to o nastavení v 
hlave. Každý vie, čo potrebuje k tomu, aby sa cítil dobre.“ 
Čo je pre vás najlepší relax? 
„Keď som doma s priateľkou Klaudiou a iba oddychujeme, 

rozprávame sa, počúvame hudbu, vtedy dokážem úplne 
vypnúť.“ 

Ktoré športy okrem futbalu si rád pozriete v televízii? 
„Momentálne florbal, naša ženská reprezentácia mi robí 

radosť na majstrovstvách sveta. Okrem toho aj volejbal a 
hádzanú. Volejbal hráva moja priateľka a hádzanú zase 
sestra.“ 

Ktorý je váš obľúbený futbalový klub? 
„Jednoznačne FC Liverpool. Odmalička mu držím palce, 

najradšej mám Stevena Gerrarda, ktorý je pre mňa obrovský 
vzor. Samozrejme, veľmi obdivujem Martina Škrtela, ktorému 
sa podarilo dostať do tohto klubu. Raz mu to poviem. Síce 
sme sa už párkrát stretli v Trenčíne či na reprezentačných 
akciách, no nepoznáme sa osobne.“ 

Ako každý správny fanúšik FC Liverpool, aj Matúš Bero 
pozná slová klubovej hymny naspamäť. „You’ll never walk 
alone“ si dokonca neraz aj zaspieva.  

„Počúvam ju odmalička, takže ju dobre poznám. Je to 
nádherná pieseň. Musí byť niečo neskutočné naživo vidieť, 
ako všetci fanúšikovia jednohlasne spievajú túto hymnu pred 
domácimi stretnutiami Liverpoolu. Samozrejme, že poznám 
význam tej skladby,“ povedal nám šikovný ofenzívny 
stredopoliar. 

Medzi futbalistami sú v súčasnosti veľmi populárne rôzne 
tetovania. Aj medzi našimi reprezentantmi sú mnohí, ktorí si 
nechali vryť do kože rôzne obrázky. Martin Škrtel, Vladimír 
Weiss či Marek Hamšík ich majú niekoľko.  
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„Ja nemám žiadne tetovanie. Je to každého slobodná voľba, 
ale mňa to nijako neláka. Priznám sa, že sa mi to príliš nepáči. 
Možno raz, keď sa mi podarí oženiť, by som si dal vytetovať 
dátum svadby. Nič iné u mňa nehrozí,“ priznal Matúš Bero. 

www.sportaktuality.sk 13.12.2015 
pomocná evidencia 1874/1/2015 
 
Projekt nového futbalového štadióna v Trenčíne je hotový. 

Klub musí ešte do 
konca tohto roka 
podať projektovú 
dokumentáciu šta-
dióna na územné 
rozhodnutie. V nej 
by malo byť jasné 
jeho dispozičné rie-
šenie,  pôjde na 
prvé vyjadrovania 

všetkých dotknutých orgánov. 
„Predpokladám, že celý proces sa spustí v priebehu januára. 

Trvať by mohol približne tri mesiace, možno aj kratšie, pokiaľ 
tam nebudú nejaké zásadné 
pripomienky,“ hovorí generál-
ny manažér futbalového klubu 
AS Trenčín Róbert Ryb-
níček. Klub následne pro-
jektovú dokumentáciu zosu-
marizuje a prerobí na staveb-
ný projekt. 

„Potom podáme žiadosť o stavebné povolenie,“ spresnil 
Róbert Rybníček s tým, že celý proces potrvá asi pol roka. 
„Predpokladám, že ak nebudú žiadne väčšie problémy, so 
stavbou by sme mohli začať v septembri budúceho roka. 
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Štadión musíme dokončiť do leta 2018, čo určite dodržíme,“ 
dodal. 

