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Šport a telesná kultúra 

 

Vedenie Dukly Trenčín hľadalo brankára, ktorý by zaujal 

miesto novej jednotky 

v tíme. Nakoniec sa po-

darilo dohodnúť s nór-

skym reprezentačným 

gólmanom Larsom 

Voldenom. 

„Sme radi, že sa nám 

podarilo podpísať Lar-

sa, ktorý je výborným 

brankárom a verím, že to bude impulz pre celé mužstvo, aby 

začalo víťaziť a otočila sa nepriaznivo vyvíjajúca sezó-

na,“ uviedol k podpisu novej posily generálny manažér Dukly 

Ján Kobezda. 

Dvadsaťštyriročný rodák z Osla Lars Volden vyrastal 

v klube Manglerud Star. Reprezentoval Nórsko v mládežníc-

kych kategóriách, po pôsobení v juniorskej fínskej súťaži si ho 

všimol aj klub NHL Boston Bruins a draftoval ho v roku 2011 

v 6.kole. Lars Volden ďalšie dva roky chytal najvyššiu fínsku 

súťaž v drese Espoo Blues, posledné štyri roky pôsobil vo švéd-

skej Elitserien, kde hájil svätyňu Rogle BK.  

Stal sa aj pevnou súčasťou nórskej reprezentácie, za ktorú 

chytal na olympijských hrách aj posledných piatich majstrov-

stvách sveta.  

www.hkdukla.sk 02.01.2017 

pomocná evidencia 009/1/2017 

 

Josef Turek skončil v pozícii hlavného trénera hokejového 

tipsportligistu Dukla Trenčín. Kormidla sa ujme generálny 

http://www.hkdukla.sk/
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manažér Ján Kobezda, ktorý povedie mužstvo spoločne s Jú-

liusom Pénzešom a Viliamom Čachom. 

Josefovi Turekovi sa stala osudnou utorňajšia prehra 3:8 na 

ľade Liptovského Mikuláša. Český kouč pritom zasadol na tré-

nerskú stoličku len na konci októbra, keď vystriedal Miloša 

Holaňa. Spoločne s vedením tímu sa zaslúžil o výraznú obme-

nu kádra, výsledkové zlepšenie to však neprinieslo. Za svoje 

pôsobenie vo funkcii získal Turek len štrnásť bodov a Trenčín 

sa prepadol na poslednú priečku v tabuľke.  

Okrem utorňajšieho debaklu v Mikuláši utŕžili Trenčania 

ešte jeden vyšší v Nitre, kde pre-

hrali 2:9. Od 9. decembra ťahajú 

8-zápasovú sériu prehier, ktorú 

Turek vysvetlil extra slabou vý-

konnosťou hráčov.  

„Naši hráči už dlhodobo hra-

jú zápasy na 70 percent ich vý-

konnosti. Mne sa to v poslednej 

dobe nezdá, preto prehrávame. Vôbec sa nečudujem fanúšikom, 

že pískajú na mňa i na hráčov,“ uviedol po dueli v Liptovskom 

Mikuláši. 

V stredu 4. januára ráno už prišlo v Trenčíne k druhej tréner-

skej zmene v sezóne. Po Holaňovi skončil aj Turek. Ján Ko-

bezda pôsobil v zlúčenej funkcii už v minulom ročníku, Duklu 

spolu s asistentom Marcelom Hanzalom doviedol do play off, 

no vo štvrťfinále s ňou nestačil na neskoršieho finalistu z Ban-

skej Bystrice.  

„Pre nepresvedčivé výkony a výsledky sme odvolali tréner-

skú dvojicu Turek - Petrovický. Pri mužstve bude pôsobiť od 

dnešného dňa trénerský triumvirát. Ja budem hlavným tréne-

rom, som zodpovedný za to, čo sme poskladali, a tak musím 

ukázať, že to malo význam. Asistentom trénera bude Július 

Pénzeš, tretím trénerom, ktorý bude mať poradnú funkciu, bude 

Tréner Josef Turek skončil na lavičke Dukly. 
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Viliam Čacho, ktorý je šéftrenérom mládeže Dukly a má dobrý 

prehľad aj o A-tíme. Situácia je neľahká. Verím, že sa nám to 

ešte podarí otočiť. Dúfam, že nám k tomu pomôžu aj naši fanú-

šikovia a budú hráčov povzbudzovať,“ uviedol Ján Kobezda. 

Josefovi Turekovi nevyšiel v prebiehajúcom ročníku už 

druhý angažmán. Sezónu otvoril na striedačke HKM Zvolen, 

no 20. októbra sa z nej predčasne porúčal. Nahradil ho Milan 

Staš. O týždeň neskôr sa stal hlavným kormidelníkom Dukly, 

ktorá v tej dobre prechádzala menšou krízou. Napriek výraz-

ným zmenám v mužstve sa mu nepodarilo Trenčín vrátiť na ví-

ťaznú vlnu a po dvoch mesiacoch si opäť musí hľadať nový 

klub. 

Trenčania sa po utorňajšom 35. kole Tipsport Ligy nachá-

dzajú na poslednej 10. priečke v tabuľke, na deviate Nové Zám-

ky so zápasom k dobru strácajú sedem bodov. Na ôsmu priečku 

zaručujúcu účasť v play off, na ktorej má Martin o tri zápasy 

menej, majú 12-bodové manko.  

Na záverečnú fázu základnej časti najvyššej domácej súťaže 

prišiel Trenčanom pomôcť nórsky reprezentačný brankár Lars 

Volden, do defenzívy sa vrátil Emil Bagin a útok vystužil os-

trieľaný kanonier Roman Tománek. Nedávno mužstvo opus-

tili obranca Jaroslav Obšut i útočník Tomáš Sýkora. Dres 

Dukly si v akomkoľvek súťažnom dueli tejto sezóny TL ob-

lieklo už viac ako 40 hráčov. 

www.teraz.sk 04.01.2017 

pomocná evidencia 017/1/2017 

 

Nigérijský krídelník Samuel Kalu prestúpil do KAA Gent. 

Belgickému vicemajstrovi sa upísal na tri a pol roka. Rodák z 

polmiliónového nigérijského mesta Aba mieri za dvojicou kra-

janov a ďalšími bývalými hráčmi AS Trenčína Mosesa Simona 

a Ibrahima Rabiua. 

http://www.teraz.sk/
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„Prestup ďalšieho hráča do kvalitnej belgickej ligy potvr-

dzuje kredit AS Trenčín na tomto trhu. Samuel Kalu odviedol 

od svojho príchodu do klubu kvalitnú prácu a už počas leta bol 

o jeho prestup záujem. Klub rozhodol v danom čase o jeho zo-

trvaní v Trenčíne. Dnes prišiel čas na prestup. V mužstve máme 

pripravených ďalších hráčov, 

ktorí ho časom plnohodnotne 

nahradia. Máme tu trojicu mla-

dých nigérijských futbalistov a 

dvaja z nich hrajú na pozícii 

Samuela. Veríme aj v posun 

ďalších našich mladých hrá-

čov, ktorí naznačili svoje mož-

nosti. Už teraz začíname s bu-

dovaním mužstva pre ďalšiu 

sezónu,“ povedal hovorca klu-

bu Martin Galajda.  

„Boli sme v rokovaní z CSKA Moskva, ktorý mal veľmi se-

riózny záujem o jeho služby v letnom prestupovom období i te-

raz. Nakoniec k potvrdeniu dohody, ktorá bola medzi nami a 

ruským klubom neprišlo. Keďže sme vedeli aj o záujme Gentu, 

rozhodli sme sa uvoľniť hráča do Belgicka. S KAA máme nie-

len dobré vzťahy, ale aj solídne obchodné skúsenosti. Kalu po-

treboval nájsť novú motiváciu. Sme radi, že naša práca a jeho 

talent vyústili v tento prestup. Som presvedčený, že časom bude 

pevnou súčasťou základnej zostavy Gentu. Jeho nadanie a po-

tenciál môže byť umocnený aj ďalším prestupom. Možno už v 

blízkej budúcnosti,“ povedal generálny manažér klubu Róbert 

Rybníček. 

Devätnásťročný futbalista prišiel pod Čákov hrad pred ro-

kom. Debut si odkrútil už koncom februára 2016 v zápase proti 

Slovanu Bratislava. V 42 dueloch vo všetkých súťažiach 
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nastrieľal počas minulého roka šesť gólov. Na svojom konte má 

aj osem finálnych prihrávok.  

Gent okupuje v tabuľke belgickej Jupiler League siedmu po-

zíciu. Vo februárovom šestnásťfinále Európskej ligy si zmeria 

sily s anglickým Tottenham Hotspur.  

www.astrencin.sk 04.01.2017 

pomocná evidencia 019/1/2017 

 

Zverenci trénera Martina Ševelu odštartovali v sobotu 7. ja-

nuára zimnú prípravu na druhú polovicu aktuálneho ročníka 

Fortuna ligy v domácich podmienkach na Sihoti. Realizačný 

tím mal k dispozícii celkovo tridsať hráčov. Na úvodnom tré-

ningu sa v kabíne prvého mužstva ukázalo jedenásť nových 

tvárí. Z jesenného kádra chýbali iba Martin Šulek a Jakub 

Paur, ktorí sú s reprezentačnou rezervou na sústredení v Spo-

jených arabských emirátoch. 

Už v utorok 10. januára je na programe prvý z desiatich prí-

pravných zápasov, ktoré sú 

v kalendári prvého mužstva 

naplánované na január a 

február. Tím Martina Še-

velu odštartuje hernú prí-

pravu na ihrisku štvrtého 

tímu jesene najvyššej če-

skej súťaže FC Fastav Zlín. 

Na domácom ihrisku sa AS predstaví v sobotu 14. januára, keď 

v dvojzápase privíta druholigovú Nitru.  

Nasledovať budú dve sústredenia. Prvé sa uskutoční v 

českom Nymburku (18. - 21. januára). V rámci tohto tréningo-

vého kempu odohrajú Trenčania zápasy proti Mladej Boleslavi 

a Libercu. Obe stretnutia sú na programe na ihrisku prvého me-

novaného klubu. Na tradičnom sústredení v Turecku (25. janu-

ára - 4. februára) odohrá AS tri zápasy. Postupne sa stretne s 

Tréner Martin Ševela na prvom tohtoročnom tréningu. 

http://www.astrencin.sk/
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bulharským Ludogorcom Razgrad, chorvátskym Hajdukom 

Split a nórskym Tromsö IL.  

Z nových hráčov sa na úvodnom tréningu predstavili dvad-

saťročný holandský krídelník Milton Klooster a jeho dvojička 

Rodney Klooster 

hrajúci na pozícii 

pravého obrancu. Na 

skúške sú osemnásť-

ročný brazílsky sto-

pér Caio Laizo 

Werneck, rovnako 

starý krajný obranca 

zo Surinamu Geston 

Pinas a devätnásťročný pravý obranca Kerim Palič z Bosny a 

Hercegoviny.  

Do prípravy sa zapojilo aj kvarteto hráčov, ktorých príchod 

klub oznámil ešte koncom minulého roka. Sú to holandský stre-

dopoliar Desley Ubbink, nigérijskí krídelníci Usman Ade-

kunle Issa, Hillary Gong Chukwah a ich krajan Abdul Musa 

Zubairu nastupujúci na poste stredopoliara. Do prípravy sa po 

návrate z hosťovania v Interi Bratislava zapojil stopér Tomáš 

Šalata a z dorastu prišiel Adrián Slávik nastupujúci na kraji 

obrany. AS Trenčín má záujem ešte o dvoch alebo troch nových 

hráčov. 

Z jesenného kádra prestúpil do belgického KAA Gent Sa-

muel Kalu a tím opustili aj Jamarro Diks, Ruben Gabriel, 

Matúš Opatovský, Cong Yao Yin, Rafael Vieira, Chisom 

Johnson a Pedro Barrios. Navyše, klub plánuje uvoľniť na 

prestup alebo hosťovanie aj trojicu Jeffrey Ket, Aldo Baéz a 

Erik Mikeš.  

Zoznam hráčov na prvom tréningu zimnej prípravy: 

Brankári: Igor Šemrinec, Adrián Chovan, Matej Vozár, 

obrancovia Peter Kleščík, Lukáš Skovajsa, Maduka Udeh, 
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Rodney Klooster, Caio Laizo Werneck, Geston Pinas, Ke-

rim Palič, Tomáš Šalata, Adrián Slávik, Jeffrey Ket, stredo-

poliari Filip Halgoš, Denis Jančo, James Lawrence, Dávid 

Richtárech, Desley Ubbink, Pedro Colina, Abdul Musa Zu-

bairu, Aldo Baéz, krídelníci a útočníci Aliko Bala, Rangelo 

Janga, Milan Kvocera, Uche Nwofor, Erik Prekop, Milton 

Klooster, Usman Adekunle Issa, Hillary Gong Chukwah, 

Erik Mikeš.  

www.astrencin.sk 07.01.2017 

pomocná evidencia  

 

Slovenská hádzanárska reprezentantka Monika Rajnohová 

už nie je hráčkou tímu Skara HF, do ktorého prestúpila počas 

uplynulého leta.  

V závere roka 2016 pre nespokojnosť predčasne ukončila 

svoje pôsobenie v tíme nováčika najvyššej švédskej súťaže 

žien, ktorý uzatvára ak-

tuálne poradie tamojšej 

elitserien s bilanciou 1 

víťazstvo, 1 remíza a 10 

prehier. 

„Počas sezóny sme 

mali menej tréningov a 

ani kvalita nebola na ta-

kej úrovni, akú som oča-

kávala, preto som sa 

rozhodla vrátiť,“ vysvetlila Monika Rajnohová. 

Dvadsaťtriročná spojka nezostala dlho bez angažmánu. Ne-

čakane sa objavila v HK AS Trenčín a dres nováčika WHIL 

2016/2017 si obliekla už v prvom novoročnom kole proti 

Bemacu Prešov (17:25). 

„Tento klub veľmi dobre poznám a na najbližší polrok som 

nechcela nič iné riešiť,“ vysvetlila svoju voľbu odchovankyňa 

Slovenská hádzanárska reprezentantka Monika Rajnohová. 

http://www.astrencin.sk/
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miestneho klubu. Pri svojej premiére sa uviedla siedmimi gólmi 

a hneď potvrdila svoje kvality, ktorými môže v ďalšom prie-

behu sezónu pomôcť mladému trenčianskemu družstvu. 

Monika Rajnohová pred angažmánom v Skare strávila rok v 

maďarskom Mosonmagyaróvári KC SE, predtým hrala po dve 

sezóny v DHC Slavia Praha a HK Britterm Veselí nad Mora-

vou. S národným tímom SR účinkovala na ME 2014 v Maďar-

sku a Chorvátsku, kde prispela ku konečnej 12. priečke. 

www.sportaktuality.sk 09.01.2017 

pomocná evidencia 034/1/2017 

 

V závere minulého roka a úvodných mesiacoch toho aktuál-

neho prišiel čas na odovzdanie výťažku z charitatívneho podu-

jatia Hviezdy deťom. 

Piatym z obdarova-

ných subjektov je Spo-

jená škola internátna, 

ktorej vďaka charita-

tívnemu programu AS 

Trenčín pomohli su-

mou 2000 eur.  

Symbolický šek si 

riaditeľka školy Alena 

Gašparovičová pre-

brala z rúk zástupkyne generálneho partnera projektu Veroniky 

Čičovej z útvaru externých vzťahov Slovenských elektrární. 

Stalo sa tak začiatkom decembra v rámci tradičného turnaja zá-

kladných škôl MikulAS Cup 2016, na ktorom hral unifikovaný 

tím Spojenej školy a školy na Veľkomoravskej ulici spájajúci 

mentálne postihnuté a zdravé deti. 

Spojená škola internátna vzdeláva deti s mentálnym postih-

nutím. Je školou, ktorá preferuje rovnosť šancí. „Každý žiak 

môže byť lepším,“ hlása motto školy. „Hoci dieťa nemôže zví-

http://www.sportaktuality.sk/
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ťaziť nad svojím osudom, môže zvíťaziť nad našou ľahostaj-

nosťou. Je málo tých, čo im opätujú lásku. Dajme im, aj sebe, 

vzájomnú lásku a nie pohŕdanie,“ píše internetová stránka ško-

ly.  

Spojená škola internátna buduje modernú výchovnovzdelá-

vaciu inštitúciu presadzujúcu požiadavku premeny tradičného 

vzdelávacieho systému na tvorivý a humánny.  

„Vďaka spojeniu projektov Hviezdy deťom a MikulAS Cup 

sa snažíme ukázať, že aj deti s postihnutím vedia podávať veľké 

výkony. Všetky deti majú svoje sny. Aj žiaci Spojenej školy 

pracujú denne na ich dosiahnutí. Dôležité je búrať bariéry me-

dzi zdravými a postihnutými deťmi a predsudky našej spoloč-

nosti,“ povedala manažérka akcií AS Trenčín Petra Drábová.  

Charitatívne podujatie „Hviezdy deťom“ prinieslo v ôsmom 

roku života výťažok vo výške 18 tisíc eur. Dnes neoddeliteľná 

súčasť komunitného programu AS Trenčín získala počas svoje 

osemročnej existencie na pomoc tým, ktorým osud postavil do 

cesty neľahké prekážky, sumu vo výške takmer 123 tisíc eur. 

www.astrencin.sk 11.01.2017 

pomocná evidencia 041/1/2017 

 

AS Trenčín získal na polročné hosťovanie krídelníka KAA 

Gent. Tréner Martin Ševela môže počas jarnej časti sezóny po-

čítať so službami gruzínskeho reprezentanta do dvadsaťjeden 

rokov Giorgiho Beridzeho. 

„V rámci dobrej spolupráce s Gentom sme získali hráča, 

ktorý by mal pomôcť mužstvu počas jari. Naša hra v krídelných 

priestoroch musí byť lepšia a efektívnejšia. Kraje sú dôležitými 

postami v našom hernom systéme. Preto sme siahli k zmenám 

a doplneniu mužstva aj na tomto poste. Beridze prispeje k zvý-

šeniu konkurencii v kabíne, ktorá bude dôležitá na nastavenie 

víťaznej mentality. Práve ta nás v jesennej časti dočasne 

http://www.astrencin.sk/
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opustila“ povedal generálny manažér AS Trenčín Róbert Ryb-

níček. 

Devätnásťročný krídelník prišiel do Belgicka pred rokom a 

pol. „Trénoval som s 

rezervným tímom, ale 

dostal som šancu vo 

viacerých prípravných 

zápasoch A-tímu. 

Taktiež mám za sebou 

veľa tréningov s pr-

vým mužstvom,“ pre-

zradil Giorgi Beridze 

a pokračoval: „Z príchodu do Trenčína mám veľmi dobrý pocit. 

Chcem ukázať svoju kvalitu a pomôcť mužstvu. Privítal som 

šancu hrať v mužstve dvojnásobného majstra Slovenska. Keď 

prišla táto šanca, príliš som neváhal. AS má mladý tím a ja ve-

rím, že dostanem šancu. Príchod do Trenčína je asi najlepšie 

rozhodnutie pre moju budúcnosť.“ 

www.astrencin.sk 12.01.2017 

pomocná evidencia 044/1/2017 

 

Sezóna plná jubileí! Slovenský hokejista Marián Hossa 

(38) pokračuje na vlne prekonávania významných míľnikov v 

zámorskej NHL. Najnovšie sa mu podarilo prelomiť métu 600 

asistencií. Útočník Chicaga Blackhawks sa potešil aj z toho, že 

to na vlastné oči videl jeho otec František (62). 

V historických tabuľkách NHL sa Marián Hossa so 602 asis-

tenciami dostal na 81. miesto, keď vyrovnal Kirka Mullera. 

Slovák sa totiž podieľal na výhre jastrabov s Coloradom 6:4 

tromi prihrávkami. Veľkosť Mariána sa potvrdila po tom, čo ho 

hlavný kouč po dvoch prehrách zaradil do tretej formácie k 

mladíkom Hinostrozovi a Kerovi. 

http://www.astrencin.sk/
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Odlúčenie od kapitána Jonathana Toewsa mu neuškodilo, 

veď novovzniknutá lajna nazbierala osem bodov. „Mladí hráči 

majú gólmi napomôcť k 

úspechu, ale oni sa dnes 

postarali o všetky. Zápas 

si užili a bola radosť sa 

na nich pozerať,“ priznal 

tréner Joel Quenneville. 

Naspäť k Hossovi. 

Odchovanec Dukly 

Trenčín pokoril hranicu 

600 asistencií v kariére. Stal sa tak 32. hráčom v histórii NHL, 

ktorý má na svojom konte minimálne 500 gólov a 600 asisten-

cií. Z tribúny to sledoval aj jeho otec a bývalý tréner slovenskej 

reprezentácie František. Ten sa na duel dostal ako jeden z mno-

hých otcov, ktorých na zápasy pozvalo vedenie Blackhawks. 

Nateraz si dá Marián Hossa s míľnikmi pohov, pretože už 

zaznamenal 500. gól, 600. asistenciu a 1100. bod v NHL. Naj-

bližšia okrúhla méta je v počte zápasov. Marián ich má na konte 

aktuálne 1277 a do 1300-ky mu zostáva nastúpiť na 23 duelov. 

V počte bodov je v historických tabuľkách na 58. mieste, no 

len tri body ho delia od vyššej priečky, na ktorej je Darryl Sit-

tler. V počte gólov je na 38. mieste, ale len tri presné zásahy ho 

delia od 36. priečky, na ktorej tróni Dale Hawerchuk. 

www.sportaktuality.sk 18.01.2017 

pomocná evidencia 065/1/2017 

 

Tenisový klub AS Trenčín sa predstavil na januárovom tur-

naji starších žiačok v Topoľčanoch, ktorý sa skončil dvoma ví-

ťazstvami Kristíny Janegovej. Nádejná tenistka si vybojovala 

titul vo dvojhre a spoločne s Emou Dičérovou triumfovali aj 

vo štvorhre. 

http://www.sportaktuality.sk/
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Ani jedno z cenných víťazstiev Tenisového klubu AS Tren-

čín sa nerodilo ľahko. Semifinále dvojhry postavilo proti sebe 

práve úspešný pár zo štvorhry a 

bolo sa na čo pozerať. Kristína 

Janegová napokon zdolala svoju 

kamarátku Emu Dičérovú po 

trojsetovom boji 6:7, 7:6, 6:4. Fi-

nále nebolo o nič ľahšie. „Kika“ 

však zabojovala a ťažký zápas 

rozhodla opäť v treťom sete, 

ktorý získala v pomere 6:4. 

Obom dievčatám gratulujeme 

a prajeme veľa ďalších športo-

vých úspechov. 

Finále štvorhra: Kristína Janegová, Ema Dičérová – Nelly 

Vighová, Vivienne Vighová 6:4, 6:2. Finále dvojhra: Kristína 

Janegová – Paula Nebylová 7:6, 3:6, 6:4. 

www.astrencin.sk 13.01.2017 

pomocná evidencia 049/1/2017 

 

Stredopoliar Denis Jančo odišiel na polročné hosťovanie do 

poľského Górniku Zabrze. Aktuálne ôsmy tím druhej najvyššej 

súťaže získal v minulosti štrnásť poľských titulov a šesťkrát vy-

hral domáci pohár.  

Jeden z najúspešnejších klubov v histórii poľského futbalu 

má za cieľ návrat do najvyššej súťaže. Ešte v tomto ročníku by 

mu v tom mal pomôcť aj náš mladý tvorca hry. 

„Po niekoľkých rozhovoroch sme spoločne prišli k záveru, 

že potrebuje vyskúšať niečo nové. Bezpochyby ide o veľmi ta-

lentovaného hráča. Potrebuje však pracovať v podmienkach, 

ktoré ho priblížia k mužskému futbalu. Veríme, že nové pro-

stredie bude pre Denisa motiváciou k ešte lepším výkonom. 

Jeho technické a futbalové prednosti sú na vysokej úrovni. Sme 

Kristína Janegová (vľavo) a Ema Dičérová. 

http://www.astrencin.sk/
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presvedčení, že za pol roka sa môže vrátiť vyzretejší a oboha-

tený o nové skúsenosti,“ povedal generálny manažér klubu Ró-

bert Rybníček. 

Devätnásťročný stre-

dopoliar prešiel v Tren-

číne všetkými mládežníc-

kymi kategóriami. Odo-

hral devätnásť ligových 

zápasov a dal jeden gól. 

„Možnosť hosťovania v 

Górniku je zaujímavá 

nielen pre mňa, ale aj pre klub. Verím, že táto zmena mi pomôže 

v osobnom a futbalovom raste. Chcem urobiť čo najlepšie meno 

nielen sebe, ale aj AS Trenčín,“ doplnil Denis Jančo. 

www.astrencin.sk 20.01.2017 

pomocná evidencia 071/1/2017 

 

Novou tvárou v kabíne prvého mužstva AS Trenčín je ná-

dejný bosniansky zakončovateľ 

Hamza Čatakovič. Dvadsať-

ročný mladík prichádza na hos-

ťovanie do konca sezóny s na-

sledujúcou opciou. Hráč dru-

hého tímu ligy v Bosne a Her-

cegovine FK Sarajevo pôsobí v mládežníckych reprezentáciách 

svojej krajiny. 

„Čatakoviča vnímame ako veľký talent. Vieme, že má po 

operácii, ale napriek tomu chceme podstúpiť túto cestu. Jeho 

kvalita je veľkým prísľubom. Hamza je hráčom, ktorý si časom 

môže vybojovať pozíciu vo veľkom futbale,“ povedal gene-

rálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček a dodal: „Cítime, 

že tento hráč má veľmi zaujímavý potenciál. Veríme, že 

http://www.astrencin.sk/
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čoskoro sa vráti do formy, ktorú mal pred zranením. Rozhodli 

sme sa prijať túto výzvu.“ 

Hamza Čatakovič po prvý raz výrazne zaujal pred rokom a 

pol na prestížnom turnaji CEE Cup v Prahe. V drese devät-

nástky FK Sarajevo zaznamenal šesť gólov a stal sa tak najlep-

ším strelcom turnaja. 

www.astrencin.sk 24.01.2017 

pomocná evidencia 082/1/2017 

 

Obrovská tragédia zasiahla celú hokejovú rodinu v piatok 

27. januára. Na následky infarktu zomrel generálny manažér a 

tréner Dukly Ján Kobezda. 

Stretnutie v Košiciach sa ne-

uskutoční. 

„Ján Kobezda absolvoval s 

tímom rozkorčuľovanie, po-

čas ktorého mu prišlo ne-

voľno, následne bol preveze-

ný do nemocnice, kde však na následky infarktu zomrel. Auto-

bus s hráčmi, ktorý cestoval do Košíc, sa na ceste otočil a 

dnešný duel bol zrušený. Rodine Jána Kobezdu, jeho priateľom 

a ostatným pozostalým chcem vyjadriť úprimnú sústrasť,“ po-

vedal manažér Dukly Eduard Hartmann. 

Termín pohrebu Jána Kobezdu zatiaľ nie je známy, pre všet-

kých, ktorí majú záujem, bu-

de pripravená vo vestibule 

Zimného štadióna Pavla De-

mitru kondolenčná kniha.  

Bývalý obranca začal 

svoju hráčsku kariéru v Dub-

nici, v sezóne 1997/1998 pô-

sobil jeden rok v Dukle 

Trenčín, odkiaľ zamieril do zámoria. Po dvoch rokoch v USA 

http://www.astrencin.sk/
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v tímoch ECHL,  IHL a UHL sa vrátil do Európy, sezónu od-

štartoval vo Vítkoviciach, no jej veľkú časť odohral opäť v 

Trenčíne. Neskôr pôsobil ešte vo Fínsku a v Slovane Bratislava.  

Hráčske pôsobenie ukončil na Islande v klube Skautafélag 

Akureyrar. Na „ostrove gejzírov“ začal aj svoju trénerskú ka-

riéru, v ktorej pokračoval po návrate na Slovensko. V Dubnici 

nad Váhom bol koučom juniorky, neskôr dva roky A-tímu v II. 

lige. Štyri roky pôsobil v juniorskom tíme HK Bulldogs, svoje 

poznatky a skúsenosti potom zúročil v sezóne 2013/2014, keď 

ako tréner juniorky Dukly dosiahol na zlatú medailu. 

S Marcelom Hanzalom viedli A-mužstvo Dukly v sezóne 

2015/16, v základnej časti obsadili 5.miesto, vo štvrťfinále vy-

padli s Banskou Bystricou 1:4 na zápasy. V danom ročníku pô-

sobil Ján Kobezda na dvoch pozíciách - ako tréner aj generálny 

manažér. V prebiehajúcom ročníku začal len ako generálny ma-

nažér, ale po neúspešnom priebehu sezóny prevzal na začiatku 

roka tím aj ako hlavný tréner.  

www.hkdukla.sk 27.01.2017 

pomocná evidencia 094/1/2017 

 

V piatok 27. januára napoludnie zasiahla Slovensko neča-

kaná smrť hokejového trénera a zároveň generálneho manažéra 

Dukly Trenčín Jána Ko-

bezdu († 41). Zomrel v 

nemocnici na následky in-

farktu, ktorý utrpel po 

rannom rozkorčuľovaní 

pred zápasom v Koši-

ciach. 

V šoku z celej situácie 

boli všetci – hráči, fanúši-

kovia či členovia predstavenstva. Trenčania odišli na ligový 

duel do Košíc bez svojho trénera, no nikomu v tej chvíli ani len 

http://www.hkdukla.sk/
https://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=3427&pr=0.1&w_id=5174&tstamp=1485768003&pid=540&cd=d3a88f6971266494a15aa930dbd672e2&f=1
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nenapadlo, že ho ráno videli živého naposledy. O smrti sa do-

zvedeli počas obeda v Poprade a po tejto informácii sa oka-

mžite vrátili domov s tým, že zápas sa odohrá v náhradnom ter-

míne. 

 „Len ťažko sa mi hľadajú slová. Je to veľký šok. Ráno sme 

ešte boli spolu na ľade, teraz tu už nie je. Je to celé zle,“ hovoril 

zronený Marcel Hossa, ktorý bol zo smrti Kobezdu zdrvený. 

Slová sa ťažko drali na jazyk aj Viliamovi Ružičkovi, čle-

novi predstavenstva trenčianskej Dukly: „Sme z toho zhrození. 

Ráno neboli žiadne náznaky, že by mu bolo zle.  Neviem sa 

z toho spamätať. Žiaľ, už to nevrátime späť a musíme sa s tým 

vyrovnať. Budeme 

stáť pri jeho rodine, 

ktorej v týchto ťaž-

kých chvíľach pomô-

žeme. Ďakujeme všet-

kým, ktorí s nami sú-

citia.“ 

Klub vo vestibule 

zimného štadióna 

zriadil kondolenčnú 

knihu, do ktorej mohli napísať svoje spomienky a vyjadrenia 

sústrasti napísať nielen hráči, ale aj fanúšikovia, ktorí si po zdr-

vujúcej správe prišli uctiť zosnulého Jána Kobezdu.  

„Je mi to veľmi ľúto, bol to ešte mladý človek. Je to veľká 

tragédia, inak sa to nedá povedať,“ povedal nám zronený priaz-

nivec Ľubo, ktorý prišiel zapáliť sviečku na spomienku.  

www.pluska.sk 27.01.2017 

pomocná evidencia 097/1/2017 

 

Všetci sa tešili na piatkový hokejový sviatok, zápas Dukly 

v Košiciach. Tešil sa aj on. Nečudo, veď konečne mal po dlhšej 

http://www.pluska.sk/


578 
 

dobe radosť z hokeja, pod jeho vedením mužstvo začalo bodo-

vať a malo dobre nakročené k otočeniu zle začatej sezóny. 

 Už to, bohužiaľ, s tímom nedobojuje. Zradilo ho srdce. To 

srdce, ktoré dával do každej svojej činnosti. Patril medzi ľudí, 

ktorí ak sa do niečoho zahryzli, robili to naozaj s vervou, so srd-

com. Veľký muž. Postavou, osobnosťou, vystupovaním... 

Kedysi dával všetko do hry. Na ľade ako hráč býval nepre-

hliadnuteľný, bojoval 

za seba, spoluhráčov, 

mužstvo. Tieto znaky si 

preniesol aj do pracov-

ného života, kde tiež 

dokázal byť výni-

močný. Hokej bol sú-

časťou jeho života 

a k hokeju ho to vždy ťahalo. V posledných dvoch rokoch už sa 

naplno venoval A-mužstvu trenčianskeho klubu, dokonca vo 

dvoch funkciách. Dvojnásobná porcia práce a starostí. 

Mali sme tú možnosť často s ním hovoriť o aktuálnej situá-

cii. Tá bola v prebiehajúcom ročníku náročná. Málokto si vie 

predstaviť, čo všetko Jano riešil, málokto tuší, ako ho nepriaz-

nivo sa vyvíjajúca situácia trápila. Nikto netušil, ako sa to 

skončí... 

Fanúšikovia, kolegovia, hráči, tí všetci už sa nebudú môcť 

spoľahnúť na jeho pomoc, na jeho entuziazmus, s ktorým riešil 

problémy. Hlavne však bude chýbať rodine, dcére, synovi, 

manželke, ostatným príbuzným, ktorých miloval a ktorí boli 

veľmi dôležitou súčasťou jeho života. 

Kobe, odpočívaj v pokoji. Česť tvojej pamiatke... 

www.hkdukla.sk 27.01.2017 

pomocná evidencia 095/1/2017 

 

http://www.hkdukla.sk/
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Sezóna 2016/17 už priniesla v Dukle veľa zmien a keď už 

všetko vyzeralo tak, že ďalšie zmeny nebudú potrebné, prišiel 

nečakaný úder, ktorý sa dotkol v klube viacerých postov. 

Keďže zosnulý Ján Kobezda bol hlavným trénerom, muselo 

sa prijať rozhodnutie, kto povedie mužstvo do rozhodujúcej 

fázy sezóny. Dôveru dostal doterajší Kobezdov asistent Július 

Pénzeš, ktorý už mužstvo spoznal a má tak možnosť pokračo-

vať s ním v nastolenej práci. Pomáhať mu bude Peter Kosa, 

konzultantom ostáva Viliam Čacho. Obaja sú trénermi dorastu, 

takže pri tréningoch áčka môžu vypomáhať aj kormidelníci ju-

niorky Marcel Hanzal a Martin Opatovský. 

 „Post generálneho manažéra už do konca sezóny obsa-

dzovaný nebude, kompetencie si podelíme spolu s Viliamom 

Ružičkom a viac nám bude 

pomáhať aj akcionár klubu 

a bývalý prezident Jozef Mi-

tocha, zmeny pre nasledujúcu 

sezónu prinesie až valné zhro-

maždenie akciovej spoloč-

nosti, “ komentoval zmeny vo 

vedení klubu manažér Eduard Hartmann. 

 Hlavným koučom teda bude 61-ročný Július Pénzeš, ktorý 

na tomto poste v Dukle pôsobil v sezóne 2008/09, neskôr bol 

pomerne necitlivo nahradený Františkom Hossom. Po ďalších 

zastávkach v Poprade, Martine a Žiline odišiel do Kazachstanu, 

kde bol s tímom Irtyš Pavlodar veľmi úspešný. V Pavlodare pô-

sobil takmer 5 rokov, počas ktorých s mužstvom získal tri maj-

strovské tituly v sérii. 

Peter Kosa pôsobí v Dukle ako tréner brankárov už niekoľko 

rokov, podobný post zastáva aj pri seniorskej reprezentácii Slo-

venska. Ako asistent trénera pôsobil v minulom ročníku v juni-

orke, tento rok v doraste. 

Trénerskú taktovku v Dukle prevzal Július Pénzeš. 
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Viliam Čacho pomáhal dvojici Kobezda – Pénzeš svojimi 

poznatkami počas zápasov, podobnú úlohu bude mať aj v no-

vom zložení trénerského tímu. V Dukle je šéftrénerom mládeže 

a trénerom dorastu už šesť rokov, mužstvo dvakrát priviedol aj 

k majstrovskému titulu. V prebiehajúcej sezóne je aj trénerom 

reprezentácie Slovenska do 17 rokov. 

www.hkdukla.sk 30.01.2017 

pomocná evidencia 101/1/2017 

 

Futbalisti AS Trenčín sa v sobotu 4. februára vrátili zo sús-

tredenia v tureckom Beleku. O pocitoch po návrate domov sme 

sa porozprávali s trénerom Martinom Ševelom. 

AS Trenčín už piaty rok absolvoval sústredenie v Tu-

recku. Aké dojmy ste si z krajiny polmesiaca priniesli? 

„V Turecku sme sa mohli tešiť z príjemných klimatických 

podmienok. Prvé tri dni síce fúkal silnejší vietor, s ním sme sa 

však vyrovnali a ostatné 

dni boli slnečné. Mohli 

sme každodenne napĺňať 

plánované tréningové 

dávky. Z tohto pohľadu 

som bol spokojný. 

Denne sme mali po dva 

tréningy a každý tretí 

deň zápas. Mohli sme sa 

konfrontovať s kvalitnými európskymi tímami. Presvedčili sme 

sa, že máme na čom pracovať a posúvať sa ďalej. Vážne prob-

lémy sme mali v súbojoch jeden na jedného. Vzhľadom k tomu 

sme nedokázali rozvíjať našu klasickú ofenzívnu hru, ale strá-

cať sily pri návrate späť ku vlastnej bráne.“ 

Hoci v prípravnom období nejde o výsledky, z Turecka 

ste si doviezli hrozivé skóre 2:9. Oproti minulým rokom vý-

razná zmena. 

http://www.hkdukla.sk/
http://dovolenka.sme.sk/turecko
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„Treba brať do úvahy, že sa kabína oproti predchádzajúcej 

sezóne výrazne obmenila. Prišli noví a mladí hráči. Potrebujú 

ešte čas, aby sa zžili s tímom. Takže musíme byť trpezliví. Boli 

veci, s ktorými som bol spokojný, ale veľa takých, ktoré ešte 

budeme musieť poriadne potrénovať. Nedokázali sme byť dos-

tatočne dominantní v priestore približne tridsať metrov od sú-

perovej brány a málo sme sa presadzovali v krídelných priesto-

roch, takže útočníci nemali z čoho strieľať góly. Vzdal by som 

hold súperom. Ich kvalita bola na vysokej úrovni. V zadných 

radoch sme nedokázali byť dostatočne kompaktní. Máme vy-

soko postavenú obranu, čím sa otvárali voľné priestory pre sú-

perov a dokázali potrestať naše chyby.“ 

Kabína je plná nových tvárí. Ako si zvykajú? 

„Veľa hráčov nás opustilo, veľa prišlo. Momentálne máme 

veľmi mladý tím, ktorý potrebuje svoj čas. Ide o to, aby pocho-

pili, čo od nich očakávame. Snažíme sa z nich vybudovať vše-

stranných hráčov s defenzívnymi aj ofenzívnymi úlohami. A to 

je proces dlhodobejší. Náročné zápasy v Turecku boli o detai-

loch. Potešil ma ich prístup. Každý deň absolvovali dva náročné 

tréningy. Poriadne sme ich žmýkali, aby sa ukázali morálno-

vôľové vlastnosti, či zo seba dokážu dostať maximum. Museli 

často ísť až na dno síl a ukázali potenciál.“ 

O tri týždne začne pre AS Fortuna liga. Máte už pred-

stavu o zostave na prvý zápas proti Slovanu Bratislava? 

„Určitú predstavu mám. Niektoré posty sú ešte otvorené. 

Bude záležať na hráčoch, ako sa chopia šance. Vzhľadom na 

odstúpenie Myjavy máme o týždeň času viac ako zvyšné tímy. 

Máme teda dostatok priestoru na to, aby sme dali základnú je-

denástku dohromady. Vieme, na čom máme pracovať.“ 

Príprava speje ku svojmu záveru. Ste spokojný s tým, v 

akom stave sa mužstvo nachádza v súčasnosti? 

„Poviem otvorene, viac som čakal od Ubbinka. Prišiel na 

týždennú skúšku ešte v priebehu jesene, neskôr s ním klub 
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podpísal kontrakt. Má medzinárodné skúsenosti, zahraničný 

chlebík mu nie je neznámy. Okolo neho sme chceli postaviť 

našu hru. Zatiaľ nepredvádza také výkony, aké by sme si pred-

stavovali. Opierať sa budeme aj o Kleščíka a Lawrencea. Os by 

mala byť postavená zo skúsenejších hráčov. Samozrejme, ani 

oni nemajú isté miesto. Musia ukázať, že do základnej zostavy 

reálne patria, aby posúvali klub i seba k vytúženým úspechom.“ 

www.sme.sk 05.02.2017 

pomocná evidencia 110/1/2017 

 

Športová hala M-Šport, ktorá je domovom bedmintonistov 

AS Trenčín, privítala v závere januára úvodný seniorský turnaj 

Grand Prix A. Úspešní boli aj zástupcovia nášho klubu. 

Do finále dvojhry mužov sa prebojoval Michal Matejka. V 

záverečnom súboji turnaja však už nestačil na Milana Dratvu, 

ktorému podľahol v dvoch setoch 18:21 a 17:21.  

Finále mužskej štvorhry si zahral Matej Hliničan, ďalší z 

hráčov AS. Ten spoločne s reprezentačný kolegom a premoži-

teľom Matejku z finále dvojhry Milanom Dratvom (Lokomo-

tíva Košice) vyhrali na párom Hrnčár, Klačanský 21:9 a 21:17.  

Zároveň s turnajom dospelých sa konal aj turnaj Grand Prix 

A v kategórii U11. O dobré meno Bedmintonového klubu AS 

Trenčín sa zaslúžila naša jediná zástupkyňa. Hanka Vašatová 

obsadila skvelé tretie miesto vo dvojhre dievčat a rovnako tretie 

miesto v zmiešanej štvorhre.  

www.astrencin.sk 07.02.2017 

pomocná evidencia 116/1/2017 

 

Vznik koncepčného systému finančných dotácií pre šport 

a zjednotenie záujmov športového a telovýchovného hnutia je 

hlavným cieľom Koncepcie rozvoja športu v Trenčíne. Kon-

cepciu na zasadnutí v stredu 8. februára schválilo trenčianske 

mestské zastupiteľstvo.  

http://www.sme.sk/
http://www.astrencin.sk/
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Podľa predkladateľa materiálu, predsedu komisie mládeže 

a športu Ľubomíra Horného, doterajší prístup k riešeniu prob-

lematiky športu v meste nebol koncepčný a nedokázal využiť 

naplno potenciál, ktorý je možné využiť v športovej oblasti. 

Transformačný proces v športe a telovýchove musí podľa neho 

byť mestom riadený tak, 

aby sa zachovali doterajšie 

pozitívne prvky a zaviedli 

sa taktiež nové a moderné, 

ktoré budú pomáhať najmä 

širokej populácii menej 

majetných občanov mesta, 

sociálne slabším obyvate-

ľom a prinesú potrebné 

krytie finančných nákladov na ich športovanie.  

„Zmyslom koncepcie je účelová dostupnosť športových a te-

lovýchovných objektov pre školopovinnú mládež, ale aj pre ši-

rokú športovú verejnosť tak, ako je to bežné vo vyspelých eu-

rópskych štátoch. Cieľom je dostať šport a športovanie do po-

vedomia a dennej praxe všetkých obyvateľov Trenčína, predo-

všetkým však detí s ohľadom na ich zdravie, duševnú a telesnú 

pohodu v osobnom a spoločenskom živote. Je predpoklad, že 

navrhované ciele a opatrenia sa priamo odzrkadlia vo výkon-

nostnom športe miestnych športových klubov a prinesú v do-

hľadnom čase pozitívne výsledky,“ uviedol Ľubomír Horný 

v dôvodovej správe.  

Ako dodal, nie je predpoklad, že sa v krátkom čase podarí 

kvalitne a uspokojivo vyriešiť všetky opatrenia v navrhovanej 

Koncepcii rozvoja športu. Verí však, že hlavné ciele, zámery a 

opatrenia budú rozpracované do konkrétnych presných a po-

stupných úloh.  

„Sme presvedčení o tom, že predložená koncepcia sa stane v 

dlhšom časovom období východiskom aj pre riešenie úloh 
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krátkodobej povahy. Koncepcia športu bude po nejakom ob-

dobí opätovne zanalyzovaná a následne prehodnotená a noveli-

zovaná, aby bola prispôsobená aktuálnym podmienkam športu 

v meste Trenčín,“ uzavrel Ľubomír Horný.  

www.teraz.sk 08.02.2017 

pomocná evidencia 126/1/2017 

 

Poslednou novou tvárou v kabíne AS Trenčín v aktuálnom 

prestupovom období je ná-

dejný chorvátsky útočník 

Antonio Mance. Dvadsať-

jedenročný zakončovateľ 

prišiel pod Čákov hrad zo 

slovinského NK Domžale. 

Rodák z Rijeky podpísal 

trojročný kontrakt. 

„Ide o hráča, ktorý má 

pred sebou zaujímavú budúcnosť. Chce, aby mu práve náš klub 

pomohol k ďalšiemu rastu, čo je ocenením našej práce,“ pove-

dal generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček. „Roko-

vania o jeho prestupe boli dlhé, a rozhodne nie jednoduché. 

Sme však radi, že napokon sme s Domžale našli spoločnú reč. 

Nemalou mierou prispel k tomu aj Antonio, keďže prejavil sku-

točne veľký záujem o prestup do AS.“ 

Chorvátsky mládežnícky reprezentant odohral za Domžale 

41 zápasov a strelil 13 gólov. V lete si v kvalifikačnej fáze Eu-

rópskej ligy zahral proti West Ham United.  

„Antonio má prirodzený inštinkt zakončovateľa, kvalitnú 

hru pravou i ľavou nohou. Veríme, že náš tréningový proces mu 

dá ešte väčšiu silu a dynamiku. Nerád by som sa mýlil, ale naši 

fanúšikovia sa majú na čo tešiť. Na druhej strane vieme, že bude 

potrebovať určitý čas na aklimatizáciu. Napriek tomu dúfame, 

http://www.teraz.sk/
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že už na jar pomôže mužstvu k lepšej hre v jarnej časti súťaže,“ 

dodal na záver Róbert Rybníček. 

www.astrencin.sk 08.02.2017 

pomocná evidencia 127/1/2017 

 

Ženské futbalové družstvo AS Trenčín absolvovalo v rámci 

zimnej prípravy posledný halový turnaj. Na Myjava Cupe 2017 

skončilo v silnej konkurencii na tretej priečke. 

V základnej skupiny zverenkyne Andreja Paulínyho naj-

skôr nastúpili proti Nitre (2:1). V druhom zápase si dievčatá 

schuti zastrieľali proti Topoľčanom (4:0). V záverečnom dueli 

skupiny odohrali Trenčianky slabší zápas proti domácim juni-

orkám (1:0).  

Vo štvrťfinále prišlo ďalšie víťazstvo, tento raz nad junior-

kami Nitry (3:1). Triumf sa však nerodil ľahko. Ešte šesť minút 

pred koncom viedli súperky o gól. „Dievčatá som nabádal, aby 

nepanikárili a hrali s pokojom. Po vyrovnaní sme poľahky pri-

dali ďalšie dva góly,“ povedal tréner Andrej Paulíny. Semifiná-

lové stretnutie s Hornou Nitrou sa začalo ideálne. Dvojgólové 

vedenie však na víťazstvo nestačilo. Penaltovú drámu lepšie 

zvládli súperky. Dievčatá napokon zmobilizovali sily v záve-

rečnom boji o tretie miesto proti myjavským juniorkám a vy-

hrali 6:0.  

Ocenením kvalitných výkonov AS bolo vyhlásenie najlepšej 

hráčky. Bola ňou kapitánka Horváthová. Najlepšou strelkyňou 

sa stala Harvilová, ktorá spoločne s Horváthovou dala päť gó-

lov.  

www.astrencin.sk 09.02.2017 

pomocná evidencia 136/1/2017 

 

http://www.astrencin.sk/
http://www.astrencin.sk/
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Dukla je pred poslednou šestinou základnej časti tesne za po-

stupovou osmičkou. Vedenie klubu chcelo tím na záverečné 

boje o play-off posilniť. Čakalo sa hlavne na koniec Slovana 

v KHL. Z Bratislavy prichádza na záver sezóny kvarteto An-

drej Šťastný, Michal Hlin-

ka, Tomáš Starosta a Lukáš 

Vopelka. Okrem tejto štvo-

rice hráčov bol podpísaný aj 

obranca Pač. „Chceme urobiť 

všetko pre to, aby sme postú-

pili do play-off. Angažovali 

sme kvalitných hráčov, ktorí 

nám verím pomôžu k dobrým 

výsledkom. Chcel by som sa poďakovať vedeniu Slovana Bra-

tislava za náročné, ale korektné rokovania, pri ktorých zavážili 

aj naše dobré vzťahy,“ uviedol k príchodu nových hráčov pred-

seda predstavenstva Dukly Viliam Ružička. 

 Michal Hlinka mal počas ročníka dvojcestnú zmluvu, za 

Duklu nastúpil v úvode sezóny a na jeden zápas aj pred týž-

dňom proti Liptovskému Mikulášu. Potom sa vrátil do Slovana 

odohrať ešte dve stretnutia KHL proti Záhrebu, po ich skončení 

sa definitívne pripojí k tímu trénera Júliusa Pénzeša. 

Spolu s Hlinkom zamieril do Dukly aj obranca Tomáš Sta-

rosta. Tridsaťpäťročný skúsený slovenský reprezentant pôsobí 

v Rusku už od svojho odchodu z Trenčína v roku 2004, kedy po 

zisku majstrovského titulu síce začal aj ďalšiu sezónu v žlto-

červenom, no potom prišla ponuka z Nižnekamska, ktorú To-

máš využil. Počas 13 sezón v Rusku zažil aj triumf v KHL s tí-

mom Ufy, odohral 616 zápasov. 

Tretím hokejistom do partie zo Slovana je mladý český útoč-

ník Lukáš Vopelka. Dvadsaťročný odchovanec hokeja z Če-

ských Budějovíc už v 16 rokoch zamieril do Švédska, kde si 

brúsil ostrohy v mládežníckom tíme Örebra. V tomto švédskom 

Výrazná posila – trenčiansky odchovanec Tomáš Starosta. 
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klube pôsobil až do minulej sezóny, párkrát dostal príležitosť aj 

v Elitserien. V sezóne 2016/17 dostal šancu vyskúšať KHL, za 

Slovan odohral 41 zápasov (2+4). Od šestnástich rokov je sú-

časťou mládežníckych výberov svojej vlasti, reprezentoval 

Česko na MS 18 v roku 2014. 

Dvadsaťšesťročný reprezentačný stredný útočník Andrej 

Šťastný mal viacero ponúk, nakoniec sa rozhodol pre pôsobenie 

v klube, odkiaľ sa do KHL dostal. V seniorskom tíme Dukly 

predvádzal výborné výkony v sezóne 2011/12, v ďalších ro-

koch obliekal dres Slovana v KHL a vybojoval si aj pevné 

miesto v reprezentácii. 

Dvadsaťštyriročný obranca Marek Pač je odchovancom zvo-

lenského hokeja, v sezóne 2011/12 popri pôsobení v juniorke 

dostal šancu aj v dvoch zápasoch play-off za A-tím. V troch na-

sledujúcich ročníkoch hrával v prvej lige za Detvu, odkiaľ 

v roku 2015 zamieril do Švédska. Počas dvoch rokov na severe 

hrával v tímoch druhej a prvej švédskej divízie. V prebiehajú-

com ročníku za tím Vallentuna BK s bilanciou 30 zápasov – 8 

bodov (4+4). 

www.hkdukla.sk 15.02.2017 

pomocná evidencia 153/1/2017 

 

V závere základnej časti hokejovej Tipsport ligy 2016/2017 

sa Dukla Trenčín musí zaobísť bez Michala Hlinku, Juraja 

Bezúcha, Tomáša Bulíka a Juraja Cebáka. Každý z nich z 

tímu vypadol pre zranenie z minulotýždňových súťažných due-

lov.  

Dukla aktuálne figuruje v tabuľke  na 9. mieste s odstupom 

troch bodov za ôsmymi Novými Zámkami. Do konca základnej 

časti čaká ešte na všetky tímy súťaže sedem zápasov. 

http://www.hkdukla.sk/
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Útočník Michal Hlinka po minulotýždňovom príchode z 

KHL zo Slovana Bratislava absolvoval len dve stretnutia a v 

tejto sezóne si už neza-

hrá. Po nešťastnom sú-

boji v zápase vo Zvolene 

v nedeľu 19. februára 

má roztrhnuté puzdro v 

ramene a čaká ho operá-

cia. Sezóna sa pre neho 

predčasne skončila. 

V rovnakom stretnutí sa zranil aj Juraj Bezúch a problémy s 

kolenom si bude liečiť približne mesiac. Už v utorok 14. febru-

ára po zákroku Novozámčana Martina Chovana utrpel otras 

mozgu Tomáš Bulík a jeho prípadný návrat do súťažného diania 

je otázny. V rovnakom zápase si obranca Juraj Cebák zranil ko-

leno a nezahrá si približne šesť týždňov. 

www.hkdukla.sk 20.02.2017 

pomocná evidencia 178/1/2017 

 

V polovici novembra AS Trenčín informoval o štarte prvej 

fázy rekonštrukcie futbalového štadióna na Sihoti. V závereč-

ných dvoch mesiacoch uplynulého roka prišlo k strhnutiu hracej 

plochy, ktorú nahradil nový umelý trávnik. Ešte pred jeho po-

ložením prebehla inštalácia elektrického vyhrievania. V súčas-

nosti môže klub informovať o ďalších novinkách týkajúcich sa 

stavby novej futbalovej arény pod Čákovým hradom. 

„Začiatkom januára sme získali právoplatné územné rozhod-

nutie na výstavbu štadióna, čo je kľúčovým krokom pre celý 

projekt. V minulom týždni boli podané žiadosti na vydanie sta-

vebného povolenia pre vonkajšie objekty. V budúcom týždni 

bude podaná žiadosť na vydanie stavebného povolenia na 

hlavný objekt štadióna, ktorým sú východná, južná a severná 

tribúna. Očakávané ukončenie tohto procesu je do konca apríla 

Pre Michala Hlinku sa vinou zranenia sezóna skončila. 

http://www.hkdukla.sk/
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tohto roka,“ informoval manažér AS Trenčín pre investičné 

projekty Vladimír Martinko. 

Zároveň prebieha verejné obstarávanie na výber generálneho 

dodávateľa.  

„Sme v štádiu zužovania výberu dodávateľov. Následne pre-

behne súťažný dialóg 

so štyrmi vybranými 

účastníkmi verejného 

obstarávania. Po jeho 

skončení vyberie ko-

misia generálneho do-

dávateľa stavby. Ná-

sledne bude podpísaná 

zmluva o dielo na vý-

stavbu Štadióna AS 

Trenčín,“ prezradil Vladimír Martinko a doplnil: „Vzhľadom 

na zložitý priebeh prípravy výstavby očakávame štart výstavby 

v mesiacoch máj alebo jún 2017.“ 

Počas uplynulých mesiacov pokračoval klub na príprave 

projektu arény.  

„Na základe skúseností s výstavbou iných štadiónov sme 

oslovili nemeckú spoločnosť IFS. Stalo sa tak po odporučení 

klubu Rapid Viedeň, kde sa táto spoločnosť podieľala na vý-

stavbe ich arény. IFS nám pomohla s optimalizáciou projektu 

zameranou primárne na prevádzku štadióna na báze denného 

režimu, ako aj s dispozičným riešením hlavnej tribúny. Boli to 

pre nás veľmi užitočné informácie. Spomenutá nemecká spo-

ločnosť sa podieľala na tvorbe asi polovice futbalových arén v 

nemeckej Bundeslige,“ dodal Vladimír Martinko. 

Trenčania budú stavať štadión po etapách. „Prvú časť šta-

dióna, keď začneme stavať v júni, by sme chceli mať do roka 

až roka a pol dokončenú. To znamená, hlavná tribúna oproti te-

rajšej jestvujúcej, plus dve tribúny za bránami. Celkovo nový 
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štadión by mal mať kapacitu 11 500 divákov, ale už ten štadión 

s troma tribúnami plus táto stará pojme 10 tisíc divákov,“ dopl-

nil generálny manažér AS Róbert Rybníček. 

www.astrencin.sk 22.02.2017 

pomocná evidencia 183/1/2017 

 

Krasokorčuliarsky klub Kraso Trenčín sa z Majstrovstiev 

Slovenska mladších žiakov a nádejí 

v Novom Meste nad Váhom (4. - 5. 

marca) vrátil s výbornými výsledka-

mi.  

Majsterkou Slovenska 2017 sa 

v kategórií „mladšie žiačky 12“ stala 

Agáta Bačová. Ďalšia zverenkyňa 

trénerky Jany Omelinovej Erika 

Balážová získala v kategórií „mlad-

šie žiačky 11“ titul vicemajsterky.  

Medailové miesta získal klub aj v 

ďalších kategóriách. Vicemajsterkou 

„nádejí 9“ sa stala Natália Chibuzor Ostrolúcka, v kategórii 

„nádeje 8“ striebro vybojovala Nina Benková. Obe trénujú pod 

vedením Petra Hebra.  

Info 04.04.2017 

pomocná evidencia 204/1/2017 

 

Zverenci trénera Martina Ševelu vypadli v stredu 8. marca 

vo štvrťfinále Slovnaft Cupu, keď prehrali na ihrisku Slovana 

Bratislava 1:3 (0:1). Jediný gól AS zaznamenal Rangelo Janga. 

ŠK Slovan Bratislava: Mucha – Sekulič, Saláta, Rundič, 

Kubík – Kóňa, Savičevič – Oršula (70. de Sa), Soumah (88. 

Vittek), Priskin - Čavrič (83. Vernon). 

Zlatá Agáta Bačová 

http://www.astrencin.sk/
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AS Trenčín: Chovan – Šulek, Maduka, Kleščík, Julien (70. 

Mance) – Lawrence – Abdul (45. Paur), Ubbink – Beridze, 

Janga, Adekunle (75. M. Klooster). 

Góly: 12. Priskin, 59. Čavrič, 69. Savičevič – 65. Janga. 

www.astrencin.sk 08.03.2017 

pomocná evidencia 213/1/2017 

 

Mohutný finiš Dukly v závere hokejovej sezóny nakoniec 

nebol úspešný. Napriek zisku 13 bodov z posledných piatich 

zápasov padol trenčiansky tím do baráže. V rozhodujúcom zá-

pase s Novými Zámkami v nedeľu 12. marca, pred skvelou päť-

tisícovou kulisou, chý-

bal k postupu jeden 

gól. 

„Bolo to o jednom 

góle. Dlho sa čakalo na 

prvý gól, dostali sme 

ho my, ale dokázali 

sme vyrovnať. V tretej 

tretine sme mali šance 

aj na víťazný gól, aj po-

čas hry bez brankára, ale bohužiaľ to nevyšlo. Môj názor je však 

taký, že my sme si to prehrali inokedy, nie dnes,“ smutne kon-

štatoval po stretnutí kapitán Dukly Peter Sojčík.  

Tešilo ho aspoň to, že po stretnutí fanúšikovia mužstvo ne-

vypískali, ale povzbudili a poďakovali sa za výkon. „Atmosféra 

dnešného zápasu bola úžasná, prial by som si viac takýchto zá-

pasov pred takouto kulisou, hrá sa potom úplne inak. Fanúšiko-

via nám na záver zatlieskali, svedčí to o tom, že sme dali do 

toho všetko, nikto nevypustil ani jedno striedanie, ani jeden sú-

boj,“ povedal Peter Sojčík. Jeho tím nepostúpil do play-off, ale 

mužstvo nečaká oddych, čakajú ešte boje v baráži.  

http://www.astrencin.sk/
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„Sezóna ešte nekončí, pred nami je ďalšia ťažká úloha – 

zvládnuť baráž. Povedali sme si, že na jeden, či dva dni, to mu-

síme teraz vypustiť z hlavy, oddýchnuť si, zápasy v baráži ne-

budú ľahké. Čím skôr to tam zvládneme, tým lepšie pre nás. Nič 

iné si nepripúšťame,“ povedal smerom k účasti v play-out ka-

pitán tímu. 

V tretej tretine zápasu so Zámkami vyvinuli Trenčania 

veľký tlak na súperovu bránu, nádej vykresala akcia, pri ktorej 

Andrej Šťastný vzal puk na hokejku za bránkou a na štýl 

Grandlunda to hodil do ohňa, kde nakoniec skóroval Drgoň. 

„Na tréningu si to zvyknem skúšať, v zápase som to dnes 

urobil prvýkrát, som rád, že to vyšlo. Sme však sklamaní. Mys-

lím, že sme dnes boli 

lepší, ale chýbal nám je-

den gól,“ povzdychol si 

po stretnutí Andrej 

Šťastný. V zápase bojo-

val, vyburcovala ho aj 

atmosféra duelu. 

„Chcem sa poďako-

vať divákom, bola fan-

tastická atmosféra, nie-

čo krásne. Od začiatku som mal z toho zimomriavky. Škoda, že 

sme ich nepotešili postupom. Na ľade sme nechali všetko, ale 

nestačilo to,“ poďakoval divákom Andrej.  

Aj pre Duklu, aj pre neho bude účasť v baráži niečím novým, 

cieľ má však jasný. „Pôjdeme do toho naplno, budeme sa snažiť 

rozhodnúť to čo najskôr,“ vyslovil robustný center prvej tren-

čianskej formácie. 

Veľa síl na ľade nechal aj Tomáš Starosta, bojoval, snažil 

sa, ale aj on mohol po zápase len smutne hodnotiť neúspech. 

„Sme dobití, sklamaní, smutní ... Vzhľadom na to, čím prešla 

Majstrovský gólový kúsok Andreja Šťastného. 
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Dukla počas celej sezóny, sme mali vynikajúci záver, ale bo-

hužiaľ to nevyšlo.,“ povzdychol si obranca Dukly.  

Trenčiansky tím teraz čakajú zápasy v baráži. Hneď prvé 

dva budú na domácom ľade proti Skalici a  Liptovskému Miku-

lášu. Štvrtým účastníkom baráže je Detva. 

www.hkdukla.sk 13.03.2017 

pomocná evidencia 226/1/2017 

 

Futbalový klub AS Trenčín v spolupráci so združením fanú-

šikov Légia Laugaricio štartuje projekt „Poď na futbal, podpor 

svoj klub“, ktorý je zameraný na študentov trenčianskych stred-

ných škôl.  

„Pred každým z našich domácich stretnutí navštívime vy-

branú strednú školu. Študentov pozveme na nadchádzajúci li-

gový zápas za zvýhodnených podmienok. Naším cieľom nie je 

iba budovať fanúšikovskú základňu. 

Chceme s ľuďmi úzko komunikovať. 

Chceme im poskytnúť skutočný po-

cit spolupatričnosti so svojím lokál-

nym klubom, ktorý pri žiadnom za-

hraničnom mužstve nedosiahnu. 

Môže ísť o Barcelonu, Liverpool, či 

Bayern Mníchov,“ povedal manažér 

projektu Martin Bernát a pokračo-

val: „Iniciatíva vyšla zo strany na-

šich ultras fanúšikov. Na niekoľkých 

stretnutiach sme dali dokopy defini-

tívnu podobu projektu.“ 

Vo štvrtok alebo v piatok pred zá-

pasovým víkendom navštívi dvojica hráčov AS Trenčín vy-

branú strednú školu. Ešte pred začiatkom vyučovania osobne 

pozve prichádzajúcich študentov na zápas. 

http://www.hkdukla.sk/
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„Následne prvú vyučovaciu hodinu využijeme na diskusiu 

so študentmi. Veľmi radi sa s nimi podelíme so spôsobom fun-

govania našej medzinárodnej kabíny. Dnes máme hráčov z de-

viatich krajín. Mieša sa tam množstvo kultúr. Chlapci sa museli 

naučiť rešpektovať jeden druhého. Je skvelé vidieť, ako dokážu 

pracovať pre dosiahnutie jedného cieľa. Nebudeme zakrývať 

našu skutočnú inšpiráciu. Dnešná spoločnosť je polarizovaná. 

Často máme strach z neznámeho. Práve preto chceme ukázať, 

že farba pleti alebo rozdielne vierovyznanie nie sú prekážkou 

pre vzájomné spolužitie,“ doplnil Martin Galajda. 

Projekt „Poď na futbal, podpor svoj klub“ bude mať počas 

jarnej časti Fortuna ligy osem zastávok. V prípade záujmu 

stredných škôl v ňom chcú v AS  pokračovať aj v ďalšej sezóne. 

www.astrencin.sk 14.03.2017 

pomocná evidencia 229/1/2017 

 

Bedmintonista Matej Hliničan získal na turnaji Jamaica In-

ternation 2017 v Kingstone dva 

cenné kovy. Hráč Bedmintonového 

klubu AS Trenčín skončil v konku-

rencii tridsaťpäť hráčov zo sied-

mich krajín tretí vo dvojhre a druhý 

vo štvorhre. 

„Príprava na turnaj prebiehala 

pod vedením trénera Stanislava Ko-

houtku a so sparingpartnerom Ada-

mom Mendrekom v Brne. Bola 

veľmi intenzívna, čo som pociťoval 

najmä počas víkendových ligových 

zápasov. Cieľom však bolo byť na 

Jamajke v špičkovej forme, čo sa mi podarilo takmer na sto per-

cent,“ povedal na úvod Matej Hliničan. 

Matej Hliničan s dvoma medailami. 

http://www.astrencin.sk/
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Dvadsaťdvaročný odchovanec trenčianskeho bedmintonu 

bol spokojnejší s priebehom štvorhry.  

„Turnaj prebiehal podľa mojich predstáv až do semifinálo-

vého dňa. Vo štvorhre sa nám vymkol zápas spod kontroly. Po 

dobrom prvom sete sme stretnutie zachraňovali zázračným ob-

ratom v koncovke tretieho setu. Absolvovali sme takmer hodi-

nový zápas. Už o polhodinu som musel nastúpiť na svoj semi-

finálový zápas vo dvojhre proti nasadenej jednotke. Bol to pre 

mňa najmä boj samého so sebou. V prvom sete som nestačil 

tempu súpera. V druhom som síce dokázal dlho diktovať tempo 

hry, avšak v koncovke bol súper opäť lepší.“ 

Po semifinálovej prehre vo dvojhre prišlo logické sklamanie. 

„Cítil som šancu na finále,“ komentoval Matej Hliničan. Malou 

náplasťou bolo finále štvorhry, ale ani to neskončilo úspechom. 

Nad sily slovenského páru Hliničan – Dratva bola silná indická 

dvojica. 

www.astrencin.sk 23.03.2017 

pomocná evidencia 262/1/2017 

 

Hokejisti Dukly Trenčín nemajú v play-out Tipsport ligy 

2016/2017 na ružiach ustlané. Zo štyroch doterajších zápasov 

vyhrali len raz a vyťažili z nich iba päť bodov. Stále im však v 

tabuľke patrí druhá pozícia za suverénnym Liptovským Miku-

lášom, no len zásluhou lepšieho skóre pred Skalicou.  

Práve na ľade Záhorákov prehrali „vojaci“ v 4. kole v piatok 

24. marca 1:2.  

„Začali sme dobre, v prvej tretine mali očividnú prevahu, po-

stupom času sme si vypracovali dosť gólových šancí, ale pre-

menili sme len jednu,“ zhodnotil skúsený obranca Dukly To-

máš Starosta. „Domáci začali v druhej tretine napádať a robilo 

nám to problémy. My sme dlho držali puk na hokejkách a z toho 

pramenili zbytočné fauly. Druhá polovica druhého dejstva bola 

http://www.astrencin.sk/
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tiež v našej réžii, ale opäť sme nedokázali využiť šance. Potom 

zákonite prišiel trest.“ 

Trenčania si úvod baráže predstavovali inak.  

„Trápime sa, či už to bola prehra v Detve alebo doma s Lip-

tovským Mikulášom. Z nepochopiteľných príčin sme začali ro-

biť chyby. Aj gól v predĺžení s Liptákmi padol po hrubej chybe. 

Ťažko budeme v týchto zápasoch víťaziť, ak na ľade neodovzdá 

celé mužstvo maximum.  Musíme sa dať psychicky dokopy, 

lebo keď si zoberieme, že máme na konte päť bodov a z posled-

ných troch zápasov sme vybojovali len dva, tak je to veľmi 

málo,“ dodal Tomáš Starosta. 

www.sportaktuality.sk 25.03.2017 

pomocná evidencia 269/1/2017 

 

Realizačný tím hokejovej Dukly Trenčín sa počas barážo-

vých súbojov o účasť v nadchádzajúcom ročníku najvyššej do-

mácej súťaže rozrástol o Jána Pardavého staršieho. Bývalý 

reprezentačný útočník asistoval Júliusovi Pénzešovi už v  zá-

pase 5. kola play-out na ľade Liptovského Mikuláša v nedeľu 

26. marca. Premiéra nedopadla dobre, Trenčania podľahli 2:3 

po predĺžení.  

www.sportaktuality.sk 27.03.2017 

pomocná evidencia 274/1/2017 

 

Hokejisti tímu MMHK Nitra získali majstrovský titul v ex-

tralige juniorov 2016/2017. V rozhodujúcom piatom zápase fi-

nále zvíťazili na ľade Dukly Trenčín 3:2 po predĺžení a celú 

sériu vyhrali 3:2 na stretnutia. Bronz získali juniori Slovana 

Bratislava, ktorí v rozhodujúcom piatom súboji sériu triumfo-

vali na ľade Popradu 6:3.  

Rozhodujúci finálový zápas: HK Dukla Trenčín - MMHK 

Nitra 2:3 po predĺžení (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1) - konečný výsledok 

http://www.sportaktuality.sk/
http://www.sportaktuality.sk/
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série: 2:3. Góly: 17. A. Themár, 40. D. Trška - 20. Rácz, 22. 

Múčka, 69. D. König, 1682 divákov. 

www.sportaktuality.sk 27.03.2017 

pomocná evidencia 275/1/2017 

 

Slovenský hokej má dôvod na oslavu. Obranca Bostonu 

Zdeno Chára dosiahol pozoruhodnú hranicu, ktorú mu môžu 

závidieť aj útočníci. 

Slovenský bek má 

600 bodov v NHL.  

Po minulej sezóne 

bol podľa mnohých 

zrelý na odchod do 

dôchodku. Jeho 39 

rokov a nie veľmi vy-

darený ročník vzbu-

dzovali pochybnosti. 

Kapitán Bostonu však akékoľvek podobné úvahy odmietol. Nie 

rečami, ale výkonmi na ľade. 

Urobil tak ešte pred začiatkom samotnej sezóny. Na Sveto-

vom pohári v Toronte všetkým pochybovačom ukázal, že 

v NHL ešte posledné slovo nepovedal. Patril k najlepším obran-

com turnaja a aj vďaka nemu sa Tím Európy dostal až do finále. 

V ňom narazil aj na svojich dvoch dlhoročných spoluhráčov 

– Brada Marchanda a Patricea Bergerona. Práve druhý me-

novaný je korunným princom Bostonu. Na Chárovo céčko na 

drese si však bude musieť ešte počkať. 

„Chára sa zahrieva. Aktuálne to vyzerá tak, že obranca hrá s 

eleganciou a umením svojho pôvodného ja. S novým trénerom 

prišiel do Bostonu aj nový vietor. Kapitán tímu Zdeno Chára 

chytil druhý dych a dlhoročný vodca hrá tak, ako keby omladol 

o desať rokov,“ písala začiatkom roka fanúšikovská strán-

ka Bostonu. 

http://www.sportaktuality.sk/
http://sport.aktuality.sk/c/262027/chara-chytil-druhy-dych-a-omladol-o-desat-rokov-ozvyva-sa-zo-zamoria/
http://sport.aktuality.sk/c/262027/chara-chytil-druhy-dych-a-omladol-o-desat-rokov-ozvyva-sa-zo-zamoria/
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Chárova cesta do NHL viedla cez posmešky a odstrkovanie. 

Urastený Slovák sa iba vďaka veľkému úsiliu a odhodlaniu do-

stal medzi zámorskú elitu. Vrcholom bola cena pre najlepšieho 

obrancu NHL. Tešil sa z nej v roku 2009. 

„V Trenčíne mu jeden tréner, bol to Ernest Bokroš, pove-

dal, že z neho nikdy hokejista nebude. A ja som mu vtedy po-

vedal: pamätaj si, z môjho syna bude raz najlepší obranca na 

svete. Ja s ním budem trénovať sám. A tak som aj spravil,“ vra-

vel pred siedmimi rokmi pre denník Pravda Chárov otec 

Zdeněk, bývalý zápasník. Práve vďaka nemu Zdeno získal po-

trebnú koordináciu pohybov. 

Veľké zadosťučinenie prišlo práve s Norrisovou trofejou pre 

najlepšieho obrancu NHL, a tým pádom i sveta. Slová jeho otca 

sa tak naplnili. 

„Ťažko sa to opisuje, človek to cíti ako odmenu za všetku tú 

drinu, cíti to ako 

veľké uspokojenie a 

šťastie. Človeku ide 

cez hlavu veľa emó-

cií, je to také zmie-

šané... V mojom prí-

pade bolo podstatné, 

že som mal (vtedy) 

strašnú chuť všet-

kým dokázať, že hokej môžem hrať,“ priznal Zdeno Chára pred 

ôsmimi rokmi. 

Zdeno Chára začal svoju kariéru v NHL v drese newyor-

ských „ostrovanov“. Svoj prvý zápas odohral v novembri 1997. 

Na prvý gól čakal do januára 1999 a pripravil mu ho perfektnou 

prihrávkou Žigmund Pálffy. Zdeno Chára v podpriemernom 

klube nemal šancu na väčší tímový úspech, no mal dostatok 

priestoru na ľade. A ten slovenský mladík potreboval. 

Svoju kariéru v NHL začínal v drese New York Islanders. 

http://hokej.pravda.sk/nhl/clanok/128938-otec-chara-syn-nikdy-nezabudol-na-dve-slova-dakujem-a-prosim/
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Odmenou za zlepšujúce sa výkony bol prestup do Ottawy za 

Mariánom Hossom. Senátori mali solídny tím na čele s kapi-

tánom Danielom Alfredssonom a Chára vytvoril obrovitú ob-

rannú dvojicu s Chrisom Phillipsom. Práve v Ottawe odhadli 

jeho potenciál naplno a preto bolo lúčenie s kanadskou metro-

polou v roku 2006 ťažké. 