V rámci príprav projektovej dokumentácie nového štadióna 
sa už objavili prvé 
komplikácie. Mesto 
pri dopravnom rie-
šení v časti, kde je 
v projekte štadióna 
tribúna, ešte v mi-
nulosti navrhlo kru-
hovú križovatku. 
Tá teraz zasahuje 
do objektu štadió-

na. Na tento problém sme sa spýtali generálneho manažéra 
„My to nevieme inak nadimenzovať ani dispozične riešiť. 
K tomu sa musí vyjadriť mesto a dotknuté orgány,“ dodal 
Róbert Rybníček. 
Podľa hlavného ar-
chitekta mesta 
Martina Beďatša 
bolo dopravné rie-
šenie v územnom 
pláne spracované 
ešte v roku 2009. 

„Upozornil som 
na to projektantov štadióna, aby v dopravnom riešení túto 
križovatku vykreslili tak, aby to bolo v súlade s územným 
plánom. Ak by sa v budúcnosti išla realizovať, aby nebol 
konflikt medzi ňou a štadiónom,“ povedal Martin Beďatš. 

Mesto hľadá riešenie, aby tam kruhová križovatka 
nemusela byť. „Nie kvôli štadiónu, ale preto, že sa nám tam 
nepáči, je priestorovo náročná. Snažíme sa križovatku dostať 
pod samotnú železnicu,“ dodal Martin Beďatš. 
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Na príprave projektu s klubom spolupracoval aj Slovenský 
futbalový zväz. 

„Tak ako je projekt teraz navrhnutý, spĺňa všetky 
požiadavky príslušných smerníc. Zdržanie berieme na 
vedomie, ale dúfame, že sa to podarí čo najskôr. Termíny sú 
stanovené smernicou futbalového zväzu, je na kluboch 
a mestách, aby si nastavili harmonogram tak, aby to stihli. 

Verím, že v Tren-
číne sa to podarí,“ 
povedal projek-
tový manažér zvä-
zu Peter Dedík. 

Nový futbalo-
vý stánok bude 
stáť na mieste už 
zbúraných starých 
tribún. Kapacita 

štadióna bude po úplnom dokončení takmer 12-tisíc miest. 
Výstavbu financuje futbalový klub, časť peňazí pôjde 

z dotácie od Slovenského futbalového zväzu. V prvej fáze 
preinvestujú 7,4 milióna eur – 5 miliónov eur súkromných 
a 2,4 zo štátnych zdrojov. Do projektu sa zapojilo aj mesto, 
vložilo tam svoje pozemky. 

Trenčín sa po dokončení rekonštrukcie zaradí k mestám, 
ktoré majú futbalové štadióny na najvyššej úrovni.  

„Teší nás, že Trenčín dostane moderný futbalový stánok, je 
to veľká podmienka ďalšieho rozvoja športu,“ povedal 
hovorca SFZ Juraj Čurný . Predpokladá, že štadión nebude 
slúžiť len pre  Trenčín, ale aj pre celú oblasť Považia. „Vzniká 
sieť štadiónov, kde môžeme organizovať futbalové zápasy 
reprezentácie rôznych vekových kategórií,“ dodal Juraj Čurný. 

www.sme.sk 26.12.2015 
pomocná evidencia 1940/1/2015 
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Futbalisti majstrovského AS Trenčín odštartujú prípravu na 
jarnú časť sezóny Fortuna ligy 2015/2016 vo štvrtok 7. 
januára v domácich podmienkach na Sihoti.  

Zverenci trénera Martina Ševelu už dva dni po úvodnom 
tréningu majú na programe modelovaný zápas v rámci kabíny 
AS Trenčín. 

Počas prípravného obdobia odohrá AS jedenásť stretnutí. 
Štyri z nich sú na programe na štadióne v Trenčíne. Mužstvo 
absolvuje počas necelých dvoch mesiacov dve sústredenia. 
Najskôr vycestuje na päť dní do Nymburku, kde sa stretne s 
tretím tímom českej ligy FK Mladá Boleslav (17. januára) a 
dvojzápas odohrá proti aktuálne druhej Sparte Praha (20. 
januára). 