„Chcel som tam zostať. No ani nám kvôli novej zmluve ne-

zavolali. Chceli sme vyjednávať. Oni povedali: buď podpíšeš 

na šesť miliónov, alebo ideme iným smerom. A išli. Podpísali 

Wadea Reddena. Povedali mi, že vzal menej, aby mohol ostať. 

No nevzal. Podpísal na 6,5 

milióna,“ hovoril Zdeno 

Chára pred denník Ottawa 

Sun. 

Zdeno Chára napokon 

zakotvil v Bostone. Ako 

veľmi dôležité bolo pre klub 

z Massachusetts získanie 

trenčianskeho rodáka, sa ukázalo krátko po podpise zmluvy 

v lete 2006. Slovenského obra vymenovali za kapitána. Po Pet-

rovi Šťastnom sa tak v NHL objavil druhý muž, ktorý to zo 

slovenských pomerov dotiahol až na kapitána klubu NHL. 

„Chcel som byť kapitánom a práve to bol jeden z dôvodov, 

prečo som podpísal zmluvu s Bostonom. Aj iné veci hrali úlohu, 

ja som napríklad vždy chcel hrať za niektoré z pôvodných šies-

tich mužstiev NHL – to sú mužstvá, ktoré zakladali ligu,” po-

kračoval Zdeno Chára, ktorý sa okamžite stal oporou mužstva. 

Platný bol aj v ofenzíve. Vďaka svojej delovke sa stal obáva-

ným bombardérom od modrej čiary. 

A v januári 2010 sa mu podaril husársky kúsok – tri góly 

v jednom zápase. Čakal na to takmer 900 zápasov. 

„Keď sa na to tak pozriem, tak aj tí najväčší hráči čakali na 

hetrik dlho. Taký Nicklas Lidström čakal 1300 alebo 1400 

Chcel byť kapitánom, aj preto podpísal zmluvu s Bostonom. 

http://www.ottawasun.com/2014/07/05/top-5-unforgettable-ottawa-senators-players-to-leave
http://www.ottawasun.com/2014/07/05/top-5-unforgettable-ottawa-senators-players-to-leave
http://sport.aktuality.sk/c/266612/najvacsia-pocta-v-nhl-cecko-si-zasluzili-iba-dve-slovenske-legendy/
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zápasov. Cítim pokoru, no i veľkú radosť,“ vravel Zdeno Chára 

po historickom zápise. 

Dnes je jasné, že Chára ukončí kariéru ako tretí najproduk-

tívnejší obranca v dlhej histórii Bostonu. Pred ním ostanú iba 

dve večné legendy „medveďov“ – Bobby Orr a vôbec najpro-

duktívnejší obranca celej histórie NHL Ray Bourque. 

Chárovi sa však podarilo to, čo Bourqueovi nikdy nie – do-

niesol do Bostonu Stanleyho pohár. 

Stalo sa tak po triumfe v siedmom 

zápase vo Vancouveri. Slovák sa 

v tom momente stal vôbec prvým 

východoeurópskym kapitánom, 

ktorý dvíhal slávny pohár nad hlavu. 

„Zdeno mal talent, ale bolo na 

ňom badať predovšetkým ohromnú 

húževnatosť. Mal pred sebou cieľ a 

robil pre jeho splnenie všetko. Ve-

del, čo chce, mal to premyslené. 

Keď sa z neho neskôr stala hviezda 

NHL a dostal Norrisovu trofej pre 

najlepšieho obrancu, zatelefonoval 

mi a poďakoval sa, že som mu tiež pomohol. Zdeno je osobnosť 

aj z ľudského hľadiska,” spomínal Karel Pavlík, bývalý skaut 

newyorských „ostrovanov“. 

Rodák z Trenčína oslávil pred niekoľkými dňami, 18. marca,  

40 rokov. NHL hrajú iba traja starší hráči – Matt Cullen v Pit-

tsburghu, Shane Doan v Arizone a Jaromír Jágr za Floridu. 

 V NHL za New York Islanders, Ottawu a Boston odohral 

celkovo 1485 zápasov. V roku 2009 získal Norris Trophy pre 

najlepšieho obrancu NHL.V sezóne 2016/2017 zarobí 7 milió-

nov dolárov, zmluvu má ešte aj na budúci ročník. 

Zdeno Chára so Stanleyho pohárom. 
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V marci 2011 narazil na hranu plexiskla hokejistu domáceho 

Montrealu Maxa Pa-

ciorettyho. NHL to 

napriek veľkému po-

búreniu označila za in-

cident. Obdobné kon-

troverzie vyvolal aj 

jeho zákrok na Miro-

slava Šatana z no-

vembra 2012 v zápase 

KHL medzi Slovanom 

a Levom Praha. 

So slovenskou reprezentáciou získal na MS dve strieborné 

medaily, na olympiáde vo Vancouveri ako kapitán doviedol slo-

venský tím k historickému štvrtému miestu. 

www.sportaktuality.sk 29.03.2017 

pomocná evidencia 282/1/2017 

 

Po útočníkovi Mariánovi Hossovi je obranca Zdeno Chára 

ďalším kandidátom spomedzi slovenských hokejistov v NHL 

na zisk Trofeje Billa Mastertona 2017. Každoročne ju udelia 

hráčovi, ktorý spája svoje športové majstrovstvo s príkladnou 

oddanosťou a vernosťou hokeju.  

Každý z tridsiatich tímov ligy má v úvode celého procesu 

jedného adepta, z nich neskôr vzíde trio finalistov a v druhej 

polovici júna celkový víťaz. Túto cenu môže hráč získať iba raz 

v kariére.  

Zdeno Chára je nominantom Bostonu, Marián Hossa zastu-

puje Chicago. Bill Masterton Memorial Trophy ešte nikdy ne-

získal Slovák, na konci minulej sezóny bol jej laureátom český 

hokejový kmeť Jaromír Jágr. 

www.sportaktuality.sk 29.03.2017 

pomocná evidencia 283/1/2017 

Zdeno Chára bol vlajkonosičom slovenskej výpravy na ZOH 2014 v Soči. 

http://www.sportaktuality.sk/
http://www.sportaktuality.sk/
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Tri pretekárky Karate klubu Ekonóm Trenčín v Budapešti na 

24. ročníku prestížneho medzinárodného turnaja Gastroyal 

Hungarian Tatami Karate 

Cup získali tri prvé, jedno 

druhé a jedno tretie miesto 

a celkové piate miesto pre 

klub v konkurencii 63 klu-

bov z ôsmich štátov. Zve-

renkyne trénerov Mirosla-

va Ďuďáka a Branislava 

Zubričaňáka v kategórii 

dorasteniek 12-13 r. obsadili všetky tri prvé miesta. Blahože-

láme Adele Vlasákovej (dvakrát zlato), Emme Kubišovej 

(zlato + striebro) a Lucii Mrázovej (bronz).  

Info 04.04.2017 

pomocná evidencia 300/1/2017 

 

V Žiline vyhlásili v sobotu 1. apríla  víťazov Slovenského 

pohára v krasokorčuľovaní pre sezónu 2016/2017. Tešil sa aj 

klub Kraso Trenčín. V kategórii mladšie žiačky 12 vyhrala 

Agáta Bačová a v kategórii mladšie nádeje 7 si prvenstvo od-

niesla Nina Balážová. Trénuje ich Jana Omelinová. 

Info 30.05.2017 

pomocná evidencia 301/1/2017 

 

Čas Branka Radivojeviča v hokejovom Liberci sa čoskoro 

naplní. Skúsený 36-ročný krídelník, ktorý bol s 33 bodmi 

(9+24) najproduktívnejším Slovákom v základnej časti českej 

extraligy, nevylúčil ani zavŕšenie aktívnej činnosti.  

„V Liberci končím, pretože sa kvôli deťom chcem vrátiť do-

mov do Trenčína. Zvažujem, čo bude ďalej. Či ešte budem po-

kračovať. Ak, tak v Trenčíne, ale nevylučujem ani to, že skon-

čím. Uvidíme, ako sa rozhodnem po sezóne,” povedal. 
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Strieborný aj bronzový medailista z MS je v súčasnosti ka-

pitánom libereckých „bielych tigrov”, ktorí v Česku obhajujú 

titul. 

Piešťanský rodák v nul-

tých rokoch odohral tak-

mer štyristo stretnutí v zá-

kladnej časti severoameric-

kej NHL za Phoenix, Phila-

delphiu a Minnesotu, má 

bohaté skúsenosti aj z nadnárodnej KHL. Do Liberca prišiel po-

čas sezóny 2014/2015. 

www.sportaktuality.sk 04.04.2017 

pomocná evidencia 308/1/2017 

 

Futbaloví fanúšikovia a rasizmus. To sú dve témy, ktoré by 

vôbec nemali súvisieť. Slovenské kluby však tomuto problému 

čelia.  

Hovorí Vladimír Pančík, redaktor športovej redakcie 

RTVS:  

„Samozrejme je to už úplne iné ako to bolo najmä na roz-

medzí tisícročí, keď sme tu zažili aj také veci ako hádzanie ba-

nánov po čiernych hráčoch a podobne a keď tie fanúšikovské 

skupiny, ktoré boli napojené na krajne pravicové hnutia, boli 

výrazne početnejšie. Ale samozrejme problémom to stále je. Je 

dobré, že sa proti tomu bojuje, že sa na tieto veci upozorňuje a 

že v tom koná nielen UFA a FIFA ako strešné organizácie fut-

balu, ale že sa tejto témy chytili aj naše kluby a Únia ligových 

klubov.“ 

Čo s tým robia kluby? Ako sa podarilo to, že tých preja-

vov je už v dnešnej dobe menej? 

„Kluby sa primárne chytili myšlienky, ktorú predostreli 

strešné organizácie futbalu UFA a FIFA, ktoré neraz v reklam-

ných spotoch upozorňujú na to, že futbal je športom mnohých 

http://www.sportaktuality.sk/
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národností. A vidíte, ako hráči rôznej farby pleti a rôznych ná-

rodností odsudzujú rasizmus. No a niečo podobné je aj u nás. Je 

jeden mesiac, ktorý sa venuje boju proti rasizmu. Počas neho 

hráči dávajú červenú kartu rasizmu priamo na trávniku pred fa-

núšikmi.  

No a niektoré kluby ako napríklad AS Trenčín pridávajú aj 

nadstavbu. Futbalisti navštevujú  stredné školy a hovoria o téme 

rasizmu a intolerancie priamo tam. AS Trenčín ani nikdy nemal 

nejaké vážne problémy, čo sa týka rasizmu a intolerancie na 

štadiónoch, pretože v minulosti - a to pretrváva až doteraz - má 

AS Trenčín skôr ľavicovo orientované jadro fanúšikov. Čiže 

tieto problémy sa práve tohto politického spektra až tak netý-

kajú. Práve trenčianski fanúšikovia vždy dokázali legionárov 

prijať. Pamätám si napríklad, že v trenčianskom sektore svojho 

času pravidelne zdvíhali argentínske vlajky, keď za Trenčín 

hrával David Depetris. Často sa tam objaví vlajka Nigérie a po-

dobne.“ 

Prečo práve Trenčín, ktorý nemá s rasizmom problém, 

tú otázku rieši a robí intenzívne kampane? Čo iné kluby? 

„Treba vychádzať z toho, ako funguje slovenský šport, 

koľko je v ňom peňazí. Aj futbal je finančne podvyživený. V 

klube nepracuje široký manažment, klub musí v prvom rade za-

bezpečiť ekonomický a športový chod. Trenčín tiež nemá ši-

roký manažment, ale práve on si to určil ako prioritu. Možno to 

vychádza aj historicky z toho, ako klub funguje a určite aj z 

toho, že má holandských majiteľov, ktorí možno  priniesli eu-

rópskejší západnejší pohľad na fungovanie a na marketing a na 

riadenie manažmentu.“ 

V klube AS Trenčín sú futbalisti rôznych národností. Od 

Brazílie, cez Nigériu až po Holandsko a Anglicko. Hráči sa mi-

nulý rok vyhranili proti rasizmu videom na internete po zápase 

s Košicami, keď niektorí košickí fanúšikovia pri dotyku hráča 

tmavej pleti s loptou pískali alebo napodobňovali zvuky opíc.  
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Čo chcete dosiahnuť diskusiami hráčov so stredoškolákmi? 

To sa pýtame Martina Galajdu, hovorcu AS Trenčín. 

„V kabíne máme hráčov 9 rôznych národností, sú tam rôzne 

náboženstvá a tí chlapci museli začať spolu žiť, musia spolu 

existovať a pracovať. A to chceme ukázať aj študentom a de-

ťom. V živote sa s takýmito vecami budú stretávať. Budú mu-

sieť vychádzať s rôznymi ľuďmi a chceme im ukázať na zákla-

de príkladov a rozhovorov, že nie je dôležité, či človek je mos-

lim, kresťan alebo budhista, či je čierny, žltý, biely, ale vždy to 

je individuálne od človeka k človeku.“ 

Aké sú ich reakcie?  

„Pýtajú sa na to, ako vnímajú Slovensko hráči z rôznych kra-

jín. Napríklad James Lawrence, ktorý žil v Londýne a hral aj v 

Amsterdame, im hovoril, že ak chcú napríklad študovať v za-

hraničí, budú sa musieť naučiť tolerovať rôzne veci a inakosť, 

na čo u nás nie sme zvyknutí.“ 

Hovorí sa, že Trenčín nemá problém s rasizmom fanúši-

kov. Čím to podľa vás je? 

„To sa už viaže k histórii. Naši fanúšikovia nikdy nevyzná-

vali rasistické postoje. Je to tradícia, ktorá sa  udržala. My sa aj 

s našimi postojmi a vystúpeniami snažíme týchto ľudí podpo-

riť.“ 

Má klub podľa vás vychovávať svojich hráčov a fanúši-

kov? 

„V prvom rade klub má vychovávať všetkých svojich hrá-

čov, a to nielen seniorského mužstva. My sa usilujeme vše-

stranne vplývať aj na mládež, a netýka sa to iba rasizmu a xe-

nofóbie, ale aj iných dôležitých spoločenských tém. V AS Tren-

čín hráči majú povinnú angličtinu, tí, ktorí prichádzajú z doras-

teneckého veku, majú prednášky s tematikou nebezpečných 

vplyvov sociálnych sietí a podobne.“ 

Rádio Slovensko 10.04.2017 

pomocná evidencia 325/1/2017 
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Veľký výdych bolo v utorok 11. apríla počuť z hokejového 

Trenčína. Dukla, klub so slávnym menom a úspešnou históriou, 

sa zachránila v najvyššej súťaži, keď v rozhodujúcom barážo-

vom súboji zdolala doma Detvu hladko 4:0. 

Trenčanom spadol zo srdca obrovský balvan.  

„Chvalabohu, máme to za sebou. Úľava je veľká, môžeme 

konečne s čistou hlavou oddychovať,“ vyslovil sa po zápase ka-

pitán Dukly Peter Soj-

čík. „Vedeli sme, čo 

nás čaká, dobre sme sa 

na zápas pripravili, po 

dlhej dobe nám vyšla 

prvá tretina na jed-

notku, viedli sme po 

nej 3:0 a od toho sa 

celý zápas odvíjal. 

Štvrtý gól hneď v pr-

vom striedaní druhej tretiny súpera ešte viac zrazil k zemi a už 

sme si to s prehľadom ustrážili.“ 

V záverečnom súboji to bolo kto z koho. Karty boli jasne 

rozdané - víťazstvo znamenalo udržanie sa v Tipsport Lige, pre-

hra zostup.  

„My sme vedeli, že máme silu na to, aby sme zápas zvládli. 

Hrali sme jednoducho, stavali sme na tom, že ak na Detvu vy-

letíme, tak budú robiť chyby. Našou povinnosťou bolo zachrá-

niť Duklu a to sa nám podarilo,“ povedal skúsený Tomáš Sta-

rosta. 

Veľkú úľavu pocítil po stretnutí aj domáci tréner Július Pén-

zeš, ktorému hráči dali k jeho meninám ten najkrajší darček. 

Horúce chvíle však prežíval hneď po prvom striedaní, keď sa 

zranila jedna z opôr Dukly, čo Pénzešovi pripomenuli ťažké 

chvíle, ktorými si prešiel klub počas celej sezóny.  
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„Keď sme prišli do mužstva s Jankom Kobezdom, ktorému 

toto víťazstvo venujeme, začali sme sériou výhier, ale prišiel 

zápas v Nových Zám-

koch, kde sa nám zra-

nil Bulík. Potom sa 

zranili Cebák s Bezú-

chom a vtedy sa začali 

naše problémy, ktoré 

vyvrcholili Jankovým 

úmrtím. To boli pre 

nás veľmi ťažké chvíle 

a chlapci to veľmi zle 

znášali. To sa ťažko 

vysvetľuje, čo sa v mužstve vtedy dialo. To si musíte prežiť. 

Dvíhať sa z takej situácie nie je jednoduché, veľmi zle to na nás 

vplývalo. Prišli k nám neskôr štyria hráči Slovana, ale vzápätí 

nám ďalší štyria odišli. Aj preto sme podľa mňa nezvládli zápas 

s Novými Zámkami, lebo sme predošlé zápasy išli úplne na do-

raz.“ 

Napriek viacerým zaváhaniam v baráži trenčiansky kormi-

delník veril v silu svojho kádra: „Bolo to veľmi ťažké, najmä 

po psychickej stránke. Ja som vedel, že máme lepšie mužstvo, 

ale viete ako to je, mohlo sa hocičo stať. Ale zvládli sme prvú 

tretinu naozaj dobre, plnili sme pokyny. Detva stále hrýzla, ale 

veril som, že to zvládneme. Ten rachot, ktorý ste na konci po-

čuli, to bol ten kameň, ktorý mi padol zo srdca.“ 

Pre klub s bohatou históriou a veľkým menom bude tento 

ročník veľkým mementom.  

„Pred barážou sme sa chceli vyhnúť dráme, nechceli sme, 

aby sa o našom zotrvaní v lige rozhodovalo až v záverečnom 

kole. Bohužiaľ, zaváhania sa nám vypomstili. Zašlo to až do 

extrému, do záverečného zápasu, ale ukázali sme, že sila v tíme 

je a ak každý robí, to čo má, tak nemáme žiadny problém. Za 

Július Pénzeš: „Toto víťazstvo venujeme Jánovi Kobezdovi.“ 
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sezónou sa však radšej nechcem obzerať, chcem na ňu čím skôr 

zabudnúť,“ dodal Peter Sojčík. 

www.teraz.sk 11.04.2017 

pomocná evidencia 327/1/2017 

 

Florbalisti FBK AS Trenčín sa po troch prehrách vo finále 

extraligy mužov umiestnili na druhej priečke v najvyššej domá-

cej súťaži. Posledný 

zápas finálovej série sa 

odohral v trenčianskom 

M-Šport centre a skon-

čil sa víťazstvom maj-

strovského Tsunami 

Záhorská Bystrica 6:3. 

Trenčania dosiahli his-

torický úspech a prvú 

medailu v histórii klu-

bu. Po dvoch zápasoch v Stupave a dvoch triumfoch Tsunami 

sa finálová séria presťahovala do Trenčína. Zmenou ofenzívnej 

taktiky na defenzívnu a novým postavením hráčov sa tréner Ju-

raj Matejka snažil zamedziť vysokému počtu inkasovaných 

gólov v sieti brankára Tureka.  

Finále extraligy mužov - tretí zápas: FBK AS Trenčín – 

Tsunami Záhorská Bystrica 3:6 (0:2, 0:3, 3:1) 

Góly: 46. Pavol Heleš (Mandinec), 48. Peter Heleš (Ma-

tejka), 56. Mandinec (Machara) – 7. Belzár (Šteinhubel), 19. 

Kovaľ, 32. Kubovič, 33. Kubovič, 38. Kubovič (Kubaský), 60. 

Šteinhubel (Haraslín)  

 AS: Turek – Klapita, Kováč, Machara, Dávidek – Peter He-

leš, Matejka, Mikolaj – Meliš, Mandinec, Pavol Heleš – Žiaček, 

Ellinger.  

www.astrencin.sk 20.04.2017 

pomocná evidencia 346/1/2017 

http://www.teraz.sk/
http://www.astrencin.sk/
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Vo štvrtok 20. apríla sa v sobášnej sieni Mestského úradu 

v Trenčíne konalo slávnostné odovzdanie ocenení najlepším 

trenčianskym športovcom a športovým kolektívom za rok 2016. 

Na druhom ročníku podujatia privítal hostí primátor mesta 

Richard Rybníček.  

„Som veľmi rád, že tu s vami dnes môžem byť a môžem vám 

odovzdať ocenenia mesta Trenčín za vaše výkony v roku 2016. 

K tomu, že mesto Trenčín je aj mestom športu, prispievate vý-

znamnou mierou vašimi športovými výsledkami a vašou akti-

vitou. To, čo ste predviedli v minulom roku sa nedá inak vy-

hodnotiť ako v superlatíve. Chcel by som sa vám za to poďako-

vať. Za to, čo ste urobili pre toto mesto a akým spôsobom ho 

zviditeľňujete. Mesto Trenčín je na vás pyšné.“ 

Najlepšími športovými mládežníckymi kolektívmi mesta 

Trenčín za rok 2016 sa stali bez určenia poradia: 

Starší žiaci HK DUKLA Trenčín (víťazi krajskej súťaže 

Západoslovenského zväzu ľadového hokeja a Majstri SR v ľa-

dovom hokeji 2016). 
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Staršie žiačky Slávie ŠG Trenčín v atletike (družstvo sa 

stalo víťazom Majstrovstiev Slovenskej republiky v atletike).  

Najlepšími handicapovanými športovcami mesta Trenčín za 

rok 2016 boli vyhlá-

sení: 

Peter Petrovič (re-

prezentant Športového 

klubu nepočujúcich 

v Trenčíne, majster SR 

v dvojhre a majster SR 

vo štvorhre v bedmin-

tone na MSR nepočujú-

cej mládeže, víťaz aj 

Majstrovstiev SR počujúcej mládeže bez handicapu) 

Mária Lezová (plavkyňa s diagnózou Downow syndróm, 

dvakrát získala 2. miesto na Národných pretekoch SHŠO, päť-

krát víťazstvo na Veľkej cene primátora mesta Trenčín ZZM 

a Majstrovstvách SR DS v plávaní)  

 Najlepšími trénermi mesta Trenčín za rok 2016 sa stali: 

Martin Ševela (tréner futbalistov A mužstva AS Trenčín v 

roku 2016 získal so svojim mužstvom titul majstra Slovenska 

aj Slovenský pohár vo futbale. Double mužstvo zopakovalo 

z roku 2015). 

Jozef Čechovský (tréner 

futsalistov ŠK nepočujúcich 

v Trenčíne, ktorí zvíťazili 

na Majstrovstvách Sloven-

skej republiky vo futsale pre 

nepočujúcich a prebojovali 

sa až do Ligy Majstrov ne-

počujúcich vo futsale, ktorej 

IV. ročník sa konal 20.- 26. 

februára 2017 v Seville s účasťou 22 mužstiev z celej Európy.) 

Primátor ocenil aj plavkyňu Máriu Lezovú. 

Tréner futsalistov ŠK nepočujúcich v Trenčíne Jozef Čechovský. 
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 Najlepšími športovými seniorskými kolektívmi mesta Tren-

čín za rok 2016 sa stali: 

Futbalové seniorské A-mužstvo AS Trenčín (mužstvo zís-

kalo v sezóne 2015/16 titul majstra Slovenska a vyhralo Slo-

venský pohár vo futbale) 

ŠK Dračia Légia 2012 Trenčín (na Majstrovstvách Európy 

v dračích lodiach získali 5 druhých miest a 6 tretích miest v rôz-

nych kategóriách, stali sa Majstrami ČR ČZDL v kategóriách 

MIX a OPEN) 

Titulom Najlepší športovec mesta Trenčín za rok 2016 boli 

ocenení: 

Monika Chochlíková (zápasníčka K1 a Thaiboxu z klubu 

Victory Gym Trenčín, ktorá v minulom roku získala 1.miesto 

na Majstrovstvách Európy v K1 žien do 52 kg organizácie 

WAKO 2016, kvalifikáciu na Svetové Hry 2017 za Slovensko, 

stala sa profesionál-

nou Medzinárodnou 

majsterkou Sloven-

ska v K1 žien do 52 

kg organizácie 

WKU 2016, vybojo-

vala prvenstvo na 

MSR v K1 žien vo 

váhe 56 kg, 1. mies-

to Czech Open 

WAKO v K1 žien do 

56 kg 2016, stala sa najlepším seniorským kickboxerom Slo-

venska za rok 2016. Z odovzdávania ocenení sa ponáhľala na 

Svetový pohár do Innsbrucku.) 

Milan Fraňa (športovec TJ Slávia športové gymnázium 

Trenčín v rýchlostnej kanoistike, víťaz ME juniorov v kat. K4 

na 500 m a 8. miesto na MS juniorov v Bieloruskom Minsku 

v kat. K4 na 1000 m) 

Ocenenie za celoživotný a výnimočný prínos si prevzal Július Maťovčík starší. 
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Ocenenie za celoživotný a výnimočný prínos v športe v 

Trenčíne si prevzal nepočujúci futbalista Július Maťovčík 

starší. Rodák z Oravy prežil celý pracovný život v Odeve Tren-

čín. Za klub TJ Jednota Trenčín bol 5-násobným majstrom ne-

počujúcich Československa. Zúčastnil sa na 2 deaflympiádach 

za ČSSR vo Fínsku (1961) a Juhoslávii (1969). V Trenčíne hrá-

val oblastnú súťaž za TJ Jednota nepočujúcich, odohral viac ako 

600 zápasov, dal vyše 300 gólov. Bol trénerom reprezentácie 

nepočujúcich (ČSFR).  

www.trencin.sk 21.04.2017 

pomocná evidencia 351/1/2017 

 

Monika Chochlíková (21) je slovenská kickboxerka a thaj-

ská boxerka. Popri športovej kariére študuje na Masarykovej 

univerzite, trénuje v Trenčíne. V minulom roku sa stala prvou 

slovenskou majsterkou Európy v kickboxe v kategórii K1. Ví-

ťazstvom si zabezpečila účasť na Svetových hrách v Poľsku, 

ktoré sú v neolympijských športoch obdobou olympiády. V an-

kete Športovec roka bola na 23. mieste najvyššie umiestneným 

neolympijským športovcom. 

Monika Chochlíková sa stretáva s rôznymi stereotypmi 

o svojom športe. Vraj nie je ženský a búchaním do hlavy môže 

ohlúpnuť. Ona však nesúhlasí. Popri kariére kickboxerky štu-

duje na prestížnej Masarykovej univerzite. 

Čím vás bojové športy priťahujú viac než napríklad te-

nis, hádzaná alebo volejbal? 

„Odmalička som bola vedená k bojovým športom, desať ro-

kov som robila karate, na thajský box a kickbox som prešla 

v šestnástich. Kolektívne športy ma nelákali vôbec, nie som prí-

liš tímový hráč. Navyše som sa vždy bála, že by som sklamala 

tím. Keď v ringu dostanem, bolí to len mňa a nikoho iného. 

Mňa jednoducho baví biť sa. Je to výborný prostriedok na od-

reagovanie sa.“ 

http://www.trencin.sk/
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Časť ľudí si už pri vyslovení slov ako thajský box alebo 

kickbox myslí, že ide o agresívne športy. Ako by ste im opo-

novali? 

„Nemyslím si, že je to agresívny šport. Tak ako iné športy, 

aj kickbox alebo thajský box majú svoje pravidlá, ktoré musíme 

dodržiavať, nemôžeme 

sa biť hlava-nehlava. 

Musíme aj rozmýšľať, 

keby sme to nerobili 

a riadili sa len agre-

siou, je dosť možné, že 

sa nám ujde knokaut. 

Tí najlepší zápasníci 

majú svoju agresiu pod 

kontrolou a bojujú 

s chladnou hlavou. Podľa mňa si ľudia myslia, že je to agre-

sívny šport, pretože veľa trestných činov sa spája s takzvanými 

kickboxermi, thaiboxermi či zápasníkmi. Títo ľudia pritom väč-

šinou okolo bojových športov ani nešli a ak áno, tak si samo-

voľne zabúchali do mechu vo fitku. To z nich ešte nerobí zá-

pasníkov.“ 

Na čo myslíte, keď v televízii sledujete správu o tom, že 

niekto taký niekomu ublížil? 

„V prvom rade vždy bývam nahnevaná, že sa to znova hádže 

na bojové športy a zbytočne to kazí verejnú mienku. A v dru-

hom rade mi je ich ľúto, pretože si svoju menejcennosť musia 

riešiť násilnými činmi. Neviem si predstaviť, ako je možné, že 

človek dokáže klesnúť tak nízko, aby úmyselne ohrozoval iné 

ľudské životy.“ 

Myslíte si, že slovenský kickbox a thajský box prichádza 

o talenty tým, že rodičia svoje deti odrádzajú od bojových 

športov, pretože sa im zdajú nebezpečné? 
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„Určite. Veľa mojich kamarátov, ktorých tento šport bavil, 

museli skončiť, pretože sa to rodičom nepáčilo. Tréningy, ktoré 

sa vedú u nás v klube, sú technicky kontrolované. Počas sparin-

gov používame veľké rukavice a snažíme sa sparovať hlavne 

technicky, s prime-

ranou silou. Oproti 

iným klubom sa 

u nás veľmi málo 

sparuje tvrdo s kon-

taktom na hlavu. Ja 

na druhej strane 

chápem aj rodičov, 

pretože na Sloven-

sku je kvalita tréne-

rov na veľmi nízkej úrovni, a pokiaľ vidia, že ich dieťa je neu-

stále dobité, prípadne sa mu stane nejaký vážnejší úraz, naprí-

klad otras mozgu, tak je väčšinou chyba vo vedení tréningu. 

V skratke, pri kickboxe a thajskom boxe si treba rozumne vy-

brať trénera, pretože bojový šport môže byť aj nebezpečný, a to 

práve vtedy, keď je tréning vedený nesprávne, čo viem z vlast-

nej skúsenosti.“ 

Vás rodičia podporovali od začiatku? 

Samozrejme. Moji rodičia pri mne stoja odmalička, či už 

som robila gymnastiku, karate alebo thajský box. Sú mi veľkou 

podporou a ja som im za to veľmi vďačná.“ 

Má kickboxer počas zápasu šancu premýšľať alebo koná 

výhradne inštinktívne? 

„Na každý zápas sa musíme pripraviť takticky, rozmýšľať, 

čím by sme mohli poraziť súpera. Okrem toho je v rohu tréner, 

ktorý funguje ako náš mozog – radí nám, čo presne máme spra-

viť, pretože niektoré situácie vidí lepšie ako my v ringu. Samo-

zrejme, niektoré reakcie musíme mať natrénované, aby sme ich 

vedeli spraviť rýchlo, bez zbytočného váhania.“ 
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Nepociťovali ste niekedy strach z toho, že by ste mohli 

inkasovať úder, ktorý vám napríklad ukončí kariéru? 

„Nikdy som nad tým nepremýšľala. Popravde, vo svojej 

hmotnostnej kategórii, do 52 kilogramov, takýchto úrazov v zá-

pasoch veľa nie je, málokedy sa stane, že niekto dostane k. o. 

Zranenie je rizikom v každom športe. Navyše, keď nad tým pre-

mýšľate, tak si to vlastne aj sami privoláte, preto sa snažím od 

týchto myšlienok vzdialiť.“ 

S akými predsudkami ste sa stretávali ako žena v bojo-

vom športe? 

„Takými klasickými – nie je to ženský šport, budem vyzerať 

ako chlap a podobne. K tým všeobecnejším patrí hlavne to, že 

keď si búchame do hlavy, budeme z toho sprostí. To je podľa 

mňa celkom výmysel. Je síce pravda, že pri zlom vedení tré-

ningu je šanca, že môžeme dostať boxerskú demenciu (CTE), 

ale zase sa dostávame k rovnakej téme – nevzdelanosť trénerov. 

Vo väčšine klubov trvajú sparingy desať až dvadsať kôl, a to aj 

s hmotnostne ťažšími súpermi, zatiaľ čo zápas trvá iba tri až päť 

kôl. Oveľa viac ma bolela hlava z takýchto sparingov, keď sme 

na ne ešte chodievali, ako z jedného zápasu. A ako ma vnímajú 

muži? V telocvični sú už zvyknutí a mimo nej je každý prekva-

pený, že robím tento šport. Väčšinou skôr spozorujem obdiv 

ako opovrhnutie.“ 

Hovoria vám často, že ženy do bojových športov nepat-

ria? 

„Áno a celkom často. Kickbox popravde ani nie je ženský 

šport, ale takisto mnoho mužov robí športy, pri ktorých by ste 

očakávali ženy. Myslím si, že je to každého vlastná voľba, ro-

biť, čo ho baví. Okolie by to malo rešpektovať. V slovenských 

kluboch stále prevláda viac mužov, zdá sa mi však, že v posled-

nom čase sa v ringu snaží presadiť čoraz viac žien. Je to skvelá 

správa, pretože sa zvyšuje úroveň slovenského kickboxu 
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a thajského boxu a výsledky našej krajiny sú v zahraničí čoraz 

lepšie.“ 

Zakrývate si na verejnosti modriny zo zápasov či z tré-

ningov? 

„Keď sa mi pritrafí nejaký monokel, dávam si naň make-up, 

ostatné modriny neriešim. Popravde, na to, že robím kontaktný 

šport, ich mávam celkom málo. Samozrejme, niektorí ľudia sa 

na mňa divno pozerajú, ale naučila som sa to nejako prehlia-

dať.“ 

Sú športy, ktorým sa venujete, podľa vás atraktívnejšie 

než klasický box? 

„Toto je veľmi subjektívne. Ja si myslím, že áno, pretože 

môžeme okrem boxu 

aj kopať, tým mô-

žeme zaútočiť viace-

rými spôsobmi. 

V boxe musia byť 

borci naozaj kvalitní, 

aby spravili pozera-

teľný a dobrý zápas, 

v kickboxe a thaj-

skom boxe sa to tými 

nohami dá aspoň sčasti vykompenzovať. Napríklad ja sa spo-

lieham najmä na nohy, ruky mám len ako taký doplnok, pretože 

ich ešte stále neviem dobre používať.“ 

Slovenskí športoví priaznivci si však radšej pozrú kla-

sický box a čoraz populárnejšie sú aj zmiešané bojové ume-

nia (MMA). V kickboxe pritom slovenskí športovci dosa-

hujú oveľa výraznejšie výsledky, no napriek tomu je skôr 

na okraji záujmu. Čím to je? 

„Podľa mňa box na Slovensku, myslím tým slovenských bo-

xerov, veľmi populárny nie je. Ak si Slovák pozrie nejaké zá-

pasy, väčšinou sú zahraničné. Čo sa týka MMA, veľa spraví 
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reklama a médiá – televízny projekt Pavla Nerudu a Ondřeja 

Novotného Oktagon MMA a dva fenomény z UFC Conor 

McGregor a Ronda Rousey veľmi spopularizovali tento šport. 

Kickbox je na Slovensku pomerne mladý šport s krátkou histó-

riou a nie je taký mediálne populárny ako MMA či UFC. V ne-

poslednom rade si myslím, že je to aj otázka peňazí, pretože 

veľa kvalitných zápasníkov zo všetkých bojových športov sa 

teraz tlačí do MMA pre lepšie finančné ohodnotenie.“ 

Ak by sa majstrom Európy stal slovenský atlét, športový 

strelec či vodný slalomár, zrejme by ho boli plné noviny. Ne-

mrzí vás, že úspechom slovenských bojovníkov nevenujú 

médiá toľko pozornosti? 

„Jasné, že to mrzí. Najviac zamrzí, keď sú medializovaní 

športovci, ktorí sa umiestnia na dvadsiatom mieste a je to pre-

zentované ako obrovský úspech. Mne sa ako prvému Slovákovi 

v histórii podarilo vyhrať majstrovstvá Európy, navyše sa nám 

ako jedinej krajine na svete podarilo nominovať na Svetové hry 

vo všetkých ženských hmotnostných kategóriách K1 – mies-

tenku získali okrem mňa aj Veronika Petríková a Lucia a Ve-

ronika Cmárové. V televíznych médiách to však nebolo ani 

spomenuté. Výborné výsledky pritom na svetovej úrovni dosa-

hujú aj borci v profi ringu ako Vlado Idrányi, Vlado Morav-

čík, Tomáš Možný, ktorý sa ako prvý Slovák dostal do prestíž-

nej série GLORY, Marco Novák, Lucka Krajčovič a ďalší.“ 

Ako ďaleko alebo blízko má kickbox v súčasnosti na 

olympiádu? 

„Momentálne sa kickbox usiluje o štatút recognised – teda 

aby bol uznaný medzinárodným olympijským výborom ako 

olympijský šport. To všetko závisí od lobingu, lebo formálne 

záležitosti má už kickbox ako olympijský šport splnené. Keď 

bude kickbox uznaný, treba už len čakať, kým bude zaradený 

do programu olympijských hier, čo taktiež závisí od lobingu. 

Čo ma nesmierne teší, je fakt, že minulý rok získal aj thajský 
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box štatút recognised a už je len krôčik od toho, aby sa naozaj 

dostal na olympijské hry. Ak všetko pôjde podľa plánu, najskôr 

by sa mohol dostať do programu v roku 2024.“ 

Víťazstvom na majstrovstvách Európy ste sa kvalifiko-

vali na Svetové hry, ktoré sú akousi obdobou olympijských 

hier pre neolympijských športovcov. S akými ambíciami 

pocestujete? 

„Keďže som sa tam dostala z Európy ako prvá, minimálne 

dve súperky, ktoré 

budú na Svetových 

hrách, som už pora-

zila. Preto mám 

o dosť väčšie ambí-

cie, ako keď som išla 

na majstrovstvá Eu-

rópy. Pevne verím, 

že sa umiestnim mi-

nimálne na nejakej 

medailovej priečke.“ 

V bojových športoch platí, že ak ste dobrý, vyhrávate 

väčšinu zápasov. Bojujú kickboxeri či thajskí boxeri často 

so stratou motivácie? 

„Tu si dovolím oponovať. Naše športy sú riadené rozhod-

cami, a pokiaľ zápas neukončia predčasne, prípadne nepríde 

knokaut, o výsledku rozhodujú oni. Veľakrát sa stalo, hlavne 

v zahraničí, že sa spravil výborný a jednoznačný zápas, no aj 

tak sa prehralo. U nás napríklad trénuje Lukáš Mandinec, 

ktorý posledných päť zápasov prehral, pritom väčšinu mal jed-

noznačne vyhrať. A čo sa týka straty motivácie, aj to sa stáva. 

Väčšinou prichádza vtedy, keď zápasníka motivujú vonkajšie 

faktory – peniaze, sláva či prestíž. Keď sa im prestane dariť, už 

ich to nebaví. Tí, ktorých baví priamo vykonávanie toho športu, 

takýto problém nemajú, pretože ich napĺňa už len to, že môžu 

Monika Chochlíková na vyhlásení najlepších športovcov mesta Trenčín. 
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na sebe ďalej pracovať. Víťazstvá pre nich nie sú až také pod-

statné.“ 

Sú bojové športy finančne atraktívne? 

„Len pár ľudí, dvaja či traja, sa vedia týmto športom uživiť. 

V profi ringu sa dajú vybúchať nejaké peniaze, výška však zá-

visí od dohody s promotérmi. Ďalšou pomocou môžu byť aj 

sponzori, no každý, kto hľadal a oslovoval nejakého sponzora, 

vie, aké je to nesmierne náročné. Okrem toho teraz Slovenský 

zväz kickboxu finančne podporuje takzvaný top tím Slovenska, 

do ktorého patrím aj ja. Veľa zápasníkov robí súkromné tré-

ningy, ale živiť sa týmto športom na Slovensku veľmi nedá. Za-

tiaľ.“ 

Niektorí športovci majú po skončení kariéry problém so 

zaradením sa do iného života. Čo môže robiť kickboxer po 

tom, ako skončí? 

„Myslím si, že ak športovec nemá našetrené počas svojej ka-

riéry toľko, aby mu to stačilo do konca života, mal by myslieť 

na svoj športový dôchodok skôr. Preto chodím na vysokú školu, 

študujem na Fakulte športových štúdií Masarykovej univerzity. 

Okrem toho sme s priateľom začali vyrábať športové oblečenie 

pre ženy a premýšľame aj nad ďalšími možnosťami.“ 

www.dennikn.sk 26.04.2017 

pomocná evidencia 361/1/2017 

 

Posledný aprílový víkend bol pre plavcov z Trenčianskeho 

plaveckého oddielu mi-

moriadne úspešný. Na 

XXXIV. Majstrovstvách 

ČR v plávaní MASTERS 

v Zlíne sa „pochlapili“ 

najskúsenejší členovia. 

Milan Striženec priniesol 

všetky vzácne kovy (zlato, bronz a trikrát striebro), Jozef 

http://www.dennikn.sk/
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Barborák bronz a Rudolf Kochajda tri bronzové medaily. Ús-

pešní boli aj ich nástupcovia. Starší bojovali v Uherskom Brode 

a najmladší na Jarných majstrovstvách Západoslovenskej ob-

lasti v  Leviciach. Celková víkendová bilancia je 24 medailí.  

Info 30.05.2017 

pomocná evidencia 374/1/2017 

 

Maďarský Ferencváros Budapešť sa stal víťazom tretieho 

ročníka turnaja „This is my sen“ (TiMS) určeného pre hráčov 

kategórie do jedenásť rokov.  

Tohtoročný TiMS priniesol najlepšie obsadenie vo svojej 

krátkej histórii. Štadión na Sihoti privítal šestnásť tímov zo 

siedmich krajín. Najväč-

šími lákadlami boli an-

glický West Ham United 

a španielska Valencia CF, 

ale aj Slavia Praha, Wisla 

Krakov, Zaglebie Lubin 

alebo už spomenutý Fe-

rencváros. Zápolenie naj-

starších prípraviek na šta-

dióne na Sihoti sa napriek svojej krátkej histórii stalo najlepšie 

obsadeným turnajom pre mladých futbalistov do jedenásť ro-

kov nielen na Slovensku. 

Budapeštiansky Ferencváros štartoval na všetkých doteraj-

ších ročníkoch turnaja a po štvrtom a šiestom mieste sa dočkal 

víťazstva. Hoci nestačil na celkovo druhú Valenciu a tretie Slo-

vácko, v konečnom hodnotení mal o tri body viac ako španiel-

sky tím a o štyri viac než zástupca českej futbalovej školy.  

„Na úvod musím povedať, že trenčiansky klub zorganizoval 

veľmi dobrý turnaj. Veľmi sa nám tu páčilo. Dva dni plné fut-

balu sme si skutočne užili,“ povedal tréner víťazného mužstva 

Péter Balász a dodal: „Máme za sebou viacero zaujímavých 
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európskych turnajov. Preto môžeme povedať, že This is my sen 

má od začiatku skutočne výbornú úroveň. Bolo skvelé zahrať si 

proti West Ham United a Valencii.“  

Futbalová akadémia „Cantera“ z tretieho najväčšieho špa-

nielskeho mesta mala skvelý záver turnaja. Na druhú priečku sa 

prepracovala piatimi nedeľňajšími triumfami v rade. Dá sa po-

vedať, že o celkový triumf prišli prehrami proti českým tímom 

Slavii Praha a Zbrojovke Brno. Ak by „mladé netopiere“ jeden 

z týchto dvoch zápasov zvládli, držali by trofej nad hlavou 

mladí španielski futbalisti, ktorí chcú ísť v stopách Isca, Jordiho 

Albu, Davida Silvu alebo Gaizku Mendietu.  

„Bol to skvelý turnaj. Nikdy sme nehrali na turnaji, ktorý sa 

hral ako ligová súťaž. Bolo skvelé, že každý tím sa stretol s kaž-

dým súperom,“ povedal tréner Valencie Alfredo Ramos a po-

kračoval: „Doposiaľ 

sme hrali na turna-

joch, kde tímy rozde-

lili do základných 

skupín a potom nasle-

dovalo play-off. Bolo 

dobre, že sme nemu-

seli myslieť na to, či 

postúpime, alebo vy-

padneme vďaka jed-

nému nepodarenému stretnutiu. Oveľa viac sme si to užili. 

Mohli sme sa sústrediť najmä na hru.“  

Rovnako tretie Slovácko si v prvom rade pochvaľovalo sys-

tém, ktorým sa hral TiMS po tretí raz v rade. „Bolo to ideálne. 

Spoznali sme ďalšie futbalové kultúry. Je skvelé, že hrá každý 

proti každému. Konečný výsledok tak nie je založený na ná-

hode a šťastí pri žrebe už v základnej skupine. Veľmi sa nám v 

Trenčíne páčilo. Odohrali sme veľa kvalitných zápasov a 



622 
 

obstáli nielen výsledkovo, ale aj herne,“ skonštatoval Ondřej 

Gazdoš.  

Akadémiu West Ham United delila pred rokom od cennej 

trofeje len jedna priečka. Tentoraz skončila hneď za medailo-

vými pozíciami na štvrtom mieste. Futbalová škola, ktorou pre-

šli Bobby Moore, Michael Carrick, Rio Ferdinand, Frank 

Lampard, Joe Cole, Jermain Defoe alebo Glen Johnson zdo-

lala síce druhé aj tretie mužstvo, no stratila body v ďalších sú-

bojoch, čo len dokazuje vyrovnanosť tohtoročnej edície TiMS.  

Víťazmi pr-

vých dvoch roč-

níkov turnaja sa 

stali slovenskí 

zástupcovia. Pre-

miérový TiMS 

vyhral AS Tren-

čín v spoločnosti 

Ajaxu Amster-

dam. Minulý rok 

sa tešili z víťaz-

stva chlapci zo Slovana Bratislava. Ferencváros tak je prvým 

zahraničným menom na víťaznej trofeji.  

Chlapci z AS Trenčín sa aj tento rok držali. Šiesta priečka a 

predvedená hra bieleho tímu potešili. Mohli byť aj vyššie, ale 

akoby im v závere došli sily. V posledných štyroch súbojoch 

získali totiž len jeden bod. Červené mužstvo skončilo na štrnás-

tej priečke, ale vo viacerých súbojoch ukázalo taktiež svoje 

prednosti a potenciál. Tím doplnený o mladších chlapcov sa 

rozhodne nestratil.  

„Pri porovnaní s predchádzajúcimi dvoma ročníkmi turnaja 

môžeme povedať, že sme sa posunuli v kvalite zápasov a rov-

nako v organizácii. This is my sen výrazne napreduje. Som 

šťastný, že to opäť dopadlo dobre. V našom regióne nie je turnaj 



623 
 

podobných rozmerov. Náš formát je už len bonusom,“ povedal 

šéftréner prípraviek AS Trenčín Miroslav Karas a dodal: „Ro-

dičia a ďalší fanúšikovia vytvorili skvelú atmosféru. S Valen-

ciou ich prišlo dokonca viac ako sme čakali. Turnaj bol naozaj 

multikultúrny. Bolo to pestré, no všetci sa správali veľmi ko-

rektne. Pre nás je to mimoriadne povzbudzujúce do ďalšej 

práce. Naši chlapci sa stretli s kvalitnými súpermi. Radi by sme, 

aby naši chlapci boli aj v budúcnosti schopní porovnávať sa s 

najlepšími tímami v Európe. Preto je pre nás táto konfrontácia 

dôležitá. Chceme, aby chlapci mali svoj sen a išli za ním. Aby 

takéto zápasy odohrali aj v mužskej kategórii...“  

www.astrencin.sk 05.05.2017 

pomocná evidencia 396/1/2017 

 

Dukla má za sebou veľmi náročnú sezónu, ktorá sa skončila 

účasťou v baráži. Snahou vedenia klubu je už v nasledujúcom 

ročníku situáciu zlepšiť, 

aby sa podobné prob-

lémy neopakovali. Prvo-

radou úlohou bolo obsa-

diť v klube posty gene-

rálneho manažéra a tré-

nera. Na manažérsku 

stoličku si sadne bývalý 

kouč Július Pénzeš, 

mužstvo bude viesť ako tréner Peter Oremus. 

Július Pénzeš pôsobil doteraz ako tréner, postupne v Tren-

číne, Poprade, Martine, Žiline, Pavlodare, Nových Zámkoch 

a opäť v Dukle. V kazašskom Pavlodare získal tri majstrovské 

tituly. V slovenskej súťaži má na konte titul ako asistent trénera 

Gregora z roku 2004. Do Trenčína sa vrátil v minulej sezóne, 

najprv ako asistent trénera Jána Kobezdu, po jeho nečakanej 

smrti dokončil ročník ako hlavný kouč. 

Július Pénzeš na lavičke Dukly Trenčín. 

http://www.astrencin.sk/
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„Z môjho pohľadu to bolo prirodzené, posunúť sa na toto 

miesto a na lavičke dať príležitosť mladším kolegom, ktorí chcú 

trénovať v Dukle a trochu to oživiť. Káder treba kompletne pre-

kopať. Vo funkcionárskom kruhu sme sa o tom rozprávali, pre-

brali to zo všetkých strán a zhodli sme sa, že takto by to mohlo 

fungovať. Minulá sezóna musí byť pre nás výstrahou. Chceme 

tú latku zdvihnúť, chceli by sme bojovať medzi prvou štvorkou. 

Musíme vybrať tých správnych hráčov, ktorým bude pre Duklu 

biť srdce a ktorí budú mať snahu klub niekam posunúť. Záro-

veň chcem, aby sme boli otvorenejší smerom k fanúšikom, pre-

tože hokej robíme pre nich,“ povedal nový generálny manažér 

Dukly. 

Jednou z prvých úloh nového manažéra bol výber hlavného 

trénera. Voľba padla na 46-ročného Petra Oremusa. 

„Pri angažovaní trénera rozhodla v prvom rade trénerská 

kvalita. Má už za sebou pôsobenia v Česku, Košiciach, v repre-

zentácii. Chceli sme, aby nový tréner bol osobnosť a bol reš-

pektovaný. Pri rozhovoroch bolo vidieť, že má záujem v Dukle 

pracovať, chce tu niečo dosiahnuť,“ povedal Július Pénzeš.. 

Novinkou v Dukle bude aj to, že realizačný tím je rozšírený 

o kondičného trénera, ktorým sa stal Branislav Lobotka, ktorý 

v minulých ročníkoch pripravoval aj mládežnícke tímy Dukly. 

Na začiatku bude pomáhať pripravovať mladíkov, ktorí sa za-

pojili do letnej prípravy, postupne sa do nej budú pripájať aj 

hráči kádra pre budúci ročník Tipsport ligy. Káder by sa mal 

poskladať v priebehu nasledujúcich týždňov.  

www.hkdukla.sk 09.05.2017 

pomocná evidencia 409/1/2017 

 

http://www.hkdukla.sk/
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Štyridsaťšesťročný Peter Oremus má na konte ako tréner 

majstrovský titul v Košiciach, ako asistent pôsobil aj v sloven-

skej reprezentácii, skúsenosti zbieral aj v českej extralige. Od 

nového ročníka bude viesť Duklu Trenčín, rád by mal k dispo-

zícii štyri vyrovnané formá-

cie. 

Pán tréner, prečo ste sa 

rozhodli pre Duklu? 

„Z trénerského pohľadu 

prišla naozaj veľmi zaujíma-

vá ponuka od trenčianskych 

funkcionárov. Trenčín je 

z pohľadu histórie na Slovensku veľkým pojmom, mňa to teda 

veľmi potešilo a rád som túto ponuku prijal.“ 

V baráži ste ako tréner Skalice boli ešte nedávno súpe-

rom trenčianskeho klubu. 

„Hokejový život trénerov aj hráčov je taký, kolujeme po 

mužstvách, v tej chvíli som sa venoval mojej práci v Skalici. 

Teraz je po sezóne, dostal som tú ponuku a teraz som v Dukle. 

V tejto chvíli treba rozmýšľať nad tým, ako poskladáme muž-

stvo a ako budeme pracovať.“ 

Ako tréner by ste určite nechceli zažiť to, čo tréneri 

Dukly v minulej sezóne. Stanovili ste si nejaké podmienky 

ohľadom prípravy či stavby kádra? 

„Sedeli sme spolu, dohovorili sme sa na určitých veciach. Aj 

z pohľadu tréningu, aby sme boli stopercentne pripravení na se-

zónu. Máme vytypovaných hráčov, ktorých chceme osloviť. 

Chceme mužstvo poskladať čo najskôr, aby chalani boli na se-

zónu pripravení.“ 

Letnú prípravu zatiaľ začínajú mladí hráči, budete od 

začiatku priamo viesť prípravu? 
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„Budeme spolupracovať s kondičným trénerom Braňom Lo-

botkom, ktorý bude členom nášho realizačného tímu. Prebe-

rieme si to, on má 

všetky veci pripra-

vené, v tomto naozaj 

žiaden problém nevi-

dím. Som rád, že ta-

kýto človek je tu, ta-

káto požiadavka bola 

aj z mojej strany, lebo 

kondiční tréneri sú 

veľmi dôležití, ako sa mi potvrdilo aj v minulých pôsobiskách. 

Zatiaľ budú trénovať mladí chlapci, chcel by som, aby sme tím 

vyskladali čo najskôr, ťažko zatiaľ povedať nejaký hraničný 

termín.“ 

Do Dukly by sa mal vrátiť Branko Radivojevič, takýto 

hráč je asi pre trénera veľmi cenný. 

„Ja poznám Branka z národného tímu. Je Trenčan, chce sa 

sem vrátiť, takže určite chce urobiť dobrú sezónu, pomôcť tímu. 

Odohral veľa zápasov na medzinárodnej scéne, kde sa dokázal 

presadiť, mať takéhoto hráča v tíme je naozaj veľké plus.“ 

Aká je vaša predstava ohľadom hry, ktorú by malo muž-

stvo produkovať? 

„Skladáme tím, máme vytypovaných hráčov, ktorí sú dobrí 

korčuliari. Budem od hráčov vyžadovať aktívny pohyb. Ja som 

typ trénera, ktorý dáva príležitosť štyrom päťkám. Všetky štyri 

chcem vyťažovať čo najviac. Samozrejme v zápasoch sa vy-

skytnú presilovky, či oslabenia, kde ten čas na ľade nemusí byť 

pre všetkých rovnaký. Ale chcem, aby všetci boli pripravení na 

každé striedanie. Ja nikdy nehovorím, ktorá je prvá a ktorá 

štvrtá päťka. Hokej hrá celý tím. Chcel by som teda mať muž-

stvo vyskladané tak, aby bola konkurencieschopná každá 

päťka.“ 



627 
 

Kým nie je hotové mužstvo, ťažko zrejme hovoriť o cie-

ľoch. Kam by ste to ale chceli s Duklou dosiahnuť? 

„Každý sem musí prísť, vrátane mňa, s tým, že po sezóne si 

musíme povedať, že naša práca mala zmysel. O umiestnení by 

som sa rozprávať nechcel. Každý chce byť v živote úspešný, či 

hráči, alebo aj tréneri. Všetko sa potom odráža od dobrého 

umiestnenia.“ 

Juniori aj dorastenci Dukly mali v minulých sezónach 

dobré umiestnenia, získavali tituly, ale v áčku sa príliš ne-

dokázali presadiť. Ste pripravený aj na ich zapracovanie do 

A-tímu? Budete chcieť využiť tento potenciál? 

„Určite sa budem rozprávať s trénermi juniorov, ktorí chala-

nov poznajú, budú mi vedieť niektorých odporučiť. Bude to po-

tom len na samotných hráčoch, či sa dokážu presadiť. Chceme 

budovať mužstvo, ktoré bude v lige schopné konkurovať kaž-

dému. Ak budú mať juniori potrebnú kvalitu a do toho mužstva 

zapadnú, nemám s tým problém, aby hrávali.“ 

www.hkdukla.sk 09.05.2017 

pomocná evidencia 408/1/2017 

 

Skúsený útočník Branko Radivojevič sa po dvoch úspeš-

ných sezónach v Liberci vracia do materského dresu, prvýkrát 

odohrá v Dukle celú sezónu a verí, že bude úspešná. Držiteľ 

striebra i bronzu z MS v hokeji, český majster a vicemajster si 

pochvaľuje fakt, že tím bude kondíciu naháňať moderným spô-

sobom. 

Branko, s akými pocitmi sa vraciate do Trenčína? 

„Vraciam sa domov po osemnástich rokoch, teším sa, verím, 

že bude dobrá sezóna. Viem, aké tu boli starosti v tej minulej, 

verím tomu, že tento rok pôjdeme inou cestou a vrátime sa na 

víťaznú vlnu. Dôležité je aj prilákať divákov do hľadiska. Bu-

dem rád, keď kostra mužstva bude hotová už pred sezónou, aby 

http://www.hkdukla.sk/
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sa to nerobilo až v auguste. Verím, že manažment urobí dobrú 

robotu  a že sa vytvorí dobrá partia.“ 

Posledné dve sezóny v Liberci ukázali, že hokej vám stále 

chutí, aká je motivácia pred tou novou sezónou? 

„Za mužov Dukly som odohral dvanásť zápasov, na ktoré 

som sa tu zastavil 

pred troma rokmi. 

Nikdy som neodo-

hral celú sezónu, be-

riem to tak, že chcem 

aj vrátiť Dukle niečo 

za to, že ma vycho-

vala. V Liberci som 

si zvykol vyhrávať 

a neprišiel som sem 

hrať spodok tabuľky. 

Verím tomu, že aj skúsenosťami pomôžem. Nie je to len o mne, 

musí tu byť 22 bojovníkov, dobrá partia. Ide sa modernou ces-

tou, modernými tréningovými metódami, angažoval sa kon-

dičný tréner, čo je tu novinka a je to výborné. Bude sa trénovať 

jednofázovo. Toto by malo vyhovovať mne a verím, že aj os-

tatným chalanom.“ 

Nový kondičný tréner Branislav Lobotka bol na stáži aj 

u libereckého kondičného trénera Pařeza, chce pracovať 

podobne aj v Trenčíne. Vyhovujú vám práve takéto tré-

ningy? 

„Táto cesta by mala vyhovovať nám všetkým. Hokej nám v 

Liberci chutil, neboli žiadne dlhé tréningy, žiadne vytrvalostné 

cvičenia, všetko bolo o rýchlosti a o sile. Dva roky som bol 

v Liberci, mali sme tam veľmi  úspešné sezóny. Tieto trénin-

gové metódy sú moderné, na americký štýl, verím, že nám to 

pomôže a posunie nás ďalej.“ 

Generálny manažér Dukly Július Pénzeš s Brankom Radivojevičom. 
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S trénerom Oremusom sa poznáte z reprezentácie. Aký 

hokej by mala Dukla pod jeho vedením produkovať? 

„Najprv sa musí postaviť mužstvo. Ale v globále sme sa 

o veciach bavili, musíme hrať útočný hokej, taký sa v Trenčíne 

hral vždy. Aby to divákov bavilo. Radšej vyhrať 7:5, ako 1:0 

a betónovať.“  

Sledujte aj MS v hokeji? Neláka vás to skúsiť ešte repre-

zentáciu a pomôcť? 

„Ja už som reprezentačnú kariéru ukončil tri roky dozadu, 

netreba sa na chalanov hnevať, myslím si, že robia maximum, 

čo môžu, realita je bohužiaľ taká, aká je. Stále sú pred nimi tri 

zápasy, netreba dávať hlavy dole, ale bojovať.“ 

Vizitka: Branko Radivojevič, narodený 24.11.1980, 187 cm 

/ 93 kg. Pôsobiská: Dukla Trenčín, Belleville Bulls (OHL), 

Phoenix Coyotes, Springfield Falcons, Philadelphia Flyers, 

Vsetín, Lulea, Minnesota Wild, Spartak Moskva, Slovan, Bílí 

Tygři Liberec. Reprezentoval na MS 20 (2000), na seniorských 

MS (2003,2007, 2009,2011,2012,2013), na OH (2010, 2014). 

Je držiteľom striebornej medaily z MS 2012, bronzu z MS 

2003. Je majstrom ČR (Liberec 2016). V NHL odohral 430 zá-

pasov (54+69), v KHL 328 zápasov (67+139). 

www.hkdukla.sk 12.05.2017 

pomocná evidencia 422/1/2017 

 

Na Majstrovstvách SR detí a žiakov do 11 rokov v karate 

bojovalo v Košiciach v nedeľu 14. mája rekordných 29 prete-

károv z ŠK klubu Real team Trenčín. Získali 23 trofejí - 3 tituly 

majstra SR, 9 strieborných, 11 bronzových. Medzi vyhodnote-

nými boli aj celkoví víťazi Slovenského pohára – Sofia Šte-

faneková (kata, agility), Nikolas Kalafut (agility, kata), Lukáš 

Kostelný (kumite) a Matúš Lamačka (agility).  

Info 30.05.2017 

pomocná evidencia 432/1/2017 

http://www.hkdukla.sk/
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Za zlatým odleskom medailí sa skrývajú dvojfázové tré-

ningy dvakrát denne, od pondelka až do soboty. Doobeda tré-

nujú fitness zostavy, po škole ich čaká cvičenie v posilňovni. 

Svojou postavou, šikovnosťou i vytrvalosťou očarili na maj-

strovstvách Európy vo fitness v španielskej Santa Susanne na-

toľko, že si domov dovedna doniesli až 5 titulov majsteriek Eu-

rópy. 

Obe dievčatá v súťaži o titul zabojovali až v dvoch kategó-

riách. Michaela Pavleová súťažila vo fitness žien i junioriek do 

163 cm, Kristína Ju-

ricová zasa vo fitness 

žien i junioriek nad 

163 cm. Obom sa po-

darilo získať dvojná-

sobný titul majsterky 

Európy v každej kate-

górii.  

Vo finále si ešte 

zmerali sily víťazky 

jednotlivých kategó-

rií, ktoré súťažili o titul absolútnej majsterky Európy vo fitness. 

Ten si domov priniesla Michaela Pavleová. Za jej úspechom 

podľa jej slov stoja predovšetkým tréningy, zdravá strava 

a tvrdá práca.  

„Dve a pol hodiny denne sa venujem gymnastickému tré-

ningu, a potom asi hodinu a pol posilňovaniu. Samozrejme, vy-

hýbam sa všetkým sladkým a vyprážaným jedlám. Pred pre-

tekmi nejem ani mliečne výrobky a pečivo,“ komentovala Mi-

chaela s tým, že víťazstvo ju nielen potešilo, ale aj veľmi pre-

kvapilo.  

„Keď chceme niečo dosiahnuť, musíme sa zaťať. Vďaka to-

muto športu máme silnejšiu vôľu,“ pridala sa Kristína Juricová. 
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Úspechy stredoškoláčok si zaslúžia pozornosť i obdiv pre-

dovšetkým za ich pevnú vôľu, vytrvalosť i odvahu. Aj preto ich 

na pôdu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) pozval 

jeho predseda Jaroslav Baška, aby im poďakoval za reprezen-

táciu kraja za hranicami našej krajiny. Obe dievčatá totiž na-

vštevujú stredné školy, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti 

TSK. Kým jedna študuje na trenčianskom Gymnáziu Ľ. Štúra, 

druhá sedí v laviciach Obchodnej akadémie M. Hodžu v Tren-

číne. Župan športovkyniam zároveň zaprial veľa ďalších úspe-

chov, odhodlania a pevnej vôle, pretože ak sa im podarí kvali-

fikovať, postupujú na až majstrovstvá sveta. 

Trénerkou čerstvých majsteriek Európy je Marianna Hol-

bová, ktorá dievčatá trénuje už od malička.  

„Fitness v klube Fitness Gabrhel takto trénuje asi 70 detí. 

Nie každé dieťa má však predpoklady stať sa fitnesskou a tiež 

potrebné sebazaprenie, vytrvalosť a cieľavedomosť, ako majú 

pretekárky. Deti musia samé chcieť, samé ich to musí baviť. 

Kristína a Michaela sú príkladom tých dievčat, ktoré nebolo 

treba k ničomu nikdy nútiť. Samé sa chceli učiť nové veci a zís-

kať titul,“ s hrdosťou sa teší z úspechu svojich zverenkýň ich 

trénerka. 

Klub Fitness Gabrhel však šikovné fitnessky vychováva 

a trénuje už odmalička. Dôkazom sú až 4 malé fitnessky, ktoré 

zatiaľ stále stískajú kľučky na dverách základnej školy. V tomto 

športe sú však natoľko šikovné, že už o mesiac ich čaká účasť 

na majstrovstvách sveta v detskom fintess v Srbsku. Ich ambí-

cie sú jednoznačné; umiestniť sa čo najlepšie a reprezentovať 

Slovensko. 

www.tsks.sk 15.05.2017 

pomocná evidencia 436/1/2017 

 

Víťazom 5. ročníka žiackeho florbalového turnaja sa 15. 

mája v Mestskej športovej hale na stali žiaci ZŠ na Hodžovej 

http://www.tsks.sk/
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ulici pod vedením trénerky Marty Dovinovej. Celkovo sa pred-

stavilo šesť škôl. Najlepším strelcom turnaja sa stal Dávid Pau-

lus, najlepším brankárom Adam Sabadka, obaja zo ZŠ 

Hodžova. Konečné poradie: 1. ZŠ Hodžova, 2. ZŠ Soblahov, 3. 

ZŠ Na dolinách, 4. ZŠ Východná, 5. ZŠ Dolná Súča, 6. ZŠ Tr. 

Teplice.  

Info 30.05.2017 

pomocná evidencia 437/1/2017 

 

Jednou z najdôležitejších postáva v hokejovom tíme je bran-

kár. V posledných rokoch mala Dukla na tomto poste veľké 

opory. Po Lašákovi, Konrádovi, Cháberovi a Voldenovi sa no-

vou jednotkou stal 31-ročný Michal Valent. 

„Našou prioritou bolo vybrať brankársku jednotku, ktorá 

bude oporou, nebolo to jednoduché, lebo Lars Volden nastavil 

latku vysoko. Po do-

hode s trénerom sme 

sa rozhodli pre anga-

žovanie Michala Va-

lenta, ktorý nás pre-

svedčil svojimi vý-

konmi počas posled-

ných dvoch sezón v 

Nitre, ale aj predtým 

mal vydarené pôsobenie v Česku. Dôležité bolo aj to, že sa chce 

v kariére posúvať vyššie,“ uviedol k podpisu zmluvy s branká-

rom Valentom generálny manažér Dukly Július Pénzeš. 

Michal pôsobil uplynulé sezóny v Nitre, v roku 2016 bol 

jednou z hlavných postáv tímu, ktorý získal majstrovskú trofej. 

V minulom ročníku odchytal menej stretnutí aj kvôli zraneniu, 

v play-off bol potom dvojkou americkému brankárovi Hartzel-

lovi. V novom ročníku s ním Dukla počíta na post jednotky. 

Brankár Michal Valent ešte v drese HK Nitra. 
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„Som rád, že sme sa dohodli. Ponuka bola dobrá, teším sa na 

to, že môžem byť v Dukle. Bola to moja priorita, keď som začal 

po sezóne riešiť nový angažmán. Mal som rôzne ponuky, aj zo 

zahraničia, aj zo Slovenska, viaceré boli zaujímavé. Dukla však 

prišla s priamou ponukou, zaujala ma aj možnosť pracovať 

s trénerom brankárov Petrom Kosom, to bol jeden z najdôleži-

tejších aspektov pri mojom rozhodovaní,“ uviedol po podpise 

zmluvy Michal. Chce pomôcť klubu k návratu na vyššie 

priečky.  

„Prichádzam s pokorou, budem chcieť tímu pomôcť k čo 

najlepším výsledkom. Určite musíme Duklu zdvihnúť na 

priečky, kam patrí. Trenčín je hokejové mesto, Dukla hokejová 

značka, ktorá chce byť po minulej sezónne vyššie. Verím, že sa 

nám to podarí,“ odhodlane vyslovil Valent.  

V žlto-červenom sa chce predstaviť aj v novej maske. „Ur-

čite áno, už sa na to teším. Už som komunikoval s Petrom Wol-

fom, ktorý mi robil vlaňajšiu masku. Mám už nejakú predstavu, 

čo na maske bude, verím, že sa nám podarí pripraviť podobne 

peknú, ako minulý rok.“ 

www.hkdukla.sk 18.05.2017 

pomocná evidencia 447/1/2017 

 

Vytúžený postup do pohárovej Európy sa stal skutočnosťou. 

Vďaka oduševnenému výkonu od úvodnej do záverečnej mi-

núty zostali body v zápase proti Prešovu (4:0) v sobotu 27. mája 

zaslúžene doma. Zápas, ktorý bol najmä o psychike, zvládli 

Trenčania na výbornú. 

Zverenci trénera Martina Ševelu zažívali náročný týždeň. 

Všetci od nich čakali víťazstvo a účasť v Európskej lige. 

„Mnohí hovorili o tom, že sme už prakticky v prvom pred-

kole. Zápas sme potrebovali zvládnuť najmä v hlavách. Klobúk 

dole pred mužstvom. Celý kolektív podal zodpovedný výkon,“ 

http://www.hkdukla.sk/
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povedal po záverečnom hvizde spokojný kapitán Peter Kleš-

čík. 

Mužstvu pomohol druhý gól tesne pred polčasovou prestáv-

kou. Hlavou sa 

presadil chorvát-

sky útočník An-

tonio Mance. V 

druhom polčase 

už jasne domino-

valo a pridalo 

ďalšie dva presné 

zásahy. 

„Dreli sme až 

do konca. Nechceli sme sa uspokojiť za žiadneho stavu. Mali 

sme túžbu rozlúčiť sa s divákmi pekným futbalom a gólmi. V 

neposlednom rade ma teší aj Šeďove čisté konto. Prešov mal 

niekoľko náznakov nebezpečných kontier, no všetky sme doká-

zali včas zažehnať,“ pokračoval rodák z Čadce. 

Ako poznamenal, hráči informácie o vývoji zápasu Podbre-

zovej nemali, aby sa zbytočne nerozptyľovali. „Potrebovali sme 

sa koncentrovať na vlastný 

výkon. V prvom rade sme 

chceli uhrať náš zápas. Stret-

nutie v Žiline sme nemali ako 

ovplyvniť. Vďaka patrí aj 

šošonom, že nám svojím spô-

sobom pomohli. Pravdou však 

je, že si asi nechceli pokaziť 

oslavy nepredvídanou stratou bodov,“ doplnil skúsený stopér. 

Letná prestávka bude pre Trenčanov veľmi krátka, pretože 

úvodné zápasy prvého predkola Európskej ligy sú na programe 

už v závere júna.  

Radosť Trenčanov v šatni po zápase s Prešovom. 
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„V pohárovej Európe sme piaty rok po sebe. Pokiaľ si udr-

žíme zanietenie a entuziazmus zo záveru sezóny, môže byť tá 

nasledujúca veľmi zaujímavá,“ ukončil rozhovor Peter Kleščík. 

Konečná tabuľka Fortuna ligy 2016/2017: 
Tím Z V R P Skóre +/− B 

1. MŠK Žilina 30 23 4 3 82  :  25 
 

+57 73 

2. ŠK Slovan Bratislava 30 18 3 9 54  :  34 
 

+20 57 

3. MFK Ružomberok 30 15 7 8 55  :  38 
 

+17 52 

4. FK AS Trenčín 30 14 5 11 53  :  48 
 

+5 47 

5. FO ŽP Šport Podbrezová 30 12 9 9 34  :  31 
 

+3 45 

6. FC Spartak Trnava 30 12 7 11 34  :  37 
 

−3 43 

7. FK DAC 1904 Dunajská Streda 30 10 12 8 37  :  34 
 

+3 42 

8. MFK Zemplín Michalovce 30 8 5 17 35  :  55 
 

−20 29 

9. FK Senica 30 7 7 16 25  :  35 
 

−10 28 

10. FC ViOn Zlaté Moravce 30 5 7 18 29  :  55 
 

−26 22 

11. 1. FC Tatran Prešov 30 3 10 17 17  :  63 
 

−46 19 

12. TJ Spartak Myjava 0 0 0 0 0  :  0 
 

±0 0 

     www.astrencin.sk 30.05.2017 

pomocná evidencia 474/1/2017 

 

AS Trenčín pripravil už siedmu edíciu výročného oceňova-

nia najlepších hráčov klubu pod názvom „Hviezdy AS Trenčín 

2017“. Rovnako ako pred rokom, aj tentoraz klub pripravil sláv-

nostný večer, ktorého sa okrem členov prvého mužstva a naj-

lepších mladých hráčov klubu zúčastnili aj tréneri všetkých 

mládežníckych tímov. 

Členovia realizačného tímu prvého mužstva rozhodli o víťa-

zoch v piatich hlavných kategóriách. Fanúšikovia a kabína pr-

vého mužstva pridali ocenenie pre svojich „Hráčov roka“ a klub 

zase rozhodol o držiteľovi tradične udeľovanej „Špeciálnej 

ceny“. Spoznali sme aj najlepších mládežníkov za súťažný roč-

ník 2016/2017, najlepšiu hráčku v kategórii žiačky, najlepšiu 

futbalistku medzi ženami a meno „Mládežníckeho trénera 

roka“.  

https://sk.wikipedia.org/wiki/M%C5%A0K_%C5%BDilina
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0K_Slovan_Bratislava
https://sk.wikipedia.org/wiki/MFK_Ru%C5%BEomberok
https://sk.wikipedia.org/wiki/FK_AS_Tren%C4%8D%C3%ADn
https://sk.wikipedia.org/wiki/FO_%C5%BDP_%C5%A0port_Podbrezov%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/FC_Spartak_Trnava
https://sk.wikipedia.org/wiki/FK_DAC_1904_Dunajsk%C3%A1_Streda
https://sk.wikipedia.org/wiki/MFK_Zempl%C3%ADn_Michalovce
https://sk.wikipedia.org/wiki/FK_Senica
https://sk.wikipedia.org/wiki/FC_ViOn_Zlat%C3%A9_Moravce
https://sk.wikipedia.org/wiki/1._FC_Tatran_Pre%C5%A1ov
https://sk.wikipedia.org/wiki/TJ_Spartak_Myjava
http://www.astrencin.sk/
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Najcennejšiu trofej určenú pre „Hráča roka“ získal útočník 

Rangelo Janga. Najlepší strelec tímu je len druhým zahranič-

ným hráčom, ktorý získal toto prestížne ocenenie. Pred Jangom 

získali toto ocenenie David Depetris, Peter Kleščík, Miloš 

Volešák, Jakub Ho-

lúbek, Stanislav Lo-

botka a Matúš Bero. 