Na sústredení v Turecku, ktoré je o štyri dni dlhšie ako v 
predchádzajúcich rokoch, odohrá Trenčín štyri kvalitné 
zápasy. Potvrdené mená súperov by mali byť ešte pred 
vianočnými sviatkami. Všetky ostatné zápasy mimo 
spomenutých sústredení odohrá AS na domácom ihrisku na 
Sihoti. 

Hernú časť prípravy odštartuj 14. januára dvojzápasom 
proti Spartaku Myjava. Následne tím odcestuje do Nymburku. 
Po návrate privítajú Trenčania 1. FC Slovácko (sobota 23. 
januára). Nasledovať bude príprava v Turecku a po návrate už 
len generálka pred úvodným jarným kolom doma s lídrom 
druhej českej ligy 1. SC Znojmo (sobota 20. februára). 

Ligovú jar odštartuje majster o týždeň neskôr, keď doma 
privíta v šlágri po jeseni druhý Slovan Bratislava. 

www.sportaktuality.sk 18.12.2015 
pomocná evidencia 1906/1/2015 
 
Do Jedenástky jesene futbalovej Fortuna ligy sa dostalo až 

šesť hráčov majstrovského AS Trenčín. Najlepším brankárom 
sa stal Ján Mucha z bratislavského Slovana, na hrote zasa 
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nechýba najlepší kanonier súťaže Kamerunčan Tawamba 
Kana zo Zlatých Moraviec.  

Jedenástku jesene zostavila Únia ligových klubov (ÚLK) 
na základe oficiálnych štatistík súťaže. V tesnom súboji o post 
najlepšieho brankára napokon zvíťazil Ján Mucha, ktorému na 
päty šliapal brankár AS Trenčín Igor Šemrinec. Práve 
slovenský reprezentant Ján Mucha bude počas jarnej časti 
bojovať o miesto v brankárskej trojici na európskom 
šampionáte pri konkurencii Matúša Kozáčika, Dušana 
Kuciaka či Jána Novotu. 

Kým Slovan má v tíme hviezd brankára Muchu, mužstvo 
AS dodalo tri štvrtiny obrannej formácie. Na ľavej strane bol 
najlepší Nigérijčan 
Kingsley Madu, 
ktorý odohral šest-
násť z devätnástich 
zápasov a strelil 
jeden gól. Vpravo 
dostal priestor ta-
lentovaný Martin 
Šulek, ktorý dovŕši 
18 rokov až v polo-
vici januára. Do zostavy majstra sa prebojoval v 9. kole po 
odchode Petra Čögleya a okamžite sa zaradil medzi opory. 
Pomyselnú stopérsku dvojicu jesenných hviezd tvorí Srb 
Milan Rundi č a jeho menovec zo Žiliny, reprezentant 
Slovenska do 21 rokov Milan Škriniar . 

Dvojicu defenzívnych stredopoliarov tvoria mimoriadne 
skúsení a ostrieľaní futbalisti - Viktor Pečovský a spolu s ním 
holandský legionár v drese Trenčína Ryan Koolwijk . Na 
krídelných postoch k nim pribudol ďalší Holanďan Gino van 
Kessel a srbský legionár zo Slovana Marko Milinkovi č. Prvý 

Sedemnásťročný Šulek v súboji s Trnavčanom Halilovičom. 
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menovaný vyniká nenapodobiteľnou rýchlosťou, druhý je 
skúsený technik a strelecký ekvilibrista. 

Dvaja hráči, ktorých cena na prestupovom trhu je aj 
vzhľadom na ich post vo Fortuna lige zrejme najvyššia, sa v 
jedenástke jesene starajú o ofenzívu. Podhrotový diamant 
Trenčína Matúš Bero je už dnes v hľadáčiku európskych 
veľkoklubov a vôbec nie je vylúčené, že na jar sa dočká v 
príprave na európsky šampionát aj reprezentačnej premiéry. 
Pred ním operuje Kamerunčan Tawamba Kana zo Zlatých 
Moraviec, ktorý v pätnástich zápasoch nastrieľal 11 gólov. 

www.teraz.sk 29.12.2015 
pomocná evidencia 1943/1/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