„Som veľmi pre-

kvapený, ale zároveň 

neskutočne šťastný. 

Keď som do Trenčína 

prichádzal, chcel som 

klubu pomôcť. Neča-

kal som, že získam aj 

individuálne ocenenie,“ povedal Rangelo Janga, ktorý sa stal aj 

„Spoluhráčom roka“ na základe hlasovania hráčov v kabíne pr-

vého mužstva.  

„Cenu za tímového ducha“ (Leadership and Team Spirit 

Award) prisúdila porota Igorovi Šemrincovi. Hoci jeseň nevy-

šla mužstvu podľa predstáv a dvojnásobný majster Slovenska a 

dvojnásobný víťaz Slovenského pohára prišiel na chvíľu o 

miesto jednotky, naďalej patril medzi dôležitých hráčov muž-

stva. To sa potvrdilo po zimnej obmene kádra a jarnej časti 

tohto ročníka.  

„Objavom roka“ nielen pre AS Trenčín, ale aj pre celý slo-

venský futbal, sa stal Milan Kvocera. Rýchly krídelník sa už v 

dorasteneckom veku pevne usadil v kabíne prvého mužstva. Ur-

čite by rád pokračoval v stopách Mosesa Simona alebo Stani-

slava Lobotku, ktorí získali túto trofej v nedávnej minulosti.  

„Cenu za najväčší nárast výkonnosti“ v priebehu uplynulého 

ročníka získal stále len osemnásťročný nigérijský stredopoliar 

Abdul Zubairu. „Bielo-červené srdce“ putovalo do zbierky 

trénera brankárov Romana Hodála, ktorý je služobne najstar-

Dvaja z ocenených – Rangelo Janga a Milan Kvocera. 
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ším členom realizačného tímu prvého mužstva a jedným z naj-

dlhšie pôsobiacich ľudí v AS Trenčín.  

Posledné ocenenie nesie meno „Špeciálna cena“. Tú získala 

poisťovňa Aegon za svoje dlhoročné pôsobenie v pozícii gene-

rálneho partnera klubu. Trofej si z rúk generálneho manažéra 

klubu Róberta Rybníčka prevzala regionálna manažérka spo-

ločnosti Marta Kopáčiková.  

Najlepším mládežníckym futbalistom AS Trenčín sa stal 

stredopoliar Richard Beďatš, ktorý bol vyhlásený za najlep-

šieho aj v kategórii hráčov do osemnásť rokov. Futbalista so 

skúsenosťami z mládežníckych reprezentácií Slovenska domi-

noval vo svojej kategórii pred rokom (U17), pred dvoma rokmi 

(U16), pred troma rokmi (U15) a taktiež pred štyrmi rokmi 

(U14). „Verím, že si splním svoj sen, ktorým je túžba hrať za 

AS Trenčín v najvyššej súťaži,“ povedal Richard Beďatš.  

Hráčom roka do devätnásť rokov sa stal dnes už člen A-tímu 

a tohtoročný „Objav roka“ Milan Kvocera. Najlepším v kategó-

rii do sedemnásť rokov sa stal David Machara. Medzi hráčmi 

do šestnásť rokov je pre túto sezónu najlepším Lukáš Letenay. 

Najlepším hráčom AS Trenčín do 15 rokov je Patrik Majkút a 

v kategórii do 14 rokov Urban Mazanovský. Anketu „Mladé 

hviezdy AS Trenčín“ sa doplnili aj o kategórie hráčov do jede-

násť, dvanásť a trinásť rokov. Trofeje si odniesli Nikolas Ka-

puš, Lukáš Mikulaj a Artur Gajdoš.  

Po štvrtý raz v histórii sme spoznali meno najlepšej žiačky a 

po tretí raz najlepšej futbalistky v kategórii ženy. Medzi žiač-

kami triumfovala Angelika Laginová a v ženách Michaela 

Šišková. Po minuloročnej premiére vyhlásili aj najlepšieho 

mládežníckeho trénera klubu, ktorým sa za prácu v prípravkách 

AS Trenčín stal Roman Rýdzi. Hráčom roka sa podľa fanúši-

kov (Fans Player of the Year)  stal Giorgi Beridze. 

www.astrencin.sk 30.05.2017 

pomocná evidencia 475/1/2017 

http://www.astrencin.sk/
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S pomocou súperov, ale predsa. Na konci koncov sa futba-

listi AS Trenčín prebojovali do pohárovej Európy. Čo museli 

vyhrať, vyhrali, takže sa v hodine dvanástej predrali na štvrtú 

priečku.  

Jar bola v ich podaní lepšia ako jeseň, no k ideálu mala ďa-

leko. Po totálnom 

výpredaji kádra sa 

ho v zime podarilo 

stabilizovať, nasle-

dovala vyrovnanej-

šia výkonnosť a 

lepšie výsledky. 

Kvality však ubud-

lo, zhoršil sa aj 

herný prejav. Boli zápasy, v ktorých to cítiť nebolo, ale aj veľa 

boľavých. 

Trenčín sa nečakane trápil v koncovke a keď mu to zas pá-

lilo, zlyhal väčšinou pri bránení. V jeho mužstve je stále veľa 

talentu, ale bolo málo času na jeho správne usmernenie. Keď 

staviate dom, nemôžete každého polroka nanovo budovať zá-

klady. A ak si zvolíte túto cestu ako východisko z núdze, musíte 

počítať s problémami. 

Pod Čákovým hradom ich mali. Ku cti vedeniu slúži, že si 

ich pripustili a postupne sa snažili aj riešiť. Preto ten posun k 

lepšiemu. AS sa na medzinárodné fórum kvalifikoval na úkor 

Podbrezovej a Dunajskej Stredy. Z pohľadu európskych skúse-

ností je to dobre. Na rozdiel od priamych konkurentov totiž 

Trenčín vie oveľa lepšie hrať do plnej obrany. 

To je dôležité. Uspokojiť sa len s hrou na protiútoky je totiž 

cestou do pekla. Na Sihoti ju odmietajú a to je chvályhodné. 

Filozoficky kopírujú moderný futbalový trend, majú vynikajú-

ceho trénera a zaujímavú hráčsku typológiu. 

Sľubná výbava do budúcnosti. Vôbec nie na zahodenie.  
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Plusy  

+ Atraktívny ofenzívny futbal s využitím krajných obrancov 

a účelným zapojením krídiel. 

+ Snaha o aktivitu, pressing v každej časti ihriska, najčastej-

šie vysoký, teda hneď po strate lopty. 

+ Moderné otváranie útoku, čiže kombinácia už od brankára, 

podporené dobrou ponukou pre prihrávky. 

+ Rýchly prechod do útoku a jeho podpora veľkým počtom 

hráčov, často aj defenzívnych. 

Mínusy 

- V jesennej časti nevhodne zložený káder, oslabený odcho-

dom kľúčových hráčov. 

- Výsledkový, tabuľkový, ale aj herný ústup z pozícií, na je-

seň pád až do priemernosti či obyčajnosti. 

- Veľké chyby pri defenzívnej činnosti, neskoré prepínanie 

po strate lopty, ale aj individuálne zaváhania obrancov. 

Vysvedčenie mužstva 

Brankári- 4 hviezdičky **** 

Na jasnú jednotku sa vyprofiloval opäť Šemrinec, hoci zo 

začiatku dostával príležitosti aj Chovan. Reprezentant do 21 ro-

kov sa však nedokázal chytiť svojej šance, preto chytával starší 

z dvojice. A v drvivej väčšine bol oporou, predovšetkým jeho 

hra nohami a organizácia obrany boli pre mužstvom obrovským 

prínosom. 

Obrana - 3 hviezdičky *** 

Veľa sa menilo jej zloženie, ani stopéri neboli stabilizovaní. 

Jediným pevným bodom ostal kapitán Kleščík, ale aj on si vy-

bral niekoľko slabších chvíľ. Lawrence mal výkyvy, lepšie pô-

sobil v strede obrany, Skovajsu trápili zranenia a napokon sa 

udomácnil na ľavom kraji. Šulek je stále mladý, zvyšok bol ne-

stabilný. 

Stred poľa - 3 hviezdičky *** 
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Postihnutý obrovskými zmenami. Srdce mužstva prešlo by-

passom. Postupne odišli Koolwijk, Bero i Rabiu, ich nástupco-

via nemali požadovanú kvalitu. Medzihra bola slabšia a pomal-

šia, chýbalo viac kreativity. Ubbink technicky áno, pohybovo s 

otáznikom, Paur výborný na doplnenie hrotu, občas vypadával 

z kombinácie, Zubairu sa musí ešte veľa učiť, predovšetkým 

hrať rýchlejšie od nohy a konštruktívnejšie dopredu. 

Útok - 4 hviezdičky **** 

Janga toho veľa zahodil, ale napokon strelil štrnásť gólov, čo 

je výborná vizitka 

útočníka. Obrovský 

potenciál naznačil 

Mance. Kľúčové v 

hre Trenčína vždy bo-

li krídla a v tejto se-

zóne na nich každý 

chvíľku, ťahal pílku. 

Podarilo sa nahradiť 

Kalua, Beridze mož-

no nemá až taký talent, ale je veľmi zaujímavý. Záblesky mal 

mladežnícky reprezentant Slovenska Kvocera i ďalší legionári. 

Lavička - 3 hviezdičky *** 

Skončená sezóna bola kádrovo najrozháranejšia zo všet-

kých, preto sa občas ani nedala určiť presná hranica medzi zá-

kladom a náhradníkmi. Hráči z lavičky občas pomohli, väčši-

nou nie. Niektorí sa na chvíľu prepracovali do prvej jedenástky, 

ukázali perspektívu, no potom putovali až na tribúnu. 

Tréneri - 5 hviezdičiek ***** 

Prievan sily uragánu v kabíne by slabšiu trénerskú povahu 

pravdepodobne odvial spod Čákovho hradu. Ševelu nie. V ťaž-

kých podmienkach pracoval aj so svojim tímom spoľahlivo.  

Vystupoval rozvážne, hľadal a nachádzal riešenia posúvajúce 

mužstvo vpred a najmä bol opäť úspešný. 

Záverečné vyhodnotenie sezóny futbalového klubu AS Trenčín. 
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Trénera Martina Ševelu teší väčšia konkurencia v kádri a 

návrat víťaznej mentality. 

Čo ste si pomysleli po prehre s Trnavou, keď to vyzeralo, 

že sa nezmestíte medzi najlepšiu štvoricu? 

„Mrzelo ma, že sa nám nepodarilo vyhrať, tým pádom sa 

nám pohárová Európa 

vzdialila a stala sa veľmi 

ťažko dosiahnuteľnou. Na 

druhej strane som v sebe 

upevnil odhodlanie pripra-

viť sa s mužstvom na po-

sledné dva zápasy, pretože 

ak sme si chceli zachovať 

šancu, museli sme vyhrať. Konečné štvrté miesto už nezáležalo 

len na našich výsledkoch, ale tie jediné sme mohli ovplyvniť, 

preto sa stali našou prioritou.“ 

Bránou do Európy bolo víťazstvo nad Slovanom v pred-

poslednom kole. Ako ste ňou prešli? 

„Tešili sme sa, Slovan je sám o sebe obrovská motivácia, z 

hľadiska histórie aj kvality kádra. Na začiatku jari sme s ním 

dvakrát prehrali, o to väčšiu túžbu po víťazstve sme museli na-

vodiť v hráčoch. Cesta na silnú medzinárodnú scénu viedla cez 

ťažkú prekážku. Čo mohlo byť pre nás lepšou skúškou? V otvo-

renom zápase sme ju zvládli, na konci rozhodol Uche Nwofor, 

ktorý v sezóne nedostával veľa príležitostí. Opäť sa ukázalo, že 

všetci hráči kádra sú dôležití a bez konkurencie sa dobré vý-

sledky robia ťažko. Kľúčom bola víťazná mentalita.“ 

Vďaka čomu sa vám po zlej jeseni podarilo na jar zlepšiť 

výkonnosť? 

„Do mužstva prišli hráči hladní po futbale, túžiaci na sebe 

pracovať a zlepšovať sa. Pre realizačný tím bolo potom ľahšie 

presvedčiť ich, že spoločnými silami sa môžeme dostať do po-

hárovej Európy. Mali sme aj výkyvy, domáce zápasy so 
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Senicou či Dunajskou Stredou, keď súper vystrelil raz na bránu 

a vyhral 1:0... Po každom páde sme však dokázali vstať a ísť 

ďalej. Zvonku sme priniesli povinné víťazstvá a sériu siedmich 

domácich zápasov sme v konečnom účtovaní tiež zvládli.“ 

Trenčianskym paradoxom bolo, že sa vyskytli zápasy, v 

ktorých ste dali viac ako jeden gól a napriek tomu ich nevy-

hrali. Prečo? 

„Pretože nám nefungovalo prepínanie do defenzívy, čiže zle 

bránilo celé mužstvo. Na zlepšení sme pracovali, prišlo, ale boli 

aj také zápasy, keď súperi odhaľovali naše nedostatky a trestali 

ich.“ 

 V rozpore s klubovou filozofiou chytal Šemrinec a 

mladší Chovan, reprezentant do 21 rokov, nie. Čo vás viedlo 

k tomuto rozhodnutiu? 

„Vnútorné presvedčenie. Obaja odvádzajú na tréningoch 

maximum, ale Šemrinec dáva mužstvu v zápasoch viac. Nie-

kedy to je pocit, drobný detail, maličkosť. Nič mi nesignalizuje, 

že som urobil na brankárskom poste chybu.“  

Kto bol najlepším hráčom vášho mužstva a kto celej se-

zóny?  

„Janga, ktorý si síce úplne nepotykal s efektivitou v zakon-

čení, ale dal štrnásť gólov, väčšinu dôležitých, odohral celú se-

zónu a vždy išiel na sto percent. V lige vynikol Hlohovský v ži-

linskom drese, na krídlo mal famóznu produktivitu.“ 

www.sportaktuality.sk 09.06.2017 

pomocná evidencia 526/1/2017 

 

Po skončení aktívnej kariéry sa v minulej sezóne venoval 

trénovaniu druholigovej Dubnice, ktorú doviedol do prvej ligy, 

ako aj komentovaniu hokejových zápasov v RTVS. Od nového 

ročníka bude 45-ročný Ján Pardavý asistentom trénera Petra 

Oremusa pri áčku Dukly. 

http://www.sportaktuality.sk/
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„Nebolo to jednoduché rozhodovanie, pred MS som absol-

voval jeden míting s vedením klubu a novým trénerom, potom 

som na tri týždne odišiel komentovať na majstrovstvá. Musel 

som sa rozhodnúť, či zostanem v Dubnici, v televízii, alebo zo-

beriem Trenčín. Popri práci v Trenčíne by som sa už totiž ne-

mohol počas sezóny venovať komentovaniu. Nakoniec to do-

padlo tak, že som podpísal v Dukle a som rád,“ popísal rozho-

dovanie o svojej budúcnosti bývalý výborný útočník, ktorý je 

v trenčianskom klube stále držiteľom všetkých gólových aj bo-

dových rekordov.  

Pozíciu asistenta trénera si už na chvíľu vyskúšal počas mi-

nuloročnej baráže.  

„Pevne verím, že sa pohneme dopredu, že sa už nezopakuje 

to, čo bolo v minulej sezóne. Ja už som na konci sezóny vypo-

máhal Julovi Pénzešovi, ani ja by som už takýto záver sezóny 

nechcel zažiť. Verím, že v spolupráci s hlavným trénerom, kon-

dičným trénerom, trénerom brankárov, realizačným tímom 

a vedením klubu sa nám podarí dať dohromady tím, ktorý bude 

chcieť vyhrávať, že sa budeme môcť snažiť opäť naplniť hľa-

disko, aby sa tu chodilo na hokej s radosťou,“ zaželal si Ján Par-

davý. 

www.hkdukla.sk 31.05.2017 

pomocná evidencia 481/1/2017 

 

Už po dvadsiatykrát sa v piatok 2. júna v športovom areáli 

ZŠ Novomeského rozhorel olympijský oheň, zaviala olympij-

ská vlajka a zaznel olympijský sľub. Keď sa uskutočnila špor-

tová olympiáda žiakov I. stupňa v tejto škole po prvýkrát, nikto 

nepredpokladal, že sa stretne s takým pozitívnym ohlasom 

u žiakov, rodičov i učiteľov. Žiaci aj počas 20. olympiády ab-

solvovali množstvo športových disciplín.  

Info 04.07.2017 

pomocná evidencia 493/1/2017 

http://www.hkdukla.sk/
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Bojovníci z Victory Gym Trenčín získali na Majstrovstvách 

SR v kickboxe 3. júna v Banskej Bystrici 5 zlatých medailí. Sú-

ťaže sa zúčastnilo 308 štartujúcich z 27 klubov Slovenska.  

Klub z Trenčína reprezentovali štyria zápasníci. Tomáš 

Tadlánek v disciplínach lowkick, fullcontact a K1 pôsobil su-

verénne a získal zlato. Ivana Miklášová vybojovala ďalšie dve 

zlaté medaily v disciplínach lowkick a fullcontact. Medzi juni-

ormi v disciplíne K1 získal bronz 16-ročný Kristián Hromník. 

Rovnako sa mu darilo aj v disciplíne kicklight v senioroch, kde 

v ťažkej konkurencii tiež vybojoval bronzovú medailu.  

Posledným a najmladším zástupcom bol ešte len 15-ročný 

Daniel Ďuriš, ktorý získal v disciplíne kicklight medzi kadetmi 

tretie miesto.  

Info 04.07.2017 

pomocná evidencia 497/1/2017 

 

Z najväčšieho slovenského turnaja v Taekwondo WTF špor-

tovom zápase Brati-

slava Open 2017 sa 

v sobotu 10. júna vrá-

tila 20-členná výprava 

klubu ILYO-Ta-

ekwondo Trenčín s 5 

zlatými, 5 striebor-

nými a 7 bronzovými 

medailami a celko-

vým 7. umiestnením.  

Na turnaji sa stretlo 49 klubov z 13 krajín s 526 súťažiacimi. 

Podľa hlavnej trénerky klubu Jany Ilašenkovej bol turnaj vy-

vrcholením sezóny. 

Info 01.08.2017 

pomocná evidencia 530/1/2017 

 

Zlatí medailisti, otec s dcérou Juraj a Lea Meraví. 

http://trencin.sme.sk/
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„Hviezdy deťom“ priniesli v deviatom roku života výťažok, 

ktorý sa zaradí medzi najvyššie v histórii. Akcia  sa uskutočnila 

v nedeľu 18. júna v Hoss Sport Centre. Charitatívne podujatie 

AS Trenčín vďaka 

podpore osobností 

športového a kultúr-

neho života, význam-

ných spoločností, 

drobných firiem a jed-

notlivcov pomohli 

mnohým nielen v na-

šom regióne.  

Dnes neoddeliteľná 

súčasť komunitného programu klubu získala počas svojej exis-

tencie na pomoc tým, ktorým osud postavil do cesty neľahké 

prekážky, finančnú podporu vo výške viac ako 100 tisíc eur. 

 „Každý rok sa snažíme oživiť Hviezdy deťom o viaceré no-

vinky. Tentoraz sme pozvali všetkých do atraktívnych priesto-

rov športového centra Hoss Sport Center na Novinách v Tren-

číne,“ povedala manažérka projektu a manažérka podujatí AS 

Trenčín Petra Drábová a doplnila: „S touto voľbou sme boli 

napokon veľmi spokojní. Hviezdy deťom dostali nový náboj a 

všetky reakcie od účastníkov boli skutočne pozitívne.“ 

Najväčším lákadlom programu bol tradičný turnaj osobností. 

Futbal tentoraz nahradili duely v atraktívnom plážovom futbale 

a plážovom volejbale. Na dvoch susediacich ihriskách sa pred-

stavili štyri tímy.  

Tradične exkluzívne zastúpenie mal výber hokejistov ve-

dený dvojicou Marián Hossa a Tomáš Tatar. Pod ich taktov-

kou sa predstavilo snáď to najlepšie, čo slovenský hokej dnes 

ponúka. V tíme osobností boli okrem iných aj Dominika Ne-

starcová, Ladislav a Peter Škantárovci, Peter Varinský, 

René Štúr alebo Tomáš Bezdeda. Tím Československého leva 
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viedli Vladimír Kinder, Leo Gudas, Ľubomír Luhový, Ivan 

Vojtek alebo Ján Pardavý. Vo farbách AS Trenčín nechýbali 

Igor Šemrinec, Peter Kleščík, Jakub Paur, James 

Lawrence, Desley 

Ubbink a ďalší. 

„Samotní účas-

tníci turnaja nám 

hneď v úvode 

prakticky zrušili 

výsledkovú tabu-

ľu. Všetci sa zabá-

vali hrou a užívali 

si tradične skvelú 

atmosféru akcie. 

Hoci jednu výzvu mali všetci, ktorí sa postavili na dno jamy 

plážového volejbalu. Tou bola špičková volejbalistka Domi-

nika Nestarcová. Môžeme dodať iba jediné. Víťazi turnaja sú 

všetci zúčastnení, pretože sa spojili pre dobrú vec,“ povedala 

Petra Drábová a doplnila: 

„Hviezdy deťom sú pre nás v klube 

výnimočným projektom. Preto nás 

veľmi teší, že podujatie dopadlo 

opäť výborne. Do Hoss Sport Cen-

tra si našlo cestu množstvo náv-

števníkov. Poďakovať musíme nie-

len pozvaným športovcom, her-

com, moderátorom, ale aj našim 

partnerom, ktorí podporujú toto 

podujatie už niekoľko rokov. Špeciálne poďakovanie patrí ge-

nerálnemu partnerovi Slovenským elektrárňam.“ 

Návštevníci si na jednotlivých stanovištiach vyskúšali 

množstvo športov. Rovnako ako pred rokom nechýbal florbal, 

boccia, hádzaná, tenis, bedminton, aikido, hokej alebo sledge 

Majka Demitrová s Mariánom Hossom. 
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hokej. Okrem toho bolo pripravených množstvo ďalších aktivít. 

Navyše, dievčatá v stánkoch rozdali množstvo cukrovej vaty a 

iného občerstvenia.  

Slovenské elektrárne priviezli do Trenčín kúsok z expozície 

Energolandu v podobe virtuálnych prehliadok alebo Van de 

Graafovho generátora, ktorý zožal veľký úspech.  

„Sme radi, že podujatie si stále získava nových fanúšikov. 

Oceňujeme energiu športovcov, ktorí radi pracujú s mládežou a 

deťmi. Práve oni sú nositeľmi pozitívnych vzorov,“ povedal 

manažér externých vzťahov a udržateľného rozvoja Sloven-

ských elektrární Miroslav Šarišský. 

„Hviezdy deťom majú bohatú tradíciu. Patria k letu v Tren-

číne. Je to deň plný športu a zábavy. Som rád vždy, keď vidím 

deti športovať. Ide najmä o charitatívny projekt, na konci kto-

rého pomôžeme tým, ktorí to veľmi potrebujú,“ povedal Marián 

Hossa.  

Bývalá volejbalistka a zástupkyňa Slovenského olympij-

ského výboru Dominika Nestarcová dodala: „Môžem povedať, 

že to bola jedna z najlepších akcií, na ktorej som sa zúčastnila. 

Prišlo veľa detí. Bolo to jednoducho krásne podujatie, pre ešte 

krajšiu vec.“ 

www.astrencin.sk 18.06.2017 

pomocná evidencia 549/1/2017 

 

Družstvo mladších žiakov ŠK 1. FBC Trenčín priviezlo z 

medzinárodného turnaja Hummel Open Game v Brne (15. - 18. 

júna) bronzové medaily. 

V konkurencii 51 družstiev boli popredné české kluby, zá-

stupcovia z Lotyšska a Maďarska. Trenčania v  siedmich zápa-

soch za sebou nad súpermi zvíťazili, ich ťaženie zastavil až 

v semifinále suverénny víťaz turnaja 1.SC Tempish Vítkovice.  

Info 04.07.2017 

pomocná evidencia 551/1/2017 

http://www.astrencin.sk/
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Stredopoliar slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov 

Stanislav Lobotka má po dvoch vystúpeniach SR v základnej 

A-skupine na ME tejto vekovej kategórie v Poľsku na konte 

plnú minutáž a výkonmi na ihrisku patrí k lídrom mužstva tré-

nera Pavla Hapala.  

Po lublinskom víťazstve 2:1 nad domácimi Poliakmi ho vy-

hlásili za muža zápasu, plnú porciu dostal aj pri pondelkovej 

prehre 1:2 s Angličan-

mi v Kielcoch. Vý-

kony záložníka dán-

skeho Nordsjaellandu, 

pochopiteľne, neunikli 

pozornosti viacerých 

klubov, niektoré ho 

sledujú už dlhší čas. 

„Uvidíme, či po lete 

zostanem v Dánsku. Teraz sa však sústredím na štvrtkový zápas 

proti Švédsku. Ak náhodou nepostúpime zo skupiny, potom bu-

dem riešiť svoju budúcnosť,“ povedal Stanislav Lobotka počas 

utorkového mediálneho termínu reprezentácie SR v Lubline a 

potvrdil meno jedného záujemcu z Prahy. 

„Áno, ozvala sa Slavia. Že som na šampionáte zažiaril proti 

červeno-bielym? Možno by sa mohlo ozvať aj Atlético Madrid, 

aj oni sú červeno-bieli. Určite by som nebol proti,“ vtipkoval 

bývalý hráč AS Trenčín a vzápätí vážnejším tónom pokračoval. 

„Samozrejme, som rád za každú ponuku. Slavia teraz vy-

hrala titul, istotne je iné bojovať o titul v Česku ako v Dánsku 

o stred tabuľky. Myslím si, že by to bola dobrá adresa. Snažia 

sa tam priviesť kvalitných hráčov, čaká ich 3. predkolo Ligy 

majstrov. Ľudia začali chodiť na futbal, asi ho tam teda robia 

dobre.“ 

 Na otázku, čo hovorí na prirovnania k Andrésovi Iniestovi 

a N'Golovi Kantému, odpovedal: „Je to pekné, keď takto o 



649 
 

mne rozprávajú. K takýmto hráčom však mám ešte ďaleko. 

Som skromne na zemi, snažím sa hrať najlepšie ako viem. Áno, 

Barcelona by nebola zlá destinácia. Mám k tomu však veľmi 

ďaleko.“ 

Technicky dobre vybavený bojovník stredu poľa s výbor-

ným prehľadom a čítaním hry sa vrátil aj k pondelkovému ne-

zdaru v Kielcoch.  

„Bol to iný zápas než prvý. Angličania to v strede prehusťo-

vali, nemal som toľko priestoru. Snažil som sa s tým vyrovnať, 

no veľmi to nevyšlo. Niektoré situácie som mohol riešiť lepšie. 

Mrzí ma, že sme to aj pre divákov nevyhrali. Keď prehráte - a 

hrali sme akoby doma... isto to nebol výkon, aký som si pred-

stavoval. Mrzí nás, že sme to nedotiahli do víťazného konca,“ 

skonštatoval Stanislav Lobotka a priblížil náladu v tíme: „Dnes 

sme sa zobudili a povedali sme si, že je nový deň. Máme tri 

body; myslím si, že šanca na postup je dosť veľká. Ak by nám 

niekto povedal, že po druhom zápase budeme bojovať o postup 

a prvú priečku, isto by sme to brali.“ 

Slováci uzavrú svoju misiu v A-skupine vo štvrtok 22. júna 

v Lubline proti Švédom, k postupu ich, samozrejme, najviac 

priblíži víťazstvo.  

„Bude to skôr asi ako zápas s Poľskom, budú vyčkávať a 

chodiť do protiútokov. Majú veľmi rýchlych hráčov a prepra-

covanú defenzívu. My musíme ustáť začiatky polčasov. Ak 

podáme zodpovedný výkon, dáme do toho srdce a každý siahne 

na dno síl, môžeme uhrať veľmi dobrý výsledok,“ uzavrel Sta-

nislav Lobotka. 

www.sportaktuality.sk 20.06.2017 

pomocná evidencia 559/1/2017 

 

Potvrdené! Slovenského hokejistu Mariána Hossu v sezóne 

2017/2018 zámorskej NHL neuvidíme. Koniec potvrdil v sta-

novisku aj sám elitný hráč „jastrabov“.  

http://www.sportaktuality.sk/
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V stredu 21. júna ráno zaplavila hokejové Slovensko infor-

mácia o tom, že kariéra 38-ročného Mariána Hossu je vo váž-

nom ohrození pre nepríjemnú alergickú reakciu na hokejový 

výstroj. Krátko popoludní to v oficiálnom vyhlásení potvrdil aj 

odchovanec Dukly Trenčín. 

„V priebehu niekoľkých posledných rokov, pod drobnohľa-

dom zdravotnícke-

ho personálu Black-

hawks, som sa súk-

romne podrobil 

liečbe progresívnej 

kožnej poruchy a 

vedľajším účinkom 

liekov, ktoré boli 

použité pri liečbe. 

Kvôli veľmi závaž-

ným vedľajším 

účinkom, ktoré zapríčinili tieto lieky, nie je pre mňa možné hrať 

aktívne hokej v nadchádzajúcej sezóne 2017/2018. Keďže som 

veľmi sklamaný z toho, že nebudem môcť hrať, musím po-

riadne zvážiť závažnosť môjho stavu a to, ako spôsob liečby 

ovplyvnil môj život na a aj mimo ľadu,“ uviedol trojnásobný 

víťaz Stanleyho pohára v oficiálnom stanovisku. 

„Organizácia Chicago Blackhawks, vrátane Rockyho Wir-

tza, Johna McDonougha a Stana Bowmana, ako aj môjho 

agenta Ritcha Wintera, mi boli veľmi nápomocní počas celého 

procesu. Chcel by som takisto veľmi poďakovať mojim spoluh-

ráčom a úžasným fanúšikov Blackhawks za ich pochopenie. 

Vzhľadom na moje súkromie a rodinu, rešpektujte, že nebudem 

dávať ďalšie nové vyhlásenia v súvislosti s mojím zdravotným 

stavom,“ uvádza na záver rodák zo Starej Ľubovne Marián 

Hossa. 
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Svoju hokejovú ikonu podporilo aj vedenie Chicaga 

Blckhawks, ktoré vo vyhlásení priznalo, že pre zostavu trénera 

Joela Quennevilla ide pred novou sezónou o ťažkú stratu. 

„Chicago Blackhawks plne stojí za Mariánom Hossom. Je to 

pre nás mimoriadne ťažké, keďže vieme, akou obrovskou osob-

nosťou Marián Hossa je - súťaživý, lojálny a pokorný. Hral 

veľkú úlohu pri úspechoch, ktoré sa nášmu klubu podarili vy-

bojovať v posledných rokoch. Jeho odchod z našej zostavy je 

značnou stratou. Jeho spoluhráči a tréneri vedia, s akými veľ-

kými fyzickými ťažkosťami bojoval, napriek tomu nevynechá-

val zápasy a čelil každej výzve. Naša organizácia sa bude snažiť 

naďalej mu poskytovať všetky potrebné prostriedky, ktoré budú 

potrebné pri jeho zotavovaní,“ píšu zástupcovia Blackhawks vo 

vyhlásení.  

 „Mariána sužovali   závažné následky progresívnej kožnej 

poruchy, ktorá je čoraz ťažšie liečiteľná a kontrolovateľná kon-

venčnými liekmi počas toho, ako hrá hokej. A vzhľadom na 

silný charakter potrebných liekov a ich vedľajších účinkov, 

plne podporujeme jeho rozhodnutie nehrať v sezóne 

2017/2018. Myslíme si, že je to najvhodnejšia cesta ako udržať 

Mariána zdravého nielen z krátkodobého hľadiska, ale aj počas 

celého jeho života,“ uviedol hlavný lekár Chicaga Blackhawks 

Dr. Michael Terry. 

www.sportaktuality.sk 21.06.2017 

pomocná evidencia 564/1/2017 

 

Fraška, trápnosť, úbohosť. Inak sa duel Nemecka s Talian-

skom na ME do 21 rokov v Poľsku nedá nazvať.  

Najtesnejšia výhra Talianska 1:0 totiž vyradila Slovensko zo 

šampionátu. Na nešportové divadlo v Krakove vyjadril svoj ná-

zor aj kapitán seniorskej reprezentácie Slovenska stopér Mar-

tin Škrtel. 

http://www.sportaktuality.sk/
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Slovenskí mladíci sa pred duelmi C-skupiny v sobotu 24. 

júna držali na prvom 

mieste v tabuľke tí-

mov z druhých miest. 

Po piatkovom nezdare 

Portugalska nás mohol 

predbehnúť už len nie-

ktorý z tímov Česka, 

Talianska a Nemecka. 

V najlepšej pozícii 

sa nachádzali českí futbalisti, lenže tí prehrali s Dánskom 2:4 

a nakoniec skončili poslední. V tom prípade nás z boja o semi-

finále mohol vyradiť už len jediný výsledok – výhra Talianska 

nad Nemeckom v pomere 1:0. A to sa aj presne stalo vďaka 

presnému zásahu Bernardesciho z prvého polčasu. 

Na prvý pohľad by na tom nebolo nič zlé, no v druhom po-

lčase si už boli oba tímy vedomé výsledku českého celku z du-

elu s Dánskom a vedeli, že 

momentálny stav posúva 

do semifinále oboch aktérov. 

Záverečné minúty pripomínali 

frašku, ktorá by sa na vrchol-

nom podujatí nikdy stať ne-

mala. Nemci si bezducho pri-

hrávali loptu a Taliani sa svoj-

ho súpera ani nesnažili napá-

dať. 

Komické predstavenie oce-

nili piskotom aj prítomní fanú-

šikovia a po záverečnom hvizde na sociálnej sieti aj kapitán fut-

balovej reprezentácie Martin Škrtel, ktorý neskrýval rozčarova-

nie. „Môžete byť na seba hrdí, chalani. Niektoré veci jednodu-

cho neovplyvníte. Svoju prácu ste si urobili, no Taliani 

Matúš Bero v súboji so Švédskom. 
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s Nemcami mali svoj vlastný biznis. Je to trápne!“ vylial si 

emócie stopér Fenerbahce Istanbul. 

Zo slovenských sokolíkov zareagovali Jaroslav Mihalík 

a brankár Adrián Chovan. Mihalík na Instagrame zverejnil ve-

ľavravný odkaz. „Nemci a Taliani dohodnutí na výsledku,“ 

k čomu pridal mladý krídelník ironický palec hore. Viac ani ne-

treba dodať. 

Slová ťažko hľadal aj brankár Trenčína, ktorý bol v Poľsku 

našou veľkou oporou. „Je ťažké nájsť nejaké slová, pretože to, 

čo sa stalo včera, veľmi bolí. Musíme dať hlavy hore a povedať 

si, že sme spravili všetko pre to, aby sme išli ďalej. Ďakujeme 

všetkým, ktorí nám držali palce a fandili, aj keď sa nám neda-

rilo,“ odkázal Adrián Chovan fanúšikom.  

www.pluska.sk 25.06.2017 

pomocná evidencia 579/1/2017 

 

Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka svo-

jimi výkonmi patril k najvýraznejším postavám národného tímu 

do 21 rokov na ME tejto 

vekovej kategórie v Po-

ľsku. Slováci v základnej 

A-skupine podľahli An-

gličanom (1:2) a zdolali 

domácich Poliakov (2:1) 

aj Švédov (3:0), napokon 

im postup do semifinále 

ušiel o jeden gól.  

Dvadsaťdvaročného 

stredopoliara dánskeho FC Nordsjaelland vyhlásili za najlep-

šieho hráča zápasu po oboch víťazných stretnutiach zverencov 

Pavla Hapala, spomedzi 276 účastníkov európskeho šampio-

nátu Stanislav Lobotka v skupinovej fáze ako jediný získal dve 

takéto individuálne ocenenia. 

Skvelý výkon podal Stanislav Lobotka aj proti Švédsku. 

http://www.pluska.sk/
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„Teraz sa konečne k veľkej časti futbalového sveta dostala 

informácia, aký je dobrý. Úprimne, myslím si, že po tom, čo 

čoskoro niekde zakotví, ho budeme počas nasledujúcich rokov 

sledovať a hovoriť - tohto sme mali v našej lige,“ povedal tréner 

Nordsjaellandu Kasper Hjulmand. 

„Je veľmi nepravdepodobné, že si ho udržíme, musím sa s 

tým zmieriť. Švédsky skaut (Reine Almqvist, pozn.) po zhliad-

nutí jeho výkonov povedal, že môže hrať v ktoromkoľvek eu-

rópskom klube,“ skonštatoval 45-ročný Kasper Hjulmand a do-

dal: 

„V najbližších rokoch budeme môcť sledovať jeho výrazné 

napredovanie. Je to hráč s mimoriadnymi schopnosťami a 

podľa môjho názoru až dosiaľ najlepší stredopoliar na európ-

skom šampionáte.“ 

Trenčiansky rodák s minulosťou v miestnom AS aj Ajaxe 

Amsterdam počas ME 21 potvrdil záujem úradujúceho českého 

majstra SK Slavia Praha o jeho služby. Počas ostatných mesia-

cov sa Lobotka pravidelne objavuje v nominácii trénera A-tímu 

SR Jána Kozáka. 

www.sportaktuality.sk 26.06.2017 

pomocná evidencia 583/1/2017 

 

Dvadsaťjedenročný holandský stredopoliar Achraf El 

Mahdioui rozšíril holandskú enklávu v kabíne AS Trenčín. Ta-

lentovaný mladík marockého pôvodu, ktorý pôsobil počas uply-

nulých štyroch rokov v ADO Den Haag a Ajaxe Amsterdam, 

podpísal s klubom trojročný kontrakt. 

Kreatívneho stredopoliara vyhliadol pre slávny Ajax pred 

necelými piatimi rokmi vtedajší šéf akadémie Wim Jonk. 

Mladý stredopoliar sa v ročníku 2013/2014 stal držiteľom tro-

feje Sjaak Swart Trophy, ktorú od roku 1999 udeľujú talentu 

roka akadémie Ajaxu. V minulosti ju získali napríklad Davy 

Klaassen, Christian Eriksen, Daley Blind, Hedwiges Ma-

http://www.sportaktuality.sk/


655 
 

duro, Wesley Sneijder, Johnny Heitinga alebo Rafael van 

der Vaart. 

El Mahdioui odohral v ročníku 2015/2016 dvadsaťtri zápa-

sov v druholigovej 

rezerve Ajaxu Am-

sterdam. Zazname-

nal štyri góly. Do 

prvého tímu sa však 

pre konkurenciu v 

strede poľa nedostal 

a zamieril do ADO 

Den Haag. Tam 

odohral v minulom 

ročníku najvyššej holandskej súťaže trinásť stretnutí. Následne 

zamierili jeho kroky pod Čákov hrad. 

www.astrencin.sk 27.06.2017 

pomocná evidencia 586/1/2017 

 

V dňoch 14. až 18. júna sa v talianskom Rimini konal pre-

stížny Svetový pohár v kicboxe asociácie WAKO. 

Slovensku sa tu podaril 

pekný úspech vďaka Tren-

čianke Monike Chochlíko-

vej, ktorej sa podarilo získať 

prvé miesto v najtvrdšej dis-

ciplíne K1 medzi ženami vo 

váhe do 52kg. Vo svojom pr-

vom zápase jasne porazila sú-

perku z Veľkej Británie Mo-

niku Markowsku. V nedeľ-

nom finále zdolala taktiež jednoznačnej na body súperku Anne 

Lise Tieuleovú z Francúzska. 

http://www.astrencin.sk/
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Pre Moniku Chochlíkovú to bol posledný prípravný turnaj 

pred vrcholným podujatím v podobe svetových, ktoré sa konajú 

v Poľskej Wroclawi od 20. do 30. júla. 

Tu bude Monika Chochlíková zastupovať Slovensko opäť v 

disciplíne K1 žien do 52kg v konkurencii osem najlepších zá-

pasníčok sveta. 

www.sme.sk 29.06.2017 

pomocná evidencia 590/1/2017 

 

AS Trenčín - Torpedo Kutaisi 5:1 (2:1) v úvodnom stret-

nutí prvého predkola futbalovej Európskej ligy UEFA. Góly: 

36. a 40. Mance, 75. Čatakovič, 81. Paur, 87. Beridze - 10. Gu-

ruli. Rozhodoval Marshall (Severné Írsko), 2915 divákov. 

Trenčín: Chovan - Šulek, Kleščík, Lawrence, Skovajsa - 

Paur (81. El Mahdioui), Zubairu, Ubbink - Hilary Gong (65. 

Kvocera), Mance (73. Čatakovič), Beridze.  

Kutaisi: Kvaschvadze - Churcilava, Čičinadze, Guruli, 

Kimadze - Dolidze, Gigauri, Mamasachlisi (46. Babunašvili), 

Tuguši (68. Kvirkvia) 

- Kuchianidze (82. 

Churtsidze) - Kapa-

nadze 

Futbalisti AS 

Trenčín zvíťazili vo 

štvrtok 29. júna doma 

nad gruzínskym Tor-

pedom Kutaisi 5:1. 

Martin Ševela, 

tréner Trenčína: „Mu-

sím povedať, že úvod z našej strany nebol absolútne v poriadku. 

V pohárovej Európe či proti papierovo slabšiemu alebo silnej-

šiemu súperovi nemôžete mať hluché chvíľky alebo minúty. 

My sme ich mali, takmer 30 minút prvého polčasu nebolo 

Vo výskoku Mance, pod ním striehne Paur. 

http://www.sme.sk/
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absolútne podľa našich predstáv. Pri väčšej kvalite súpera, a to 

ho nechcem podceňovať, nás mohol vytrestať. Som rád, že sa 

nám podarilo otočiť zápas už v prvom polčase. V druhom to už 

bolo lepšie. Presadzovali sme sa aj cez krídelné priestory, kde 

chodili centre do pokutového územia. Dali sme aj góly, čo je 

naozaj veľmi dôležité v pohárovej Európe.“ 

Adrián Chovan, brankár Trenčína: „Inkasovali sme prvý 

gól, potom sme mali z hráčov Torpeda pocit, že boli všade. 

Hneď ako sme dali gól my a im opadlo tempo, tak z našej strany 

to bolo výborné. Boli tam samozrejme nejaké chyby, ale taký 

je futbal. Vyhrali sme 5:1. Musíme sa na ten výsledok pozerať 

skromne, tam nás nečaká nič jednoduché.“ 

Kachaber Čchetiani, tréner Kutaisi: „Musím povedať, že 

sme začali veľmi dobre. Dali sme prvý gól a naša hra bola do-

brá. Potom sme však začali hrať veľmi zle, súperovi sme umož-

nili všetko a výsledok je napokon 1:5.“ 

www.teraz.sk 29.06.2017 

pomocná evidencia 591/1/2017 

 

Torpedo Kutaisi - AS Trenčín 0:3 (0:1) v odvete 1. pred-

kola Európskej ligy 

UEFA. Góly: 21. a 64. 

Gong, 49. Beridze. ŽK: 

Tabatadze - Mance, Be-

ridze, Gong, rozhodo-

val: Zebec (Chorv.). 

Trenčín: Chovan - R. 

Klooster (76. Šulek), 

Kleščík, Lawrence (82. 

Julien), Skovajsa - El 

Mahdioui - Gong, Ubbink, Zubairu, Beridze - Mance (68. Čata-

kovič). 

V akcii Abdul Zubairu. 

http://www.teraz.sk/sport/trencin-postupil-cez-kutaisi-dalsi-super/269217-clanok.html#diskusia
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Futbalisti AS Trenčín postúpili do 2. predkola Európskej 

ligy UEFA 2017/2018. Po domácej výhre 5:1 nad gruzínskym 

tímom Torpedo Kutaisi triumfovali aj v odvete na ihrisku sú-

pera, tentoraz výsledkom 3:0. 

V 2. predkole si Trenčania zmerajú sily s izraelským klubom 

Bnei Jehuda Tel Aviv. Prvý duel odohrajú doma 13. júla, odveta 

je na programe o týždeň neskôr v Izraeli. 

www.teraz.sk 06.07.2017 

pomocná evidencia 611/1/2017 

 

Na plaveckých pretekoch O pohár mesta Handlová mal za-

stúpenie aj Trenčiansky plavecký oddiel. Jeho najmladší členo-

via Dominik Struk, Zuzana Kuchťáková a Marko Fukala 

spoločne získali tri zlaté a jednu striebornú medailu.  

Úspešní boli aj ich starší kolegovia. Na Letných majstrov-

stvách SR starších žiakov v Štúrove reprezentovali Karin 

Janušková a Jakub Štern. Okrem zlepšenia osobných časov, 

obsadil Jakub 4. miesto z 24 pretekárov   disciplíne 200 m znak.  

Info 01.07.2017 

pomocná evidencia 600/1/2017 

 

Futbalisti AS Trenčín remizovali vo štvrtok 13. júla v prvom 

zápase 2. predkola Európskej ligy UEFA 2017/2018 s izrael-

ským klubom Bnei Jehuda Tel Aviv 1:1.  

AS Trenčín - Bnei Jehuda Tel Aviv 1:1 (0:1). Góly: 59. 

Paur - 3. Valskis, ŽK: Kleščík, Paur - Kandil, Gordana, Valskis, 

ČK: 80. Kandil (Bne Jehuda) po 2 žltej, rozhodoval: Martinez 

(Šp.), 2365 divákov. 

Trenčín: Chovan - R. Klooster, Kleščík, Skovajsa, Julien - 

El Mahdioui - Ubbink, Paur, Gong (57. Kvocera), Beridze - 

Mance (78. Čatakovič) 

http://www.teraz.sk/
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Bnei Jehuda: Zubas - Kandil, Azuz, Ben Ari, Habashi, 

Turjman - Hozez (70. Konstantini), Gordana, Finish, Avital (63. 

Dufounou) - Valskis (82. Ashkenazi). 

Martin Ševela, tréner Trenčína: „Začiatok opäť nebol 

dobrý, prvá štandardná situácia v tretej minúte, to sa opakuje. 

Súper samozrejme preukázal svoju kvalitu, bol to vyšší level 

ako Torpedo Kutaisi. Tento mladý tím potrebuje hrať takéto 

ťažké zápasy, aby sme mohli napredovať. Samozrejme, škoda 

toho inkasovaného gólu. V druhom polčase sme to už mali vo 

svojich rukách, podarilo sa nám streliť aj gól. Boli tam nejaké 

náznaky šancí, ale súper dobre pracoval v defenzíve. Nebolo 

pre nás jednoduché sa presadiť v kompaktnej obrane súpera. Je 

to všetko ešte otvorené, budem aj do odvety pripravení podať 

čo najlepší výkon. Budeme musieť streliť gól, čo nám velí aj 

výsledok. Tak budeme pripravovať aj mužstvo. My pôjdeme do 

Izraela po víťazstvo alebo po taký výsledok, ktorý nám zaručí 

postup.“ 

Jakub Paur, autor jediného gólu Trenčína: „Myslím si, že 

zápas mal veľké tempo. Zo začiatku sme si hovorili, že pôjdeme 

do nich ako prví a chceme streliť prvý gól. V tretej minúte sa 

nám to hneď rozsypalo, znova po štandardnej situácii. Takýchto 

chýb sa určite musíme vyvarovať. Odvtedy sme boli domi-

nantní, súper sa len zatiahol. Myslím si, že tam boli aj šance ku 

koncu. Počas celého zápasu sme dreli a dreli, išli sme za víťaz-

stvom. Bohužiaľ, stačilo to iba na jeden gól.“ 

Adrián Chovan, brankár Trenčína: „Opäť zlý vstup, mu-

síme s tým niečo robiť. Prvú strelu som ešte dokázal zneškod-

niť, ale nešťastne sa to odrazilo na voľného hráča. Ale aspoň už 

o nich vieme, ako hrajú. Dokázali sme vyrovnať, oni tam potom 

postavili autobus. Ale do odvety ideme vyhrať a postúpiť.“ 

Josef Abuksis, tréner Bnei Jehuda Tel Aviv: „Začali sme 

dobre. Prvý polčas síce nebol úplne najlepší z našej strany, ne-

vytvárali sme si šance. Je to napokon dobrý výsledok do odvety. 
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Trenčín je dobrý tím, presvedčili sme sa o tom dnes. Toto je len 

polčas. Bol pre nás iba prvý súťažný zápas v sezóne, môžeme 

sa zlepšiť.“  

www.teraz.sk 14.07.2017 

pomocná evidencia 621/1/2017 

 

Ešte je tínežderka, ale už dosiahla poriadny úspech. Ide o 

slovenskú fitnesku Kristínu Juricovú, ktorá pred mesiacom 

ovládla európsky šampionát junioriek a aj žien v kategórii nad 

163 cm. Rodáčka z Trenčína má len šestnásť rokov, no svet 

fitnessu jej už leží pod nohami. Čo nám prezradila v rozhovore?  

Neskôr to bolo aj preto, aby ste si „vypracovali“ postavu? 

„Pri prechode do juniorskej kategórie som ku gymnastickým 

tréningom musela pridať posilňovňu a diétu, kde sa dáva väčší 

dôraz na postavu. Posilňovňa mi spočiatku nebola až taká sym-

patická, no postupne som tam našla plusy. A samozrejme, že 

som začínala cvičiť s tým, že chcem lepšie vyzerať.“ 

Ako zareagovalo vyše okolie, keď ste sa vrhli do posil-

ňovne?  

„Nevšimla som si nič mimoriadne, väčšina mojich kamará-

tov ma v tom podporovala a brala to ako súčasť športu, ktorému 

sa venujem už dlho.“ 

Čo teda najviac zavážilo, že ste sa dali na dráhu fitnesky? 

„Asi to, že fitnes mi ponúkal všetko, čo som vtedy potrebo-

vala. Či už tanec, gymnastiku alebo spomínané posilňovanie. 

Spojenie týchto vecí ma veľmi baví a už si neviem predstaviť 

život bez toho.“ 

Vedeli ste, čo to bude všetko obsahovať?  

„Kategória, v ktorej súťažím, je najťažšia zo všetkých, ale 

pre mňa to je výzva. Okrem toho, že sa posilňuje vo fitnes cen-

tre a dodržiavajú sa ťažké diéty pre čo najlepšiu postavu, obsa-

huje aj zostavu na hudbu, ktorá pozostáva z gymnasticko-taneč-

ných prvkov na tvrdej podlahe, čo je náročné na kĺby. Pri pre-

http://www.teraz.sk/
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chode z detského fitnesu som mala pochybnosť, či to zvlád-

nem.“ 

Čo vám dáva tento šport?  

„Neustálu motiváciu zlepšovať sa, pracovať na svojich ne-

dostatkoch. Baví ma, čo robím, a to je to najpodstatnejšie.“ 

Stali ste sa juniorskou aj ženskou majsterkou Európy 

nad 163 cm. Čakali ste takýto ús-

pech v takom mladom veku?  

„Moje očakávania boli niekde 

inde ako výsledok, lebo som do jar-

nej sezóny ani nemala nastúpiť 

kvôli zdravotným problémom. 

Keďže bola celá príprava ovplyv-

nená mojím zdravotným stavom, 

patrí vďaka aj asociácii, že mi 

umožnila zúčastniť sa na ME. Po-

darilo sa mi niečo, o čom som sní-

vala už od mala a stále tomu nemô-

žem uveriť.“ 

Aké sú vaše ambície teraz?  

„Chcem si hlavne zlepšiť po-

stavu. Súťažím už aj v ženskej kategórii a tam sa mi ťažšie po-

rovnáva so súperkami, ktoré sú staršie a majú dlhším cvičením 

lepší svalový rozvoj, takže ďalej na sebe pracujem.“ 

Plánujete sa týmto športom aj živiť?  

„Povedala by som, že tento šport nie je tak ohodnotený, ako 

by mohol byť, čiže živiť sa nim asi nedá. Je ťažké vôbec zohnať 

sponzora na zabezpečenie prípravy a preto som rada, že ma 

podporuje nadácia STARS for STARS, ako aj môj klub Fitness 

Gabrhel, kde trénujem pod dohľadom mojej trénerky Marianny 

Holbovej.“ 

Kto je vaším vzorom?  
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„Ruska profesionálna fitneska Oksana Grisinová, ktorá ma 

neskutočne prepracované zostavy.“ 

Fitnesky sú populárne aj na sociálnych sieťach, ako si ve-

diete na nich vy?  

„Nemám prehnane veľkú potrebu všetko vešať na sociálne 

siete, ale samozrejme chápem potrebu určitej prezentácie.“ 

Prezradíte niečo z vášho súkromia?  

„Myslím, že som normálna 16-ročná baba, ktorá si ide za 

svojimi snom. A inak, nie som zadaná (úsmev).“ 

www.pluska.sk 14.07.2017 

pomocná evidencia 622/1/2017 

 

Španielsky futbalový klub Celta Vigo oficiálne potvrdil an-

gažovanie slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku z 

dánskeho FC Nordsjaelland. 

Celta, ktorá obsadila v uplynulej sezóne La Ligy 13. miesto, 

sledovala 22-ročného stredopoliara už dlhší čas. Stanislav Lo-

botka zažiaril na nedávnych majstrovstvách Európy hráčov do 

21 rokov, kde ho vyhlásili za muža zápasu v dvoch z troch stret-

nutí slovenskej reprezentácie. Španielsky klub informoval o 

prestupe na svojej oficiálnej stránke, Lobotka podpísal s 

účastníkom najvyššej španielskej súťaže kontrakt do roku 2022. 

Na klubovom facebooku Celta uverejnila fotku bývalého 

hráča AS Trenčín, ako pózuje s klubovým dresom a šálom, resp. 

sa podrobuje lekárskym testom. 

„Mojím snom je dostať sa do zostavy a hrať. Rád by som 

klubu pomohol k postupu do Európskej ligy alebo Ligy maj-

strov,“ povedal Stanislav Lobotka v krátkom videu na webe 

Celty a v rozhovore pre TASR pridal podrobnosti:  

http://www.pluska.sk/
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„La Liga je jedna z najatraktívnejších líg na svete. Veľmi sa 

teším, že si zahrám proti najlepším tímom na svete. Celta sa 

ozvala dva či tri dni po poslednom zápase na ME v Poľsku. 

Bolo to potom dlhé, ale som rád, že sa to takto dokončila. V hre 

boli aj iné krajiny ako Turecko a Nemecko. Ale Celta bola 

veľmi konkrétna a vi-

deli sme, že ma chce. 

Je to výborný klub, 

ktorý chce hrať futbal 

a to bolo aj pre nás roz-

hodujúce. Hlavné sa 

budem snažiť drieť na 

každom tréningu. Aj 

pre mňa toto bude opäť niečo nové. Musím tvrdo pracovať a 

uvidíme. Každý si zostavu musí vybojovať. V živote nič nie je 

zadarmo a vo futbale rovnako, všetko si musíte vybojovať na 

ihrisku. Ja sa o to pokúsim. A uvidíme, či sa to podarí.“ 

Slovenský reprezentant odchádza z dánskeho FC Nordsjael-

land po dvoch rokoch, za tím odohral 52 zápasov. Pripísal si v 

nich deväť asistencií.  

„Lobotka prinesie do nášho stredu poľa dynamiku, kvalitu, 

inteligenciu a fyzické nasadenie. Oficiálne ho predstavia mé-

diám v pondelok 17. júla o 12.30 na štadióne Balaídos pred fa-

núšikmi,“ uviedol účastník La Ligy na oficiálnom webe. 

Z prestupu Stanislava Lobotku do Celty Vigo mal radosť aj 

športový šéf dánskeho klubu Carsten V. Jensen: „Je to ďalší 

prestup, ktorým sa môže klub pochváliť. Dostali sme Stanislava 

na ďalšiu úroveň. Od samého začiatku preukázal, že je to vyni-

kajúci hráč, ktorý sa môže dostať do jednej z najlepších líg. Sme 

presvedčení, že Stanislav môže byť špičkovým európskym hrá-

čom. Budeme ho pozorne sledovať. Sme hrdí, že sme mu po-

mohli v jeho progrese. Po jeho odchode zostane diera v našom 
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tíme, ale prišiel správny čas na Stanislavov ďalší krok v jeho 

kariére.“ 

Pre odchovanca trenčianskeho futbalu to bude tretie pôso-

bisko v jeho profesionálnej kariére.  

„Je ťažké slovami opísať chválu na Stanislava. Má veľkú 

kvalitu a potenciál. S 

ťažkým srdcom sa s 

ním lúčime, ale nača-

sovanie prestupu ne-

mohlo byť ideálnejšie. 

Tvrdo pracoval na 

svojom zlepšení, je to 

príkladný tímový 

hráč,“ vyjadril sa pre oficiálnu klubovú webstránku aj tréner 

Nordsjaellandu Kasper Hjulmand. 

www.teraz.sk 15.07.2017 

pomocná evidencia 625/1/2017 

 

Medzi trenčianskymi hráčmi, ktorí sa spoločne pripravujú na 

nový ročník Tipsport Ligy, je už aj Tomáš Starosta. Obranca, 

ktorému sa počas pôsobenia v Salavat Yulaev Ufa v KHL po-

darilo vyhrať Gagarinov pohár, tak bude pokračovať v drese, 

ktorý obliekal na konci poslednej sezóny.  

„Rozhodoval som sa medzi Slovanom a Trenčínom, ale viac 

ma to ťahalo sem. Stretol som sa s vedením, dohodli sme sa na 

podmienkach a som veľmi rád, že budem pôsobiť v Trenčíne,“ 

povedal Tomáš Starosta. Vďaka svojim skúsenostiam bude 

v mužstve patriť rozhodne k tím, od ktorého sa budú môcť pre-

važne mladí hráči čo učiť.  

„Či to budem ja, Braňo Radivojevič alebo ktokoľvek zo star-

ších hráčov, keď niekto z mladších bude chcieť poradiť, bu-

deme tu pre nich. Radi im pomôžeme, aby skúsenosti, ktoré sme 

my získali, mohli byť odovzdané ďalej,“ pokračoval Tomáš, 

http://www.teraz.sk/
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ktorý bol v barážovom zápase proti Liptovskému Mikulášu ne-

šetrne zranený. Napriek tomu nenechal Duklu v štichu a hral 

s ochrannou mriežkou aj so zranením. 

 „Na jednej strane sa človek teší, že začne sezóna, ale na dru-

hej si viem predstaviť, že 

by som strávil čas ešte 

niekde pri mori,“ rozo-

smial sa Tomáš Starosta. 

„Ale je to naša práca. Za-

čína to tréningami na su-

chu, do toho ľad, prí-

pravné zápasy. Ale roz-

hodne čím bude začiatok 

sezóny bližšie, tým viac sa aj my budeme tešiť. Verím, že muž-

stvo, ktoré sa tu zloží, poteší nielen vedenie, ale hlavne fanúši-

kov,“ dodal na záver. 

www.hkdukla.sk 18.07.2017 

pomocná evidencia 632/1/2017 

 

Bnei Jehuda Tel Aviv - AS Trenčín 2:0 (0:0) v druhom 

predkole Európskej ligy UEFA. Góly: 50. Tchibota Dufounou, 

85. Ashkenazi.  

Futbalisti AS Trenčín sa rozlúčili s účinkovaním v Európskej 

lige UEFA 2017/2018 už v druhom predkole, v odvetnom stret-

nutí prehrali zverenci trénera Martina Ševelu na ihrisku izrael-

ského Bnei Jehuda Tel Aviv 0:2. Úvodné meranie síl spred týž-

dňa sa skončilo remízou 1:1. 

Trenčín: Chovan - R. Klooster, Kleščík, Skovajsa, Julien 

(54. Gong) - El Mahdioui - Ubbink, Paur - Kvocera (54. Čata-

kovič), Mance, Beridze (88. M. Klooster) 

Martin Ševela (tréner Trenčína): „Som nespokojný s vý-

sledkom, pretože nás to vyradilo z ďalších bojov. Na druhej 

strane, musím pochváliť chlapcov za túžbu, s ktorou išli do 

http://www.hkdukla.sk/
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zápasu. Chceli sme ísť ďalej, mali sme motiváciu zahrať si proti 

veľkoklubu, akým je Zenit Petrohrad; nebolo nám však súdené 

skórovať. Chceli sme byť silní na lopte a po strate napádať sú-

pera, to sa nám da-

rilo. Problém bolo 

to, že sme nepreu-

kázali kvalitu v 

priestore 25 - 30 

metrov od súpero-

vej bránky, a preto 

sme nestrelili góly. 

Nebolo to jednodu-

ché, súper bol kom-

paktný a dobrý v defenzíve. Takéto zápasy však náš tím môžu 

posúvať ďalej. Po strelenom góle súpera sme išli na troch ob-

rancov, pridali sme útočníka. Utvorili sme si tlak, no nestrelili 

sme vytúžený gól. Za stavu 0:1 sme nemali čo stratiť, išli sme 

do rizika. Za naším chrbtom však už bolo viac miesta, súper to 

využil, skóroval opäť a bolo po zápase. Gratulujem súperovi k 

postupu, želám mu veľa šťastia proti európskemu top mužstvu. 

Pre nás sa európska cesta končí, potrebujeme sa dať do po-

riadku, pretože v nedeľu odštartujeme novú sezónu. Som pre-

svedčený, že toto mužstvo bude silnejšie než v minulom roč-

níku a dosiahneme veľké úspechy.“ 

Adrián Chovan (brankár Trenčína): „Je to veľmi smutné. 

Zo slovenských klubov postúpil ďalej len Ružomberok. Veľmi 

nás to mrzí. Boli sme málo nebezpeční vpredu, to musíme zlep-

šiť. Keď sa nám to podarilo, prišla nepresná prihrávka.“ 

Peter Kleščík (obranca a kapitán Trenčína): „Je to sklama-

nie. Chýbala nám väčšia individuálna kvalita, moment prekva-

penia. Súper nás potrestal z prvej príležitosti. Potom sme to 

otvorili a oni chodili do brejkov, podržal nás brankár Chovan. 

Georgi Beridze bojuje s obranou izraelského súpera. 
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Mrzí to aj preto, že ten súper od nás nebol lepší, čo sme mohli 

vidieť doma aj tu.“ 

www.sportaktuality.sk 20.07.2017 

pomocná evidencia 634/1/2017 

 

Doteraz viedol Peter Oremus v slovenskej extralige hoke-

jistov Skalice, Nitry a Košíc. V Česku trénoval Karlove Vary a 

Vítkovice. Ďalšou zastávkou preňho bude Trenčín. Napriek 

mladému trénerskému veku patrí 46-ročný rodák zo Šurian k 

uznávaným odborníkom. Je zástanca poctivej práce a presadzo-

vania slovenských hráčov pred legionármi. Za každú cenu.  

Vrátili ste sa do ex-

traligy po dvoch ro-

koch, do Dukly. Čo 

vás motivovalo? 

„Nič špeciálne. Tré-

novanie je moja práca. 

Keď je ponuka, buď ju 

prijmete, alebo nie. V 

uplynulých dvoch rokoch som si vyskúšal v Skalici juniorskú 

extraligu aj prvú ligu, spoznal som pomery. Extraliga má naj-

vyššiu úroveň, je to motivácia sama osebe.“ 

Aké pomery máte na mysli? 

„Všetci rozprávajú, ako sa u nás zle pracuje s mládežou. Ne-

súhlasím. Ľudia, ktorí sa točia okolo mládežníckych klubov, ro-

bia maximum. Iste, všetko sa dá zlepšiť, ale počet mladých 

chlapcov u nás je veľmi malý. To už je iný problém. Ľudia po-

hybujúci sa okolo mládeže varia z toho, čo majú. Hokej robia 

‚na kolene‘. Potrebujú podporu zo všetkých strán.“ 

Mali ste aj iné ponuky? 

„Som v Trenčíne, v tejto chvíli sa inými vecami nezaobe-

rám.“ 

http://www.sportaktuality.sk/
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Poznáte problémy Dukly z minulého ročníka, so Skalicou 

ste proti nej nastupovali v baráži. Čo treba urobiť pre poz-

dvihnutie historickej značky? 

„Tvrdo pracovať. Nebudem hovoriť o minulom ročníku, je 

minulosťou. Chceme urobiť všetko pre to, aby sme Duklu do-

stali na miesta, ktoré jej v minulosti patrili. Boli vysoko. Len 

človeka, ktorý sa nachádza v popredí, považujú za úspešného a 

ja chcem byť úspešný.“ 

Patrí k cieľom aj prinavrátenie náročného trenčianskeho 

diváka na štadión? 

„Samozrejme. Dukla Trenčín je historicky úspešný klub. 

Naša hra musí byť taká, aby ľudia na štadión chodili vo veľkom 

počte.“ 

S vedením klubu ste začali raziť cestu angažovania tren-

čianskych odchovancov. Ste spokojný so zložením súčas-

ného kádra? 

„Vrátili sa do mužstva chlapci, ktorí v ňom vyrastali. 

Branko Radivojevič a Tomáš Starosta majú k mestu aj klubu 

blízky vzťah. Chcel som, aby bolo v tíme čo najviac hráčov z 

Trenčína a okolia. Pokým budem v Trenčíne, plány s odcho-

vancami sa nebudú meniť.“ 

Angažovanie legionárov slovenskými klubmi neuzná-

vate? 

„Môj názor je nemenný. S neobmedzeným počtom legioná-

rov v najvyššej súťaži zásadne nesúhlasím. Som za tvrdé obme-

dzenie na minimálne množstvo.“ 

Ste v rozpore so šéfom ligy Richardom Lintnerom, ktorý 

presadzuje neobmedzený počet zahraničných hokejistov. 

Prečo s ním nesúhlasíte? 

„Ničíme si vlastné bohatstvo. Na Slovensku máme veľa ši-

kovných chlapcov, ktorí majú výkonnosť na extraligovú úro-

veň. Slovenská extraliga by sa mala hrať so Slovákmi.“ 
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Na aký počet by ste obmedzili legionárov v jednom 

klube? 

„Maximálne na dvoch!“ 

Kto z dvojice Radivojevič – Starosta bude vo vašom muž-

stve kapitán? 

„Adeptov máme dosť, spomedzi nich však jeden vyčnieva. 

Kapitána určíme spoločne s ostatnými hráčmi v mužstve.“ 

Asistovať vám bude Ján Pardavý. Prečo ste si ho vy-

brali? 

„Jano je srdciar, veľa sezón za Trenčín odohral, pohybuje sa 

okolo hokeja v klube. Chodí po majstrovstvách sveta, je skú-

sený a sčítaný. Som rád, že stojí vedľa mňa.“ 

Dukla prvýkrát zvolila populárny model zo zahraničia, 

podľa ktorého vedie prípravu na suchu kondičný tréner. 

Pochvaľujete si spoluprácu s Branislavom Lobotkom? 

„V zahraničí je kondičný tréner samozrejmosť. Chlapci kon-

dičných trénerov rešpektujú, považujú ich za odborníkov. Ve-

dia, že ak si dajú poradiť, budú dobre pripravení. Kondičného 

trénera musí mať každý klub, aj na Slovensku.“ 

Čiže suchú prípravu má na starosti kondičný tréner a 

hlavný kouč preberá mužstvo až po prechode na ľad? 

„Nie. V máji aj júni sme komunikovali s naším kondičným 

trénerom, všetci sme boli na tréningových jednotkách prítomní, 

zapájali sme sa do nich. Pravidelne spolu komunikujeme. Pre-

chodom na ľad sa však robota kondičného trénera nekončí. Aj 

počas sezóny pomáha chlapcom s tréningom v posilňovni, prí-

padne dávkuje tréningové jednotky hráčom po zranení.“ 

Extraliga prišla o tradičný klub MHC Martin. Čo hovo-

ríte na negatívne vyvrcholenie situácie v Turci? 

„Veľká škoda, ale nejde len o Martin, ale aj o Skalicu, ktorá 

skončila minulý rok. Oba kluby majú vybudovaný systém mlá-

deže, majú s extraligou dlhoročné skúsenosti. Martin bude našej 

súťaži chýbať.“ 
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Štyri roky ste pôsobili pri slovenskej reprezentácii ako 

asistent trénera Vladimíra Vůjteka. Čo hovoríte na spory a 

nezhody, ktoré vyplávali na povrch po majstrovstvách 

sveta? 

„Reprezentácia nie je dobrovoľná aktivita, ale povinná. V 

minulosti sa nikdy nikto nepozeral na to, kto je prezident zväzu 

a kto tréner.“ 

Je Miroslav Šatan, nový generálny manažér našich re-

prezentácií, najlepšia voľba pre slovenský hokej? 

„Jednoznačne. Človek ako Miro Šatan patrí do vedenia 

nášho hokeja.“ 

Ako vnímate rozhodnutie Pro-Hokeja, ktorý potvrdil, že 

naša najvyššia súťaž sa bude hrať počas olympiády? 

„Nevidím v tom problém. Ak by sa hráč z nášho klubu dostal 

do olympijského výberu, budem rád..“ 

www.sportaktuality.sk 28.07.2017 

pomocná evidencia 646/1/2017 

 

Štart sezóny priniesol pohyby v kádri nielen do kabíny pr-

vého mužstva, ale aj opačným smerom. Dres AS Trenčín neob-

lečú viac Haris Memič a Pedro Colina. Prvému menovanému 

skončila skúška, druhému vypršal kontrakt. 

Dvojica Erik Prekop a Milton Klooster putovala na hosťo-

vanie do druholigového Interu Bratislava. Issa Adekunle a 

Maduka Udeh budú hosťovať prvoligovom 1.FC Tatran Pre-

šov. Na hosťovanie do FK Poprad zamieril Denis Jančo, kto-

rému sa skončilo hosťovanie v Poľsku. 

www.astrencin.sk 29.07.2017 

pomocná evidencia 648/1/2017 

 

http://www.sportaktuality.sk/
http://www.astrencin.sk/
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Na X. Svetových hrách vo Wroclawi (20. - 30. júla) získali 

Slováci v silnej celosvetovej konkurencii 3500 športovcov zo 

111 krajín tri cenné kovy. O dva z nich sa postarali športovkyne 

z nášho mesta. Karatistka Ingrida Suchánková v kumite do 61 

kg vybojovala pre Slovensko bronzovú medailu a kickbo-

xerka Monika Chochlíková získala v disciplíne K1 striebro.  

Info 05.09.2017 

pomocná evidencia 650/1/2017 
 

V utorok 15. augusta sa začali Celoslovenské športové hry a 

turistický zraz seniorov, 

ktoré tento rok organizuje 

Krajská organizácia Jed-

noty dôchodcov Sloven-

ska Trenčín. Súčasťou 

otvorenia hier bolo aj pri-

jatie predsedov Kraj-

ských organizácií Jed-

noty dôchodcov Sloven-

ska (JDS) predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja 

(TSK) Jaroslavom Baškom na pôde úradu TSK. 

Tento športový sviatok sa v Trenčíne konal naposledy pred 

jedenástimi rokmi. Na tohtoročných športových hrách JDS sa 

zišlo dovedna 118 súťažiacich seniorov z celého Slovenska – 

za každý kraj 16 účastníkov.  

Hlavným dejiskom sa stal areál Športového gymnázia 

v Trenčíne a telocvičňa Strednej umeleckej školy v Trenčíne, 

obe v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samospráv-

neho kraja. 

www.tsk.sk 16.08.2017 

pomocná evidencia 671/1/2017 

 

http://www.tsk.sk/
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Verdikt je jasný, hráči už vedia, či oblečú v nadchádzajúcej 

sezóne dres trenčianskej Dukly alebo nie. Počas leta sa tréner-

skej dvojici Peter Oremus – Ján Pardavý spoločne s realizač-

ným tímom podarilo podpísať hneď niekoľko hráčov zvučných 

mien.  

„Tím sme poskladali počas mája – júna a tých chlapcov, kto-

rých sme tu chceli mať, 

tých máme. Zmeny teda 

nastanú iba ak budú nejaké 

zranenia,“ otvorene priznal 

hlavný tréner Peter 

Oremus. Čo sa týka kádra, 

pochvaľuje si brankársku 

dvojicu Valent – Hiadlov-

ský, nakoľko obaja meno-

vaní počas prípravných stretnutí doposiaľ predviedli veľmi 

sympatické výkony. 

„Pre Michala sme sa rozhodli hneď počas leta a pri Tomá-

šovi sme tiež neváhali. Veľmi dobre spolu spolupracujú a na 

ľade sú obaja šikovní,“ pokračoval Peter Oremus. 

Miesto v trenčianskom kádri sa podarilo vybojovať ako skú-

seným bojovníkom, tak i mladým perspektívnym hráčom, ktorí 

majú pri kom hokejovo rásť. Fanúšikov rozhodne potešil 21-

ročný obranca Ladislav Romančík, ktorý okrem svojich skú-

seností z trojročného pôsobenia vo Švédsku priniesol aj silu ako 

takú, ktorú sa nebojí použiť. Už počas turnaja Rona Cup – Me-

moriál Pavla Demitru totiž neváhal v prípade potreby zhodiť 

rukavice a predviesť aj nejaký ten pästný súboj.  

„Je to skvelé, že sa takto nebojí. Nikto si nenechá skákať po 

hlave, či je to mladý alebo starší hráč. A vždy sa treba postaviť 

jeden za druhého,“ pochvaľoval si Ladislavov počin skúsený 

Marcel Hossa. 

Fanúšikov potešil príchod talentovaného mladíka Ladislava Romančíka. 
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V blížiacej sa sezóne sa budú môcť tréneri Dukly spoliehať 

na nasledovných hráčov, v prípade potreby však siahnu aj po 

niektorom z juniorského tímu. 

Menoslov hráčov Dukly Trenčín 2017/2018: brankári To-

máš Hiadlovský, Michal Valent, obrancovia Lukáš Bohu-

nický, Juraj Cebák, Peter Frűhauf, Matúš Holenda, Marek 

Páč, Ladislav Romančík, Tomáš Starosta, Dominik Trška, 

útočníci Juraj Bezúch, Tomáš Bulík, Radek Dlouhý, Jakub 

Gašparovič, Marcel Hossa, Denis Hudec, Ondrej Mikula, 

Peter Ölvecký, Ján Pardavý ml., Branko Radivojevič, Peter 

Sojčík, Tibor Varga. 

www.hkdukla.sk 23.08.2017 

pomocná evidencia 677/1/2017 

 

Tím AS Trenčín do jedenásť rokov obsadil výborné druhé 

miesto na turnaji Kap-

řík Cup 2017 v Tře-

boni. Zverenci trénera 

Miroslava Karasa si 

na kvalitne obsade-

nom turnaji pripísali 

na svoje konto celko-

vo desať víťazstiev a 

len tri prehry. Tímový 

úspech doplnil ziskom trofeje pre najlepšieho strelca turnaja 

Karol Blaško (14 gólov). „Turnaj v Třeboni je tradične jednou 

z najkvalitnejších konfrontácií českých a slovenských tímov. Aj 

z tohto dôvodu sme na juh Čiech necestovali s veľkými očaká-

vaniami. Chlapci sa iba zoznamujú s novými trénermi, ale 

najmä len pár týždňov hrajú na oveľa väčšom ihrisku, ako boli 

zvyknutí. Veľkou zmenou je aj vyšší počet hráčov,“ povedal na 

úvod hodnotenia tréner Miroslav Karas. 

Rady trénera Miroslava Karasa pred zápasom. 

http://www.hkdukla.sk/
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Prvý deň turnaja mal na programe zápasy v osemčlenných 

základných skupinách. Tím U11 skončil zásluhou piatich víťaz-

stiev a dvoch prehier na druhej priečke. Do skupiny o 1.-8. 

miesto si preniesol prehru proti Hradcu Králové a víťazstvá nad 

Slaviou Praha a Plzňou. „Napriek solídnemu umiestnenie ne-

môžem povedať, že by sme hrali to, čo od chlapcov budeme do 

budúcna očakávať. Víťazstvá prišli len vďaka bojovnosti a na-

sadeniu,“ komentoval Miroslav Karas. 

Nedeľa priniesla súboje v skupine bojujúcej o medailové 

priečky. Mladí Tren-

čania postupne zdo-

lali Ústí nad Labem, 

Spartu Praha, Trnavu 

a Žilinu. V nasledujú-

com semifinále nara-

zili ako najlepší tím 

základnej časti tur-

naja na štvrtý Hradec 

Králové. Po víťazstve 

4:2 ich čakala vo finále Slavia Praha. Chlapci nezopakovali ví-

ťazstvo zo základnej skupiny a po prehre 0:6 obsadili konečné 

druhé miesto. 

„Druhý deň bol herne omnoho lepší. Chlapci predviedli to, 

čo od nich vyžadujeme. Nielen bojovnosť, ale aktívnu a kom-

binačnú hru, čo je základom našej klubovej filozofie. Bola ra-

dosť sledovať ich zápasy. Finále sme napokon mentálne ne-

zvládli. Druhé miesto je ale skvelou odmenou za predvedenú 

hru,“ uzavrel tréner AS Trenčín U11. 

www.astrencin.sk 25.08.2017 

pomocná evidencia 681/1/2017 

 

http://www.astrencin.sk/
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Vo veku 76 rokov zomrel člen jedenástky storočnice tren-

čianskeho futbalu Anton Pokorný (13. novembra 1940, Sereď 

– 20. augusta 2017, Trenčín). Prí-

slušník úspešnej futbalovej generá-

cie šesťdesiatych rokov uply-

nulého storočia odohral v drese 

Jednoty Trenčín rekordných desať 

sezón a 244 zápasov. 

Bývalého pravého obrancu zdo-

bila poctivosť a klubová vernosť. 

Trenčianske farby zmenil len po-

čas vojenčiny, keď obliekal dres Dukly Brezno. Po návrate pod 

Čákov hrad prispel k zisku stratenej prvoligovej príslušnosti 

Jednoty Trenčín. Stal sa neodmysliteľnou súčasťou mužstva a 

bol pri takmer všetkých úspechoch Jednoty. 

Nastúpil v historicky prvom zápase trenčianskeho klubu v 

pohárovej Európe na štadióne v Chorzówe proti Polonii Bytom 

v Rappanovom pohári. V ročníku 1962/1963 bol pri nezabud-

nuteľnej druhej priečke tímu Karola Borhyho v najvyššej čes-

koslovenskej súťaži. Nechýbal ani v pamätnom finálovom sú-

boji o Stredoeurópsky pohár proti AC Fiorentina v júni 1966. 

www.astrencin.sk 28.08.2017 

pomocná evidencia 685/1/2017 

 

Staronovou tvárou v kabíne AS Trenčín sa stal skúsený 

pravý obranca Peter 

Čögley. Dvadsaťdeväť-

ročný odchovanec sa pod 

Čákov hrad vrátil po krát-

kom pôsobení v Bohe-

mians 1905 Praha a Spar-

taku Trnava. Klubu sa 
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upísal do konca aktuálneho ročníka. 

„Veľmi radi by sme využili Petrov prístup k tréningu a ener-

giu, ktorú dáva do každého momentu na ihrisku. Veríme, že 

tieto prednosti nestratil. Pre každého hráča je ťažké nastúpiť do 

nového klubu. Vieme, že komplikované to bude aj pre Čögleya, 

hoci dôverne pozná prostredie. Pre nás však je podstatné, aby 

do tímu vniesol svoj prístup. Vždy bol príkladným bojovníkom. 

Svojim postojom dokázal vždy motivovať spoluhráčov. To isté 

čakáme dnes. Niektorí naši hráči to veľmi potrebujú,“ povedal 

generálny manažér Róbert Rybníček. 

www.astrencin.sk 01.09.2017 

pomocná evidencia 693/1/2017 

 

Nenasadení Slovinec Andraž Krapež a Maďarka Laura 

Sarosiová vyhrali finále dvojhier na medzinárodnom bedmin-

tonovom turnaji YONEX Slovak Open 2017 v trenčianskej 

športovej hale M-ŠPORT v sobotu 2. septembra. 

Obaja na ceste za zlatom zdolali minuloročných víťazov. 

Maďarská olympionička Sarosiová pokorila Ukrajinku Nata-

lyu Vojcechovú v semifinále a v boji o zlato zvíťazila nad os-

mičkou Marynou Iljinskou z Ukrajiny 2:0. Krapež sa so Škó-

tom Matthewom Carderom stretol až vo finále, ktoré otočil z 

0:1 na sety. Slováci sa dostali najďalej do osemfinálového 2. 

kola. 

www.teraz.sk 03.09.2017 

pomocná evidencia 697/1/2017 

 

Za ostatné dva týždne odohral za bratislavský Slovan iba je-

den zápas, vďaka dvojcestnej zmluve si v tých nasledujúcich 

dvoch oblečie dres Dukly Trenčín. Michal Hlinka je pripra-

vený odštartovať nový ročník Tipsport Ligy kvalitným hoke-

jom a hrou potešiť divákov.  

http://www.astrencin.sk/
http://www.teraz.sk/
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Okrem neho môžu za Duklu počas sezóny bojovať aj jeho 

ďalší štyria spoluhráči z Bratislavy.  Dvadsaťštyriročný odcho-

vanec trenčianskej Dukly Michal Hlinka odišiel do Slovanu mi-

nulý rok. Už vtedy mal dvojcestnú zmluvu a v závere sezóny sa 

tak vrátil do rodného klubu. Kým minulú sezónu pomáhal „vo-

jakom“ v závere, teraz s nimi zabojuje v úvode nového ročníka 

Tipsport Ligy.  

„Trošku to zamrzí, že hráč ide dole,“ otvorene vyslovil 

Hlinka na margo dvojtýždňového odchodu z Bratislavy do 

Trenčína, „vzápätí mi ale napadlo, že to môže byť len v môj 

prospech, nakoľko som hral len jeden zápas za posledné dva 

týždne. Nemalo by te-

da zmysel sedieť na 

Slovane na tribúne 

a pozerať zápasy z hľa-

diska. Teším sa, že si 

môžem zahrať tu.“ 

Prvotné sklamanie 

tak bolo veľmi rýchlo 

vystriedané odhodla-

ním a najmä vedomím, 

že stále môže byť aktívny na ľade. „Ono to má dve stránky a zá-

leží, ako si to kto zoberie. Ľudia to môžu vnímať, že prídu hráči 

z KHL a tým pádom vytlačia iných zo zostavy. Ja som ale 

vďačný, že môžem pôsobiť v Trenčíne. Budem sa snažiť od-

viesť to, čo tréneri odo mňa očakávajú,“ pokračoval Michal. 

Okrem neho má dvojcestnú zmluvu podpísaná aj ďalšia dvo-

jica trenčianskych odchovancov v službách bratislavského 

tímu, a síce Marek Hecl a Boris Sádecký, a taktiež 22-ročný 

obranca Patrik Bačík a 25-ročný center Tomáš Hrnka.  

„Myslím si, že je to zo strany vedenia správny krok, takto si 

chytiť ďalších štyroch hokejistov. Aj pre hráčov to bude dobré, 

Michal Hlinka si vďaka dvojcestnej zmluve môže zahrať aj za Duklu. 
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ak sa naskytne nejaká situácia, že by nehrávali. Budú mať mož-

nosť ísť sem,“ vyslovil Michal Hlinka. 

www.hkdukla.sk 05.09.2017 

pomocná evidencia 704/1/2017 

 

Smiali sme sa z jeho angličtiny, jeho výrok sa stal kultovým, 

doteraz znie v šatni trenčianskych futbalistov pri každom úspe-

chu a zľudovel natoľko, že už nie je výsmechom, ale naopak 

obľúbeným slangom nielen pod Čákovým hradom.  

Keď AS Trenčín v lete roku 2013 poslal ešte len 17-ročného 

Stanislava Lo-

botku na hosťova-

nie do Ajaxu Am-

sterdam, z mladého 

chlapca sa veľmi 

rýchlo stala me-

diálna hviezda. Nie 

však kvôli jeho fut-

balovým počinom. 

Jeho prvý profilový 

rozhovor, ktorý Ajax zverejnil na videu, búral slovenské inter-

nety. Áno, smiali sme sa… 

V pondelok 4. septembra večer kričalo „This is my sen!“ celé 

Slovensko. A určite si to opäť v duchu zakričal aj sám Stano. 

Už v tretej minúte mimoriadneho zápasu v Anglicku sa stal pr-

vým Slovákom, ktorý kedy skóroval na legendárnom štadióne 

Wembley. A všetci sme zostali v úžase! 

Dvadsaťdvaročný stredopoliar, ktorý zažiaril už v Poľsku na 

ME do 21 rokov natoľko, až získal angažmán v prestížnej špa-

nielskej La Lige v klube Celta Vigo, je dnes už, môžeme pove-

dať, hviezdou prvého tímu slovenskej reprezentácie. Ak ste ho 

videli hrať proti Slovinsku aj Anglicku, tak všetci viete prečo. 

Už v 3. minúte prekonáva Stano Lobotka anglického brankára Joea Harta, ako prvý Slo-

vák skóroval na legendárnom štadióne Wembley! 

http://www.hkdukla.sk/
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Stano Lobotka začal zápas proti Angličanom neuveriteľne 

odvážne a sebavedomo. Proti najväčšiemu favoritovi našej kva-

lifikačej F-skupiny 

ukázal, že dokáže 

nielen konštruktívne 

tvoriť hru, ale aj 

odoberať loptu, po-

držať ju, keď je 

treba, kvalitným 

driblingom obísť 

protihráča či zmeniť 

tempo hry, no a do-

káže byť aj mužom momentu. Ak bude v Celte Vigo predvádzať 

takéto výkony, ak bude takto hrávať aj v reprezentácii, tak 

naňho už čoskoro čakajú väčšie kluby a väčšie výzvy. 

Navyše z jeho slov a prístupu ide obrovská pokora a mimo-

riadne vysoká pracovná morálka. Stano Lobotka hovorí o tom, 

že tvrdo trénuje každý 

deň, aby si mohol plniť 

tieto sny, aby mohol 

hrať takéto zápasy. Ob-

čas to v živote trvá a ob-

čas sa zdá byť nespra-

vodlivý, no ak sa k nemu 

postavíte zo správnej 

strany, odvďačí sa vám 

za všetko. 

Gól na Wembley, 

ktorý posielal Slovensko do vedenia proti hrdému Albiónu, bol 

pre Lobotku tou odmenou. Aj keď to nebol v konečnom dô-

sledku víťazný gól, ak ste videli jeho výraz tváre po tom, čo 

lopta padla do siete, bolo to jasné. Ten chlapec sám neveril 

tomu, čo sa stalo. 

Slovenská gólová radosť, škoda, že v stretnutí jediná... 

Lobotka bol veľmi platným hráčom aj v defenzíve. 

 

 

 

 

 

https://sport.aktuality.sk/c/293698/raketovy-gol-stanislava-lobotku-ani-sam-tomu-neveril/
https://sport.aktuality.sk/c/293698/raketovy-gol-stanislava-lobotku-ani-sam-tomu-neveril/
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To bolo to skutočné: This is my „sen“, when I was small boy. 

But now it's „realita“. 

Sen malého chlapca sa splnil priamo na Wembley. A jeho 

ďalšie sny iba čakajú na to, kým sa stanú realitou tiež. 

www.sportaktuality.sk 05.09.2017 

pomocná evidencia 705/1/2017 

 

Nový kapitán Dukly Trenčín Branko Radivojevič je z po-

sledných sezón zvyknutý 

víťaziť. S Libercom zís-

kal český titul a vlani si 

zahral finále. S podob-

ným cieľom sa vrátil aj 

do materského klubu 

Trenčína. Nebaví ho hrať 

o stred tabuľky. Ví-

ťaznou mentalitou chce nakaziť celú kabínu.  

Ako ste spokojný s prípravou pred sezónou? 

„Výsledkovo to mohlo byť lepšie, ale na druhej strane nás 

kvalitní súperi dobre preverili. Vieme, kde robíme chyby a čo 

musíme do začiatku ligy napraviť.“ 

Napriek nie najlepším výsledkom ste remizovali so sil-

ným Třincom, či prehrali tesne s Vítkovicami. Boli to ná-

znaky postupného zlepšenia? 

„Verím, že áno, lebo systém trénera Oremusa má zmysel. 

Len ho musíme hrať celých šesťdesiat minút. Náš najväčší 

problém bol, že sme nedodržiavali taktiku do konca zápasov, 

niekedy to bolo štyridsať minút, inokedy päťdesiat.“ 

Dá sa vaša pozícia v tíme porovnať s tou, ktorú ste mali 

v Liberci? 

„Podobne ako v Liberci som jeden zo starších hráčov. Prišiel 

som ako líder, som na to pripravený.“ 

http://www.sportaktuality.sk/
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Vedenie Trenčína avizovalo, že sa chce vrátiť do play-off. 

Nebudú jeho ambície vzhľadom na kvalitu kádra vyššie? 

„Nechceme veľmi hovoriť o cieľoch, ale bolo by alibistické 

hovoriť len o play-off. Je to prvý krok, snívam o vyšších prieč-

kach. Mám vysoké ambície a verím, že podobne k tomu pristu-

pujú aj chalani v kabíne. Povedal som to hneď po príchode, že 

ma nezaujíma hrať o stred tabuľky. Potešilo by ma vyhrať v 

budúcnosti s Trenčínom titul. Ideme krok za krokom. Máme 

skúsený tím, ale sezóna je dlhá a potrebujeme ísť na všetko po-

stupne. Veľa zohrá aj zdravie, nemáme širokú súpisku.“ 

V slovenskej lige sa viacero tímov rozhodlo pre zámorské 

posily. Ako to vnímate? 

„Je to momentálny trend. V Banskej Bystrici sa im to vlani 

vyplatilo, preto veľa tímov po nich opakuje. My máme inú cestu 

a sústredíme sa na ňu.“ 

V Liberci ste mali nadštandardné podmienky. Aké to 

bolo znova si zvyknúť na starý zimák? 

„Vyrastal som v Trenčíne. Nebudeme si klamať, zimák nie 

je v dobrom stave. Verím, že sa postupne zrekonštruuje. “ 

Všetci hráči, ktorí odchádzajú z Liberca, chvália systém 

trénera Filipa Pešána. Ako ho hodnotíte vy? 

„Pozitívne. Po nevydarených rokoch v KHL mi tréner Pešán 

pomohol reštartovať kariéru. Nevyhovoval mi už ruský systém 

dvoj-trojfázových tréningov. Bol som z toho vyhorený. Tréner 

Pešán priniesol krátke, intenzívnejšie tréningy, čo sa mi páčilo. 

Dostal som novú chuť do hokeja. Ukázalo sa, že je to správna 

cesta, Liberec počas dvoch rokov ovládol českú ligu.“ 

Mali by takto trénovať všetky tímy? 

„Mne to vyhovovalo, odporučil by som to každému. S tým 

však súvisí, že tých 30, 40 minút na tréningu musíte ísť na sto 

percent. K tomu pridať správnu životosprávu, oddych, regene-

ráciu. Jedno na druhé nadväzuje.“ 
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V posledných reprezentačných zápasoch sa vrátil do ná-

rodného tímu Ladislav Nagy, ktorý je starší ako vy. Neláka 

vás obliecť si znova slovenský reprezentačný dres?? 

„Nie, už je čas, aby tam boli mladší hráči. Budem im držať 

palce pred televízorom počas olympijských hier. Predsa len 

mám tri deti a dosť starostí. Reprezentačnú kariéru mám za se-

bou.“ 

Čo hovoríte na príchod Craiga Ramsayho k slovenskému 

tímu? 

„Hral som proti nemu v NHL, je to osobnosť. Chalani chvá-

lili jeho tréningy. Hokej je o detailoch. Myslím si, že takýto od-

borník Slovensku pomôže.“ 

Z Trenčína si zahrali proti Čechom mladí obrancovia 

Holenda a Romančík. Čo na nich vravíte? 

„Bol začiatok sezóny, veľa hráčov chýbalo. Preto bolo 

dobré, že dostali šancu aj mladší. Verím, že to obom pomôže a 

budú sa v našom drese zlepšovať, aby si reprezentáciu zaslúžili 

aj v budúcnosti.“ 

www.sportaktuality.sk 08.09.2017 

pomocná evidencia 717/1/2017 

 

Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka v ne-

deľu 10. septembra 

premiérovo nastúpil 

v základnej zostave 

svojho španielskeho 

zamestnávateľa.  

Kouč galícijské-

ho mužstva Juan 

Carlos Unzué mu v 

súboji 3. kola La 

Ligy proti Deportivu Alavés zveril strategický post v strede zá-

lohy. Stanislav Lobotka pobudol na trávniku celé stretnutie a 

Lobotka (vpravo)  nastúpil proti Deportivu Alavés prvýkrát od začiatku zápasu. 

http://www.sportaktuality.sk/
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svojím výkonom prispel k prvej ligovej výhre Celty Vigo v no-

vom ročníku 2017/2018. 

Na twitteri sa objavila informácia, že 22-ročný rodák z Tren-

čína presne adresoval až 89 percent všetkých prihrávok a ne-

prehral takmer žiadny osobný súboj. 

„Cítim sa veľmi dobre, keďže predošlé dve stretnutia sme 

prehrali. Veľmi sme chceli zvíťaziť a som nesmierne šťastný, 

že som súčasťou tohto mužstva,” povedal Stanislav Lobotka pre 

web Faro de Vigo. 

www.sportaktuality.sk 11.09.2017 

pomocná evidencia 720/1/2017 

 

Vedenie klubu AS Trenčín sa rozhodlo odvolať Martina Še-

velu z pozície hlavného trénera prvého mužstva. Jeho nástup-

com sa stane dvojica Roman Marčok – Vladimír Cifranič. 

Prvý menovaný bude mať na starosti technickú a taktickú 

časť prípravy, druhý hernú fázu a koučing mužstva. V pozícii 

oficiálneho hlavného 

trénera bude vystupo-

vať Roman Marčok. V 

realizačnom tíme zos-

távajú Gideon van 

der Wee a tréner 

brankárov Marek Do-

biáš. Klub ešte zva-

žuje posilnenie realizačného tímu z vlastných zdrojov. 

„V prvom rade sa chceme poďakovať trénerovi Ševelovi za 

odvedenú prácu. Jeho pôsobenie v AS Trenčín vnímame v 

oveľa širších súvislostiach ako sa mnohým môže zdať. Jeho prí-

nos nehodnotíme ziskom dvoch titulov majstra Slovenska a 

dvoma víťazstvami v Slovenskom pohári. Martin bol v klube 

ako hráč, mládežnícky tréner, člen realizačného tímu prvého 

mužstva a hlavný tréner dokopy deväť rokov. Zažil s klubom 

Slovenskú futbalovú verejnosť odvolanie Martina Ševelu prekvapilo. 

http://www.sportaktuality.sk/
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návrat do najvyššej súťaže, veľké úspechy, historické zápasy v 

Lige majstrov a Európskej lige. Naše rozhodnutie neprišlo zo 

dňa na deň, ale je výsledkom niekoľko mesiacov trvajúcich roz-

hovorov a analýzy daného vývoja. Snažili sme sa spoločne 

mužstvo oživiť rôznymi vstupmi, ale nedarilo sa nám to dlho-

dobejšie a podľa našich predstáv. Najmä z hľadiska filozofie 

dominantného a útočného štýlu hry, ktorý nemôžeme do bu-

dúcna stratiť. Trénerovi Ševelovi ešte raz ďakujeme za všetky 

roky, ktoré venoval futbalu v Trenčíne. Jeho vklad a pôsobenie 

zhodnotí čas,“ povedal generálny manažér AS Trenčín Róbert 

Rybníček.  

„Kombinácia dvojice mladých a málo skúsených trénerov je 

určite veľmi riskantná. Minulosť nám však ukázala, že sa ne-

treba báť. Prípadom sú Adrián Guľa, Marián Zimen, Martin 

Ševela, ale aj viacerí tréneri v našej mládežníckej akadémii. 

Sme presvedčení, že všetci ľudia pohybujúci sa okolo prvého 

mužstva a v klube, pomôžu lídrom realizačného tímu tento pre-

chod zvládnuť. Vladimír Cifranič prešiel našou mládežníckou 

základňou, má skúsenosti s prvým tímom a dobre vníma filozo-

fiu klubu. Roman Marčok má rovnako veľa skúseností z mlá-

dežníckeho futbalu, keď  pôsobil aj v Česku,“ dodal Róbert 

Rybníček.  

www.astrencin.sk 12.09.2017 

pomocná evidencia 723/1/2017 

 

Na nevýrazné výsledky AS Trenčín v úvode tejto sezóny 

doplatil hlavný tréner A-mužstva Martin Ševela. Vedenie 

klubu spod Čákovho hradu sa rozhodlo odvolať ho z funkcie.  

Martin Ševela ešte viedol v utorok 12. septembra dopoludnia 

prvý tréning Trenčanov, pred popoludňajšou druhou tréningo-

vou jednotkou si ho zavolal „na koberček” generálny manažér 

klubu Róbert Rybníček. 

http://www.astrencin.sk/
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„Vedenie klubu sa rozhodlo pre zmenu na pozícii trénera, 

aby naštartovalo mužstvo k lepším výkonom. Prekvapil ma 

tento krok a samozrejme ma to mrzí. Môj posledný prejav pred 

kabínou bol dosť emotívny. Nehanbím sa však za slzy. Už mi 

prišlo veľa pozitívnych správ od priateľov a známych, čo ma 

trochu upokojuje. Síce je celá záležitosť čerstvá, ale s párhodi-

novým odstupom môžem zodpovedne povedať, že svedomie 

mám čisté. Dosiahol som s Trenčínom, čo sa dalo. Hovoria za 

mňa výsledky,” povedal Martin Ševela, ktorý získal dvakrát s 

klubom národné double. 

V čom teda vidí príčiny jeho odvolania?  

„Na sobotňajšom zápase bol aj majiteľ klubu, pán La Ling. 

Mal výhrady k nášmu výkonu, hoci sme boli lepší ako Slovan. 

Znovu nám však zlyhala efektivita. Borili sme sa s touto čin-

nosťou od začiatku sezóny, pokiaľ by sa nám darilo strieľať 

góly, boli by sme vyššie v tabuľke, mali by sme viac bodov. 

Podľa môjho názoru sme výkonnostne rástli od zápasu k zá-

pasu, niektoré veci sa však v živote nedajú predbehnúť,” dopl-

nil Martin Ševela, ktorý bol v klube ako hráč, mládežnícky tré-

ner, člen realizačného tímu prvého mužstva a hlavný tréner do-

kopy deväť rokov. 

www.sportaktuality.sk 14.09.2017 

pomocná evidencia 728/1/2017 

 

Vedenie AS Trenčín nečakane ukončilo spoluprácu s hlav-

ným trénerom Martinom Ševelom. Oslovili sme generálneho 

manažéra Trenčanov Róberta Rybníčka, aby objasnil okol-

nosti, ktoré viedli k tomuto kroku a pri tejto príležitosti sme sa 

s ním porozprávali aj o výstavbe nového štadióne či spolupráci 

s Interom Bratislava. 

V skratke, čo všetko zahŕňa práca generálneho mana-

žéra slovenského prvoligového klubu?  

http://www.sportaktuality.sk/
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„Ešte pred tromi rokmi by som odpovedal, že všetko. Od-

vtedy som však pochopil, 

že treba začať prerozdeľo-

vať kompetencie medzi 

ľudí, ktorí pracujú v klube 

a ktorým verím. Ja sa sna-

žím sústrediť len na strate-

gické veci, víziu a straté-

giu klubu, infraštruktúru, 

rozvoj trendov a vnímanie 

budúcnosti moderného svetového futbalu. Zaoberám sa však aj 

hľadaním a objavovaním nových trénerských tvárí. Je toho stále 

dosť, ale ja mám z tejto práce radosť, a to je pre mňa podstatné.“ 

Teda do agendy patrí aj obsadenie postu hlavného tré-

nera. Pomenujte hlavné dôvody, prečo ste sa rozhodli pre-

pustiť z tejto pozície Martina Ševelu. 

„Uchopil by som to z iného uhľa pohľadu. Martin Ševela ab-

solvoval v Trenčíne fantastickú základnú a strednú futbalovú 

školu. Dosiahol vynikajúce výsledky na to, že jeho trénerská 

prax je iba štvorročná. Získal dva razy double, čo sa mnohým 

trénerom nepodarí ani za 30 – 40 rokov. Teraz však potrebuje 

ísť na vysokú školu, univerzitu a spoznať, ako fungujú veci 

mimo svojho domova. Až tam všetci zistíme, aký je a bude tré-

ner. Samozrejme mu držím palce a verím, že sa presadí. Dospeli 

sme presne do fázy, keď Ševela aj klub AS Trenčín potrebovali 

zmenu. Bez akýchkoľvek zbytočných negatívnych emócií teda 

vznikla medzi oboma stranami dohoda o ukončení spolupráce.“ 

Herný prejav mužstva pod jeho vedením nebol zlý ani v 

tejto sezóne, rozhodli teda o odvolaní pána Ševelu zlé vý-

sledky zo začiatku aktuálneho ročníka?  

„Nebola to otázka času alebo posledného zápasu pod Ševe-

lovým vedením, ktorý sme hrali proti Slovanu. Vytratila sa nám 

chuť pracovať viac, tak, ako sme pracovali pred pár rokmi, keď 

Róbert Rybníček sa vyjadruje aj k odchodu Martina Ševelu. 
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sme ešte nič nedosiahli. Nehovorím len o Maťovi, ale o ľuďoch 

v celom klube. Snažíme sa teda vrátiť naspäť na predošlú ús-

pešnú cestu tvrdej a poctivej práce. Vytrácala sa nám disciplína 

z mužstva, chýbala bojovnosť, úprimné nasadenie, hráči nešli 

na 100 percent a do veľkej miery je za to zodpovedný tréner. 

Som presvedčený, že zmena s odstupom času pomôže Trenčínu 

aj Ševelovi.“ 

Na zápase so Slovanom, ktorý predchádzal odvolaniu Še-

velu, bol osobne aj majiteľ AS Trenčín Tschen La Ling. Ne-

bolo to práve jeho rozhodnutie ukončiť spoluprácu s Mar-

tinom Ševelom?  

„Naša komunikácia s pánom La Lingom nefunguje len 

vtedy, keď príde do Trenčína. Rozprávame sa dennodenne o 

smerovaní športovej stránky klubu, preto viem, že práve jeho 

prítomnosť na dueli proti Slovanu nebola tou povestnou posled-

nou kvapkou. Nad myšlienkou zmeny trénera sme začali uva-

žovať, keď sme vyčerpali podľa nášho názoru všetky možnosti, 

ako posunúť mužstvo spoločnými silami pod Martinovým ve-

dením. Viem teda určite, že nešlo o náhle rozhodnutie pána La 

Linga.“ 

Rozhodnutie o trénerovom odvolaní sa asi nerodilo 

ľahko...  

„Keď s niekým fungujete dennodenne deväť rokov na hráč-

skej a neskôr trénerskej báze, nelúči sa vám s ním ľahko. Náš 

vzťah bol dobrý, korektný, fungovali sme navzájom s pokorou 

a vzájomným rešpektom a vybudovalo sa medzi nami krásne 

puto. S Martinom sme sa rozlúčili oficiálne pred fanúšikmi, s 

potleskom od hráčov i všetkých ľudí. Mám veľmi dobrý pocit 

z toho, akým spôsobom prišlo k ukončeniu spolupráce. Bolo to 

maximálne na úrovni. Aj toto je kultúra, ktorú by sme chceli 

priniesť do slovenského futbalu. Prežili sme spolu s Maťom 

krásne časy, ale jednoducho nastal priestor, aby išiel každý 
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svojou cestou ďalej. Cítim, že sa stalo to, čo sa malo stať. V 

dobrom slova zmysle.“ 

Nemyslíte si, že robil, čo mohol, ale nemal k dispozícii 

takú hráčsku kvalitu ako v sezónach 2014/15 a 2015/16?  

„Nesúhlasím s týmto tvrdením. V januári tohto roka sme si 

zadefinovali, že prebudujeme káder. Rozlúčili sme sa s jedenás-

timi hráčmi, lebo sme vedeli, že jesenná kvalita mužstva nespĺ-

ňala požiadavky. Na jar sa nám podarilo zabojovať a zo spod-

ných priečok sme sa vyškriabali až do pohárovej Európy, kde 

sme účinkovali už piaty raz v rade. Mužstvo v jarnej časti na-

predovalo. Po uplynulej sezóne sme nikoho nepredali, celý tím 

sme udržali a doplnili ho o dvoch - troch veľmi kvalitných hrá-

čov. Možno to bude pre niekoho znieť prekvapujúco, ale ja som 

presvedčený, že náš tím má kvalitu na prvé dve - tri priečky v 

slovenskej lige. Nemyslím si, že momentálne sú v Trenčíne 

hráči s béčkovým potenciálom. Ukázali však len náznaky svojej 

kvality a nedokázali sa konštantne udržať na vrchole.“ 

Príležitosť dostáva mladá a pomerne neznáma dvojica 

Roman Marčok, Vladimír Cifranič. Čo vás viedlo k rozhod-

nutiu zveriť im mužstvo do rúk?  

„Vladimír Cifranič dokonale pozná prostredie v Trenčíne, je 

tu možno aj dlhšie ako Maťo Ševela a trénersky má za sebou 

veľmi solídnu ana-

bázu. Pôsobil pri tí-

moch do 17 aj 19 

rokov a už takmer 

päť rokov bol asis-

tent pri A-mužstve. 

Vie presne, aká je 

vízia, filozofia 

klubu a herného 

prejavu. Dostáva šancu, aby si vyskúšal pozíciu s plnou zodpo-

vednosťou. Všetko sme si navzájom vyjasnili, aj to, že môže 

Spolupráca Róberta Rybníčka s Martinom Ševelom priniesla veľké úspechy. 



689 
 

prísť ešte k posilneniu realizačného tímu. Som presvedčený, že 

má pred sebou tiež veľkú budúcnosť a sme pripravení mu v tom 

pomôcť. Má v sebe víťaznú mentalitu, entuziazmus, zaujímavú 

charizmu, čo by ho časom mohlo posunúť na poprednejšie po-

stavenie v trénerskom vnímaní. Roman Marčok je v Trenčíne 

tiež veľmi dlho, hoci pri nižších kategóriách. Určite vie, že sa 

musí ešte veľa učiť. Má však skončenú trénerskú PRO-licenciu. 

Vlastným zanietením sa dopracoval až k tomuto najvyššiemu 

trénerskému vzdelaniu. Svedčí to o jeho veľkej vôli, ktorú ve-

nuje futbalu.“ 

Na dvoch zápasoch Trenčína sa bol osobne pozrieť aj bý-

valý holandský kouč Red Bullu Salzburg, Ferencvárosu či 

Eindhovenu RicardoMoniz, je práve on adept na rozšírenie 

realizačného tímu?  

„Je to jedna z alternatív. Možno u nás bude pôsobiť ako po-

zorovateľ, možno na inej pozícii, možno vôbec nie. Všetko 

ukážu najbližšie dni.“ 

V prvom zápase pod vedením nových koučov Trenčín 

utrpel debakel 1:5 v Žiline. S tým asi nemôžete byť spo-

kojný.  

„Keby sme sa na klub pozerali len optikou výsledkov, tak by 

sme nikdy nedosiahli to, čo sa nám podarilo v nedávnej minu-

losti. Prvý polčas v Žiline sme podali široko ďaleko najlepší 

výkon berúc do úvahy aj obdobie, keď sme boli majstri. Zrazu 

vidíte potenciál, tvár mužstva, aká je v prípade stopercentnej 

bojovnosti, vloženia srdca do zápasu. Mužstvo má perspektívu 

a veľmi silné individuality, musíme ich rozvíjať.“ 

Konkrétne ktorých futbalistov máte na mysli?  

„Hilaryho Gonga, ktorý je veľmi rýchly a dynamický krídel-

ník. Keďže je mladý, tak potrebuje ešte veľa pracovať na men-

tálnej pripravenosti. Stredopoliara Aschrafa El Mahdiouiho, 

ktorý je veľmi zaujímavý z hľadiska techniky a prehľadu v hre. 

Spomenul by som aj Chovana, Šuleka, útočníkov Jangu, 
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Manceho a veľmi perspektívneho Čatakoviča. Gruzínec Beri-

dze má veľký potenciál a už ho aj ukázal. Sme trochu sklamaní, 

že nevieme dostať viac z Ubbinka, ktorý je jeden z najlepších 

futbalistov, akí kedy boli na Slovensku. Jeho povaha nám za-

braňuje dostať z neho viac. Nie je schopný ísť nad rámec svojho 

komfortu. Pokiaľ nemusí, nejde do súboja, čo je v dnešnom fut-

bale neprípustné. Potom sa strácajú jedna–dve jeho geniálne 

veci, ktoré urobí v zápase. Verím, že nový realizačný tím to 

zmení.“ 

Prelaďme na inú strunu, v akom štádiu sú práce na no-

vom štadióne?  

„Začali sme robiť veci, bez ktorých sa nepohneme - elek-

trinu, vodu, plyn a teda všetky siete, aby sme mohli rozbehnúť 

viditeľnú výstavbu. Pomaličky to bude rásť, výstavba sa roz-

bieha.“ 

Do konca augusta ste chceli mať hotové tri tréningové 

plochy, podarilo sa splniť tento plán?  

„Áno. Pre mňa osobne je toto tréningové zázemie do istej 

miery dôležitejšie ako štadión. Akadémia sa nachádza na os-

trove asi 200 metrov od hlavného štadióna v športovo-rekreač-

nej zóne. Spustením nových plôch sa veľmi uľaví najmä našej 

mládeži pri rozložení tréningových jednotiek. Počas rekon-

štrukcie bude obmedzený prístup na plochu, nebude sa tam 

môcť toľko trénovať, takže nové ihriská sú pre nás nesmierne 

dôležité.“ 

Ako funguje spolupráca AS Trenčín s druholigovým FK 

Inter Bratislava?  

„Je veľmi aktívna a silná. Som veľmi rád, že majiteľ klubu 

Peter Hasoň pochopil do veľkej miery, o čo ide vo futbalovej 

vízii a filozofii, ktorú im chceme pomôcť implementovať do 

klubu. Som vďačný, že Inter nám dal dôveru a spolupráca fun-

guje. Vynasnažíme sa časom spolu vrátiť Inter medzi elitu, pre-

tože tam jednoznačne patrí. V tréningovom procese a koučingu 
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veľkej legende Jožkovi Barmošovi kvalitne vypomáha Rišo 

Slezák, čo je ďalší veľmi zaujímavý typ trénera. Inter je nováčik 

II. ligy, ktorá má kvalitatívne lepšiu úroveň, ako za jej ostatné 

športovo smutné roky. Mužstvo má vekový priemer 22 rokov a 

veľmi dobre zapadlo do súťaže. Máme v Interi štyroch či piatich 

našich hráčov. Herný štýl a koncepcia sú rovnaké a vieme, že 

časom môže priniesť úspech.“ 

www.sportaktuality.sk 24.09.2017 

pomocná evidencia 743/1/2017 

 

Po odchode trénera Martina Ševelu sa ujali vedenia prvého 

tímu AS Trenčín doterajší asis-

tent Vladimír Cifranič a Ro-

man Marčok. Prvý menovaný 

bude mať na starosti trénin-

gový proces a koučovanie, 

druhý technickú, kondičnú a 

najmä taktickú stránku príprav a fungovania mužstva. Členom 

realizačného tímu zostávajú Gideon van der Wee a tréner 

brankárov Marek Dobiáš. K mužstvu sa pripojil aj tréner „se-

demnástky“ AS Juraj Ančic. 

„S Romanom (Marčokom) sa poznáme dlhšie. Už sme spolu 

trénovali. Som presvedčený, že to bude fungovať. Všetko je o 

rozdelení kompetencií. Navyše, máme pri sebe ďalších členov 

realizačného tímu. Podstatné je, aby každý vedel, čo má robiť,“ 

povedal Vladimír Cifranič a Roman Marčok doplnil:  

„Je to výzva, ktorú som rád prijal. Na spoluprácu s Vladom 

(Cifraničom) sa teším. Situácia sa vyvinula veľmi rýchlo. Ne-

mal som však nad čím premýšľať. Chcem klubu odovzdať svoje 

skúsenosti a načerpať ďalšie. Naším cieľom je vrátiť sa k ve-

ciam, ktoré boli pre Trenčín kľúčové.“ 

Vladimír Cifranič 

http://www.sportaktuality.sk/
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Podobným spôsobom ako spomenutá dvojica vstúpili na li-

govú scénu dnes už rešpektovaní odborníci Adrián Guľa a 

Martin Ševela. Obaja dostali šancu v AS Trenčín, ktorú by im 

máloktorý klub doprial. „Pravdou je, že som bol hodený do 

vody. Som však v lepšej pozícii ako moji predchodcovia. Pri 

tíme som už štyri roky. Viem, čo mužstvo dokáže. Viem, ako 

pracovalo doteraz. Viem, 

čo od hráčov očakávať,“ 

skonštatoval tréner Vla-

dimír Cifranič. 

Najmä doterajší asis-

tent trénera pozná silné a 

slabé stránky mužstva 

veľmi dobre. „Naším 

problémom bolo nepre-

mieňanie šancí. V žiadnom zápase sme neboli horším tímom. 

Doplácali sme však na opakované chyby v defenzívne a spome-

nutú slabú efektivitu vpredu,“ povedal Vladimír Cifranič a po-

kračoval: „V prvom rade treba zdvihnúť sebavedomie hráčov. 

Nastavíme tréningový proces tak, aby nám pomohol v zápa-

soch. Chceme byť opäť tým starým, dobrým AS Trenčín. Ako 

na to? Zlepšením tréningovej morálky, tvrdou rukou a stoper-

centnou disciplínou. Každý musí vedieť, čo môže na ihrisku ro-

biť a čo si môže dovoliť.“ 

Vladimír Cifranič je pre futbalovú verejnosť známou osob-

nosťou. Okrem dresu Ozety Dukla Trenčín hral za 1. FC Ko-

šice, Spartu Praha alebo Slovan Bratislava. S trénerskou karié-

rou začal v mládežníckych tímoch AS Trenčín, odkiaľ sa dostal 

až do prvého mužstva.  

Neznámou pre verejnosť je Roman Marčok. Tridsaťpäť-

ročný tréner si po dvanástich rokoch v mládežníckych tímoch 

AS Trenčín sadol na lavičku juniorky FK Teplice. Potom pôso-

bil v Nitre. Následne sa vrátil do Trenčína, kde pracoval opäť 

S Vladimírom Cifraničom bude viesť mužstvo Roman Marčok. 



693 
 

pri mládeži. Zaujímavosťou sú jeho stáže v Reale Madrid a 

Wolverhamptone. 

www.astrencin.sk 13.09.2017 

pomocná evidencia 727/1/2017 

 

Osemnásť rokov sa stretávajú silní muži Európy, aby bojo-

vali o trofej, ktorá má v športe strongman svoje miesto. Pre kaž-

dého pretekára je česť získať meč Matúša Čáka a každý z po-

zvaných silákov sa nesmierne teší, že dostal možnosť súperiť s 

najlepšími a zapísať svoje meno, pokiaľ sa podarí vyhrať, do 

galérie víťazov.  

Nebolo tomu inak ani v  sobotu 9. septembra. Osem najsil-

nejších mužov sa 

stretlo na Trenčian-

skom hrade. Štartovú 

listinu tvorilo domáce 

duo Igor Petrík a Bra-

nislav Golier, ďalej 

Sucman Rodion 

(Moldavsko), Kon-

stantin Iljin a Oleg 

Pylypiak (Ukrajina), Janusz Kulaga (Poľsko), Lukáš 

Svoboda (Česká republika) a Andi Hophner (Nemecko). Na 

všetkých čakalo päť náročných testov. 

Úvod patril testu sily pliec a tricepsov. Ťažká 135 kilogra-

mová klada bola nad možnosti Braňa Goliera, ktorý bohužiaľ 

nepredviedol ani jeden pokus. Ten sa zdarne podaril Hopfne-

rovi, trikrát dostal nad hlavu náčinie Rodion, ktorý tak získal na 

začiatku pretekov bronz. Striebro si delilo trio Svoboda, Pyly-

piak a Petrík (4x). 

Práve 113 kilogramový Pylypiak udivoval perfektnou vzpie-

račskou technikou, ktorá mu pomohla k zisku dôležitých bo-

dov. Víťazom sa na začiatku stal Iljin so šiestimi zdvihmi. Na 

http://www.astrencin.sk/
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ich regulérnosť dohliadal medzinárodný rozhodca Pavol Guga. 

Skvele mu sekundoval moderátor a viceprezident SASIM-u 

Milan Gabrhel. Obaja boli organizátormi podujatia.  

Nasledovali štyri otočenia ťažkej 600 kilogramovej pneuma-

tiky, ktorá patrí medzi vôbec najťažšie na siláckych zápole-

niach. Prvú víťaznú 

disciplínu si pripísal 

so svojim bravúrnym 

výkonom Petrík pred 

Iljinom a Svobodom. 

Nasledovala kom-

binácia dvoch náčiní, 

kde najskôr na vzdia-

lenosť 20 metrov ma-

li siláci preniesť 100 kilový hradný zvon a následne na tú istú 

trať aj 150 kilogramový meč. Tradične sa po úvodnom zaváhaní 

(tlakové disciplíny sú Braňovou slabinou) dral do popredia Go-

lier, ktorý si vybojoval plný počet bodov v danom teste, nasle-

doval ho Petrík, ktorý napriek bolestivom kŕči v pravom har-

mstringu (zadný stehený sval) získal potrebné body do boja 

o trofej. Bronz v strede preteku získal Svoboda. 

Predposlednou skúškou bolo dvíhanie osobného automo-

bilu. Po rokoch sa prinavrátilo partnerské spojenie predajcu 

ARAVER a tradičného Trenčianskeho podujatia silných mu-

žov. O tom, že automobil nebol najľahší (na zadných sedadlách 

sedeli fitnessky z oddielu Fitness Gabrhel), svedčí aj to, že ani 

jeden z borcov nedokázal predviesť viac ako osem zdvihov. 

Práve spomenutých osem zodvihnutí zadnej nápravy pred-

viedol Iljin pred duom Petrík – Rodion (zhodne 7x), tretie skon-

čilo trio pretekárov Pylypiak – Golier – Svoboda (zhodne 4x). 

Záver napínavého podujatia rozhodlo prehadzovanie 150 ki-

logramovej gule cez horizontálnu priečku. Osem úspešných 

prehodení Igora Petríka rozhodlo o tom, že historická a veľmi 
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cenená trofej ostane doma, na Slovensku. Po druhýkrát sa tak 

mohol Igor radovať z víťazstva na tomto prestížnom podujatí.  

Jeho radosť umocňovalo i to, že dokázal poraziť súperov na-

priek drobným zraneniam, ktoré pozbieral počas tohtoročnej se-

zóny. Aj týmto výsledkom len potvrdil, že momentálne je na 

Slovensku siláckou osobnosťou číslo jeden. Podarilo sa mu tak 

v tomto roku získať impozantné „double“, keď získal okrem 

meča Matúša Čáka i titul najsilnejšieho Slováka na začiatku 

roka. 

www.sportaktuality.sk 12.09.2017 

pomocná evidencia 725/1/2017 

 

Bodyfitneska Adela Ondrejovičová z Trenčína sa v piatok 

15. septembra zúčastnila už po tretí raz na najprestížnejšej sú-

ťaži na Olympia Weekende v Las Vegas v kategórii Pro figure. 

Po tretí raz postúpila do Top 15. Obsadila 13. miesto, ale zdo-

lala 16 pretekárok. Reálne opäť bojovala o postup do TOP 10.  

Info 03.10.2017 

pomocná evidencia 730/1/2017 

 

Slovensko má o majstra sveta viac. V sobotu 16. septembra 

Pavol Guga z Trenčína, generálny sekretár a medzinárodný 

rozhodca Slovenskej asociácie silných mužov /SASIM/, získal 

pod vedením Michala Čaplu a Milana Gabrhela v americkom 

Las Vegas titul majstra sveta v tlaku na lavici (benchpress) v 

asociácii AAU. Podarilo sa mu to v kategórii do 198lbs.  

www.sportaktuality.sk 21.09.2017 

pomocná evidencia 738/1/2017 

 

 Na konci marca vládol v hokejovom Trenčíne smútok, 

priaznivci tamojšej Dukly boli zdesení. Po tom, čo prehrala v 

baráži na ľade Detvy, jej hrozil zostup do I. ligy.  

http://www.sportaktuality.sk/
http://www.sportaktuality.sk/
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Nakoniec sa síce s vypätím všetkých síl zachránila, napriek 

tomu by všetci v klube na minulú sezónu najradšej zabudli. 

Mužstvo nového trénera Petra Oremusa robí pre to v novom 

extraligovom ročníku všetko. Dukla ožila. Šesť víťazstiev z 

úvodných šiestich zápasov čakal len málokto. Trenčania zdo-

lali aj obhajcu titulu Banskú Bystricu, aj úradujúceho vicemaj-

stra Nitru, aj silné Košice a naznačili, že s nimi treba počítať. 

Michal Valent necháva zabudnúť na predchádzajúci nevy-

darený ročník v Nitre, dnes vládne brankárskym štatistikám. Na 

tom má ale zásluhu celý tím, ktorý bojuje a dodržiava herný 

systém. Obrane velí skúsený Tomáš Starosta, ktorý je smerom 

dozadu najlepší v lige. Najväčší rozdiel nastal na pozícii lídra. 

Branko Radivojevič preniesol do Trenčína víťaznú menta-

litu z momentálne naj-

lepšieho českého tímu 

Liberca, kde nosil kapi-

tánske céčko. Charizma-

tický útočník s balkán-

skou krvou pobláznil ka-

bínu Dukly. S podmani-

vým úsmevom donútil 

spoluhráčov k stoper-

centným výkonom, čoho 

výsledkom je zaslúžene vedenie. Sám však správne opakuje, že 

liga sa len začína a výsledky sa môžu rýchlo zvrtnúť. Jeho úlo-

hou je udržať tím pri zemi. 

Veľkým pozitívom je, že do hľadiska Demitrovho štadióna 

sa vrátili fanúšikovia. Oficiálne ich bolo na posledných dvoch 

dueloch okolo tritisíc, v skutočnosti možno až o tisíc viac. Jedi-

ným negatívom ostáva štadión. V nedeľu bolo vonku okolo tri-

násť stupňov, ale nad trenčianskym ľadom sa vznášal opar, 

ktorý videl na vlastné oči aj reprezentačný tréner Craig Ram-

say. 

Branko Radivojevič pobláznil Trenčín. 
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 Nielen on si určite povzdychol, že by si Dukla (podobne ako 

mnohé iné mestá) konečne zaslúžila nový štadión. 

www.sportaktuality.sk 27.09.2017 

pomocná evidencia 745/1/2017 

 

Kapitán futbalistov AS Trenčín Peter Kleščík charakterizo-

val senzačné vyradenie z pohárovej súťaže Slovnaft Cup štvr-

toligovým MFK Spartak Medzev (0:1) v stredu 27. septembra 

slovami, že je to hanba.  

„Každý musí vstúpiť sám do seba. Ak budeme hrať podobne 

aj v lige, už nevyhráme 

nad nikým. Hrali sme 

pomaly, robili veľa 

chýb. Nedostali sme sa 

do šancí. Chýbala tomu 

iskra a energia. Súper 

išiel šťastiu naproti a 

uspel. Treba mu zagra-

tulovať. Zápas sme nezvládli v hlavách. Žiaľ, prišlo k podcene-

niu. Niektoré naše riešenia situácií boli doslova nezmyselné. 

Ťažko to vôbec nejako zmysluplne komentovať.“ 

Medzevčania sa postarali o ďalšiu senzáciu v Slovnaft Cupe, 

vyradili už druhého účastníka najvyššej slovenskej súťaže. Lí-

der IV. ligy juh v rámci Východoslovenského futbalového 

zväzu (VsFZ) v 3. kole uspel v jedenástkovej „lotérii“ proti FK 

Senica (v riadnom hracom čase 1:1, na pok. kopy 5:4, pozn.), v 

stredu ukončil pohárové účinkovanie AS Trenčín. 

www.sportaktuality.sk 28.09.2017 

pomocná evidencia 748/1/2017 

 

Kickboxerka Monika Chochlíková (Victory Gym Trenčín) 

zvíťazila na Európskom pohári WAKO K1 2017 v Prahe (27. 

http://www.sportaktuality.sk/
http://www.sportaktuality.sk/
http://trencin.sme.sk/
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– 30. septembra). Konal sa za účasti 286 registrovaných zápas-

níkov z 21 krajín.  

Tento rok ju ešte čakajú jej prvé Majstrovstvá Sveta v K1 

WAKO a 4-členná pyramída v Muay Thai o opasok v Paríži. 

Monika Chochlíková je jeden z najväčších talentov, aký slo-

venská bojová scéna zažila. 

Info 31.10.2017 

pomocná evidencia 751/1/2017 

 

Futbalový klub AS Trenčín investoval počas leta sumu 1,4 

milióna eur do výstavby troch nových tréningových ihrísk v 

priestoroch trenčianskeho Ostrova. Využívať ich budú pre-

važne mládežníci klubu.  

Futbalová akadémia AS Trenčín však získa nielen nové tré-

ningové plochy, ale 

aj nové meno. Od-

teraz nesie meno 

„This is my sen 

Academy“. Sláv-

nostné otvorenie 

bolo na programe v 

nedeľu 1. októbra a 

pásku prestrihol 

hráč klubu Celta Vigo, slovenský reprezentant a odchovanec 

klubu Stanislav Lobotka. 

Jedna z najúspešnejších futbalových škôl uplynulých rokov 

na Slovensku dostala nový domov. Miesto, kde budú môcť rásť 

ďalší slovenskí reprezentanti a opory prvého mužstva AS Tren-

čín. Menoslov doterajších odchovancov klubu nie je krátky. 

Stanislav Lobotka, Matúš Bero, Jakub Holúbek, Tomáš 

Malec, Martin Škrtel, Filip Hološko, Milan Ivana, Samuel 

Štefánik, Filip Hlohovský, Juraj Ančic, Róbert Mazáň, 

Martin Šulek, Lukáš Skovajsa a mnoho ďalších urobilo 

Pásku prestrihol slovenský reprezentant Stanislav Lobotka. 
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najdôležitejšie kroky počas mládežníckych rokov práve pod 

Čákovým hradom. 

„Viac ako štyri stovky detí trénujúcich v akadémii AS Tren-

čín dostanú vďaka výraznému zlepšeniu klubového zázemia 

jedny z najlepších 

podmienok na Slo-

vensku. Výstavbou 

troch nových ihrísk 

sme v tomto smere 

neskončili. Pripravu-

jeme dobudovanie zá-

zemia akadémie a 

rozmýšľame nad špe-

ciálnym cvičiskom a 

ďalšími ihriskami, tentoraz s trávnatým povrchom. Nové plo-

chy prinesú pre naše tímy vyššiu kvalitu tréningového procesu. 

Výrazne sa tiež zmenili možnosti týkajúce sa organizácie tur-

najov a prípravných zápasov s atraktívnymi súpermi,“ povedal 

manažér akadémie Pavol Cobori. 

Meno akadémie nesie dnes už legendárny výrok Stanislava 

Lobotku po podpise zmluvy s Ajaxom Amsterdam. Pre klub AS 

Trenčín sa stalo slovné spojenie „This is my sen“ viac ako len 

slovensko-anglickou skomoleninou slov. V osobe a kariére Sta-

nislava Lobotku predstavuje cestu odchovanca klubu do veľ-

kého futbalu. Cestu, ktorou dnes môžu kráčať ďalšie deti pod 

značkou AS Trenčín. V tejto vete je naplnená filozofia práce vo 

futbalovej akadémii AS Trenčín. Deti vedú za splnením si ich 

malého či veľkého futbalového sna – dominantne, bez strachu 

o výsledok a s radosťou na ihrisku aj mimo neho. 

www.astrencin.sk 03.10.2017 

pomocná evidencia 754/1/2017 

 

http://www.astrencin.sk/
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AS Trenčín posilní od zimnej prestávky mládežnícky repre-

zentant Srbska Jovan Vladimir Pavlovič. Stále len sedemnásť-

ročný stopér prichádza na prestup z bosnianskej mládežníckej 

akadémie OFK Sport Team Banja Luka. 

„Som veľmi spokojný s prestupom do AS Trenčín. Viem, že 

ide o klub, ktorý má špeciálny sys-

tém a filozofiu práce. Má výni-

močný prístup k mladým hráčom 

ako som ja. Beriem to ako veľký 

posun v kariére. Urobím všetko, 

aby som pomohol klubu k ďalším 

triumfom,“ povedal Jovan Pavlo-

vič, ktorý sníva nielen o európskych pohároch, ale rád by sa v 

reprezentačnom drese Srbska predstavil na kontinentálnom 

alebo svetovom šampionáte. 

Pavlovič patrí dnes do kádra reprezentácie Srbska do 19 ro-

kov. V uplynulom kvalifikačnom cykle bol kľúčovým hráčom 

reprezentačnej sedemnástky. Pod vedením Pericu Ognjeno-

viča sa prebojoval až na májový turnaj v Chorvátsku. Srbsko sa 

však v spoločnosti Bosny a Hercegoviny, Nemecka a Írska ne-

prebojovalo zo základnej skupiny do bojov o cenné kovy. 

www.astrencin.sk 04.10.2017 

pomocná evidencia 759/1/2017 

 

Futbalový klub AS Trenčín vydal stanovisko k aktuálnej si-

tuácii týkajúcej sa výstavby štadióna: 

Klub pokračuje v projekte výstavby nového štadióna. Začiat-

kom roka 2017 sme vstúpili do procesu verejného obstarávania 

stavby arény. Vzhľadom na skutočnosť, že v lehote na predkla-

danie záverečných cenových ponúk bola verejnému obstaráva-

teľovi doručená len jedna ponuka, klub musel v záujme zacho-

vania princípu efektívnosti a hospodárnosti rozhodnúť o zrušení 

postupu zadania zákazky. 

http://www.astrencin.sk/
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Na vzniknutú situáciu sme reagovali intenzívnymi rokova-

niami o zadaní priamej zákazky jedinému záujemcovi o pozíciu 

generálneho dodávateľa stavby. Taktiež sme otvorili rokovania 

so sprostredkovateľom štátnej podpory na výstavbu štadióna, 

ktorým je Slovenský futbalový zväz. Dôvodom je vyčlenenie 

podpory štátu vo výške 2,4 milióna eur pre samostatné verejné 

obstarávanie. 

V prvej fáze rekonštrukcie štadióna na Sihoti prišlo k strh-

nutiu hracej plochy, ktorú nahradil nový umelý trávnik. Ešte 

pred jeho položením prebehla inštalácia elektrického vyhrieva-

nia. V priebehu nasledujúcich dní odštartuje očakávaná druhá 

časť výstavby štadióna. Súčasťou tejto časti výstavby bude ne-

oddeliteľná prípravná fáza na spustenie výstavby samotných 

tribún. Prebehne budovanie spevnených plôch tribún a inžinier-

skych sietí. V priebehu mesiacov október, november a decem-

ber bude spoločnosť Cesty Nitra realizovať výstavbu požiarnej 

nádrže, prípojky vodovodu, splaškovej a dažďovej kanalizácie. 

V tomto roku prebehne kompletná stavba verejného vodovodu. 

Realizované budú aj spevnené plochy v rozsahu realizovateľ-

nosti zemných a búracích prác, ktoré sú nevyhnuté pre prípravu 

plôch pre parkoviská. Zrealizované budú dočasné káblové roz-

vody a umiestnená dočasná trafostanica. Realizácia prác je pod-

mienená schválením povolení rozkopávok Mládežníckej a Štu-

dentskej ulice. 

Vzhľadom na to, že časový harmonogram výstavby nového 

štadióna neprebiehal podľa predstáv klubu, prišla kolízia pri bu-

dovaní tréningového komplexu v hodnote 1,4 milióna eur. Vy-

tvorenie tréningového zázemia je dôležité z pohľadu kvality tré-

ningového procesu mládežníckych tímov a pre dodržanie kon-

tinuity prípravy prvého mužstva AS. Klub chápe znepokojenie 

a otázky všetkých fanúšikov, ale odmieta akékoľvek spolitizo-

vanie tejto témy. Práve náš klub je subjektom, ktorý je najviac 
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dotknutý zdržaním projektu v porovnaní s ideálnym časovým 

harmonogramom. 

www.astrencin.sk 13.10.2017 

pomocná evidencia 774/1/2017 

 

 

Od 13. do 15. októbra sa v Budapešti konali Majstrovstvá 

Európy vo fitness detí. Slovensko vyslalo mimoriadne silnú vý-

pravu, v ktorej nechýbali ani reprezentantky z Trenčína.  

Majsterkou Európy sa v kategórii 14 - 15 r. dievčat stala Ta-

tiana Ondrušková, titul vicemajsterky v rovnakej kategórii 

vybojovala Nastenka Vrábelová, vicemajsterkou Európy v ka-

tegórii 13-r. dievčat je Lucia Mikušová – všetky z klubu 

Fitness Gabrhel, z ktorého sa na šampionáte predstavili aj Va-

neska Habánková (postup do finále a 5. miesto) a  Alžbetka 

Fraňová (na svojej prvej medzinárodnej súťaži v kategórii do 

7 rokov obsadila 12. miesto.  

„V mene dievčat ďakujeme všetkým trénerom, ktorí im po-

máhali, najmä Marianne Holbovej a pánovi Gabrhelovi. Ďaku-

jeme asociácii SAFKST za možnosť reprezentovať Slovensko,“ 

povedala Zuzana Vrábelová. Slovensko na majstrovstvách 

získalo celkovo 21 medailí a 1. miesto v pohári národov.  

Info 31.10.2017 

pomocná evidencia 778/1/2017 

 

Charitatívne podujatie Hviezdy deťom prinieslo počas de-

viatich rokov svojho života výťažok v hodnote 144 793 eur. 

Futbalový klub AS Trenčín pomohol počas tohto obdobia 

vďaka podpore množstva spoločností, drobných firiem a jed-

notlivcov mnohým nielen v našom regióne.  

V tomto roku putovala na charitatívne účely suma 22 tisíc 

eur. Oficiálne odovzdávanie šekov prebehlo pred ligovým 

http://www.astrencin.sk/
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stretnutím proti ŠK Slovan Bratislava v klubových priestoroch 

na krytej plavárni v Trenčíne. 

AS Trenčín prostredníctvom svojho dlhoročného charitatív-

neho programu podporil tento rok pätnásť organizácií alebo 

jednotlivcov. Už 

tradične obdaro-

vanými subjektmi 

sú Domov sociál-

nych služieb De-

my, Domov so-

ciálnych služieb 

Nosice, Spojená 

škola internátna 

Trenčín alebo OZ 

Autis. Klub pod-

poril aj n.f. Livka, OZ Kolobeh života, projekt Rozžiarme det-

ské tváre, Svetielko nádeje a ďalšie subjekty. Po prvý raz puto-

vala podpora Spojenej škole internátnej v Novom Meste nad 

Váhom a druhý raz nechýbala medzi obdarovanými Klinika pe-

diatrie a neonatológie v Trenčíne. 

„Poďakovanie patrí všetkým partnerom a účastníkom pro-

jektu, bez ktorých by sme nevedeli pomáhať. Špeciálne gene-

rálnemu partnerovi Slovenským elektrárňam,“ povedala mana-

žérka podujatí AS Trenčín a projektová manažérka Hviezdy de-

ťom Petra Drábová a pokračovala: „Spoločné popoludnie ne-

bolo iba o odovzdaní financií, ale aj o vzájomnom stretnutí všet-

kých, ktorí podujatie podporili s tými, pre ktorých bol výťažok 

určený. Podobné stretnutia dávajú nášmu projektu hlavný zmy-

sel a nám energiu pre organizáciu ďalších ročníkov.“ 

www.astrencin.sk 18.10.2017 

pomocná evidencia 781/1/2017 

 

http://www.astrencin.sk/
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Moses Simon, Samuel Kalu a Kingsley Madu majú ďal-

ších nasledovníkov pod Čákovým hradom. AS Trenčín podpí-

sal viacročné zmluvy s dvojicou mladých nigérijských futbalis-

tov. Novými tvárami v kabíne prvého mužstva sú Philip Azan-

go a Ejike Okoh. 

Obaja prišli z GBS Football Academy. Z rovnakej akadémie 

prišli aj Aliko Bala, Abdul Zubairu, Hilary Gong a Maduka 

Udeh. Azango je dvadsaťročný ľavonohý krídelník. Okoh má 

osemnásť rokov a jeho hlavnou pozíciou je post defenzívneho 

stredopoliara. Obaja sa klubu upísali na tri roky. Azango má za 

sebou už aj ligovú premiéru, keď nastúpil proti Žiline. Počas 

uplynulého víkendu hral aj proti Senici. 

„Pokračujeme v úspešnej spolupráci s dlhoročne overenou 

akadémiou. Veríme, že obaja majú potenciál hrať futbal na eu-

rópskej úrovni, potrebujú však čas. Majú svoje veľké prednosti, 

ale majú aj množstvo nedostatkov. Záleží už len na ich ochote 

pracovať na sebe. Uvidíme, ktorý z nich sa vyberie cestou Si-

mona a Kalua,“ vyjadril nádej generálny manažér AS Trenčín 

Róbert Rybníček. 

www.astrencin.sk 19.10.2017 

pomocná evidencia 783/1/2017 

 

Jozef Jankech patrí medzi slovenské trénerské veličiny. 

Dnes – v utorok 24. októbra - sa dožíva krásneho životného ju-

bilea, pretože má 80 rokov. Viac ako polovicu života zasvätil 

trénerstvu. Naposledy viedol Slovan Bratislava, keď začiatkom 

októbra 2010 skončil na Pasienkoch, mal tesne pred 73. naro-

deninami.  

To z neho robí najstaršieho trénera v našej najvyššej súťaži. 

Patrí mu aj ďalší rekord, vo funkcii šéfa realizačného tímu má 

na konte 576 prvoligových zápasov.  

http://www.astrencin.sk/
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V kluboch oňho bol záujem, pretože robil poctivo, mal vý-

sledky, dobrácku, nekonfliktnú povahu a zároveň si vedel spra-

viť poriadok v kabíne. 

Na úvod nášho „narodeninového“ rozhovoru prijal gratulá-

ciu k jubileu. „Zdra-

vie mi slúži, nemám 

žiadne problémy. 

Stále chodím na fut-

bal, do Trenčína a 

niekedy aj do Dub-

nice, keď zápasy ča-

sovo nekolidujú. 

Najbližší víkend sa 

určite chystám na 

duel Trenčín – Trnava, čo bude veľký zápas. Teší ma, že Dub-

nica hrá dobre v tretej lige, pretože tamojšia akadémia stále ne-

sie moje meno,“ hovorí rodák zo Šale, ktorý trénoval 44 rokov. 

Ako jediný v našich končinách sedel na prvoligovej lavičke 

ešte aj po sedemdesiatke. Na margo svojej dlhej kariéry sa vy-

jadroval viackrát a nikdy nezabudol vyzdvihnúť manželku 

Editu.  

„Veľkú zásluhu na mojej trénerskej dlhovekosti má rodina a 

pohoda v nej. Manželke Editke patrí veľká vďaka. Ja som sa 

mohol v pokoji venovať svojmu povolaniu a ona sa starala o 

rodinu. V jednotlivých kluboch som sa snažil robiť poctivo, aby 

sme dosahovali čo najlepšie výsledky. Venoval som tomu celý 

svoj voľný čas.“ 

Ako hráč bol dobré pravé krídlo, aj ako tréner zostal verný 

ofenzívnemu futbalu. „Fakt je, že trénerstvu som sa začal veno-

vať dosť skoro. V 28 rokoch som sa zranil a ešte pred tridsiat-

kou som začal trénovať v Třinci.“ 
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Počas kariéry mal niekoľko klubov a destinácií, kam sa vrá-

til, boli to Lokomotíva a VSS Košice, Levice, Dubnica, Slovan, 

Maldivy.  

„Mal som dobré výsledky a o moju robotu bol záujem. 

Veľmi dobré mužstvo som mal v Lokomotíve, ale aj v Ži-

line, kde som viedol Hyravého či Faktora, v Slovane za čias Tit-

tela a Dubovského a napokon aj v Dubnici, kde začínali Pekarík 

či Adam Nemec. Roky utekali, až som dosiahol taký vek, že 

som sa stal najstarším trénerom v prvej lige.“ 

Jozef Jankech stanovil rekord v počte odkoučovaných zápa-

sov, má ich na konte 576. „Ktovie, aké číslo by sme dostali, 

keby sme do toho zarátali zahraničné štácie a reprezentačné du-

ely,“ nadhodí s úsmevom kouč, ktorý bol známy tým, že vedel 

robiť s mladými hráčmi, čo sa potvrdilo napríklad v Slovane 

alebo v Dubnici.  

„Vždy som sa snažil, aby odchovanci dostávali čo najviac 

priestoru. V týchto kluboch sa dobre pracovalo s mládežou a už 

aj juniori boli dobre pripravení. Mal som šťastnú ruku, že mnohí 

z tých, ktorých som vytiahol, vo svojej kariére napredovali a 

dostali sa do reprezentácie, alebo aj do zahraničia.“ 

Na Jankechovej trénerskej kariére je zaujímavé, že nezískal 

ani jeden majstrovský titul, no takisto nikdy so žiadnym muž-

stvom nevypadol do nižšej súťaže. Naopak, bol špecialista na 

postupy. „Veľmi si cením štyri postupy do najvyššej súťaže – s 

Třincom, Lokomotívou, Dubnicou a Slovanom. A dlho platilo, 

že ma nevyhodili z klubu. Predčasne som skončil iba pri repre-

zentácii a pri mojom poslednom angažmáne v Slovane.“ 

Pri debate s ním nemožno obísť slovenskú reprezentáciu, 

keďže bol po Jozefovi Venglošovi jej druhý tréner v ére samo-

statnosti. Národný tím vtedy nemal také zabezpečenie ako te-

raz, no aj tak Jozef Jankech dosiahol solídne výsledky, hoci bez 

postupu na MS či ME. Na ktorý zápas najradšej spomína?  
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„Určite na triumf 2:1 nad Českom v Bratislave, pri ktorom 

sa strelecky presadili Majoroš a Jančula. To bolo naše prvé ví-

ťazstvo nad silným súperom, ktorý bol účastník záverečného 

turnaja a dokonca vicemajster Európy. V kvalifikácii MS 1998 

sme mali veľmi ťažkú skupinu so Španielskom, Českom a Ju-

hosláviou. Takmer sme doma zdolali aj Juhoslovanov, vyrov-

návajúci gól na 1:1 sme 

inkasovali až desať minút 

pred koncom z trestného 

kopu Mihajloviča.“ 

Súčasná slovenská re-

prezentácia síce neuspela 

v kvalifikácii MS 2018, v 

ktorej nepostúpila do ba-

ráže, no v druhej polovici kvalifikácie hrala ofenzívny futbal s 

dobrým držaním lopty, aký sa páči aj Jankechovi.  

„Národné mužstvo podáva solídne výkony. Tréner Ján Ko-

zák nadviazal na Vladimíra Weissa, ktorý kedysi dal tím do-

hromady a dosiahol s ním prvý výrazný úspech. Dobrú prácu 

odvádzajú aj tréneri v dvadsaťjednotke, odkiaľ prichádzajú do 

áčka hotoví, pripravení futbalisti. Je veľká výhoda, že takmer 

všetci naši reprezentanti hrajú v zahraničných mužstvách. Keď 

som trénoval ja, tak sme nemali také podmienky a zabezpečenie 

ako teraz. Trénovali sme prakticky tam, kde nás prichýlili.“ 

Jozef Jankech sa vo svojej trénerskej kariére dostal aj do za-

hraničia. Pôsobil vo futbalovo exotických krajinách – na Cypre, 

v Malajzii, Katare a dvakrát na Maldivách.  

„V zahraničí som bol vyše desať rokov. Najprv som sa dostal 

na Cyprus, ale v tých časoch to išlo len na výnimku a za nejaké 

zásluhy. Najprv som tam išiel na dva roky, ale predĺžili mi to o 

rok, čo sa vybavovalo politicky. Dobre bolo aj v Katare, či v 

Malajzii, ale najlepšie výsledky som dosiahol na Maldivách. 

Pod mojím vedením národný tím dosiahol vôbec prvé víťazstvo 

S trénerom slovenskej seniorskej reprezentácie Jánom Kozákom. 
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v medzištátnom zápase. V roku 2008 sme vyhrali Pohár južnej 

Ázie, čo bol historický úspech, pretože sme zdolali Indiu, ktorá 

mala oveľa viac profesionálnych klubov i futbalistov. Dodnes 

sa tam na to spomína. Keď sa jeden môj bývalý hráč stal prezi-

dentom zväzu, pozvali ma minulý rok v novembri na priateľský 

zápas bývalých a súčasných reprezentantov, zaplatili mi cestu a 

strávil som tam spolu s vnukom desať krásnych dní.“ 

Jozef Jankech sa narodil 24. októbra 1937 v Šali. Hrával 

útočníka či ofenzívneho stredopoliara za Šaľu, Uherské Hra-

diště, TTS a neskôr Jednotu Trenčín, TŽ Třinec. D Lokomotí-

vou Košice dvakrát vyhral Československý pohár. Od 4. júla 

1995 do 23. októbra 1998 bol tréner slovenskej reprezentácie, 

ktorú viedol v 34 zápasoch. S národným tímom mal  bilanciu 

18 víťazstiev, 6 remíz a 10 prehier so skóre 51:33. Na konte má 

576 odkoučovaných zápasov v najvyššej československej a slo-

venskej súťaži. S manželkou Editou majú dve deti - Jozefa (52 

rokov) a Karin (47). Majú štyroch vnukov - Eduarda, Ronalda, 

Jozefa a Daniela, prvý menovaný má syna Eduarda. 

Trénerské zastávky: TŽ Třinec (1966 – 1973), VSS Košice 

(1973 – 1975), Lokomotíva Košice (1975 – 1976), Strojárne 

Martin (1976 – 1978), Lokomotíva Košice (1978 – 1980), Nea 

Salamina Larnaka (1980 – 1983), Lokomotíva Košice (1983 - 

1985), ZVL Žilina a olympijské mužstvo ČSSR (1985 – 1987), 

TTS Trenčín (1987 – 1988), Slovan Bratislava (1988 – 1990), 

Kuala Lumpur (1990 – 1991), VSS Košice (1991), Inter Brati-

slava (1991 – 1992), Slovan Levice (1993), Katar Sport Club 

(1993 – 1994), Levice (1994 – 1995), reprezentácia Slovenska 

(1995 - 1998), ZŤS Dubnica (1998 – 1999), Maldivy (2000 - 

2003), ZŤS Dubnica (2003 – 2004), Slovan Bratislava (2005 – 

2007), Maldivy (2007 – 2008), Banská Bystrica (2008 – 2010), 

Slovan Bratislava (2010). 

www.sportaktuality.sk 24.10.2017 

pomocná evidencia 791/1/2017 

http://www.sportaktuality.sk/
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Zlatá hokejová generácia s koreňmi v trenčianskom regióne 

sa postupne vracia domov. Okrem obrovského množstva skú-

seností si prináša aj cenný know-how, ktorý môže pomôcť vy-

chovať ďalšiu generáciu zlatých chlapcov. 

Myšlienka spoločného projektu medzi Trenčianskym samo-

správnym krajom (TSK) a Slovenským zväzom ľadového ho-

keja (SZĽH) nevznikla ani v Bratislave, ani nikde inde na Slo-

vensku, ale práve v hokejovom trenčianskom regióne.  

„Prišiel s ňou Richard Pavlikovský, ktorý pre túto myš-

lienku získal širokú 

podporu ďalších ľu-

dí, či už profesionál-

nych hráčov alebo 

podnikateľov a ne-

skôr i štruktúr zväzu. 

Som rád, že dnešným 

dňom sme spečatili aj 

podporu samosprá-

vy. Ide o prvý z pro-

jektov rozvoja hokejových regiónov, ktorý by mal mať prínos 

nielen pre hokej, ale aj pre celú spoločnosť,“ vyjadril radosť zo 

spolupráce samosprávy s hokejovou obcou prezident SZĽH 

Martin Kohút. 

Trenčiansky kraj je na hokejovú históriu veľmi bohatý a nie-

len v celoslovenskom, ale aj svetovom hokeji dominujú mená 

mnohých Trenčanov. Aj preto má byť región Trenčína pilotným 

projektom ukážkového hokejového regiónu.  

„Na celom Slovensku máme v súčasnosti asi 50 tisíc detí 

v hokejovej príprave. Potrebujeme vybudovať systém, ako tieto 

deti dostať na korčule, na ľad a vychovať z nich budúce špor-

tové talenty. Dnes, bohužiaľ, nedokážeme držať krok so sveto-

vou špičkou,“ vysvetlil prezident zväzu, podľa ktorého by malo 

Vľavo prezident SZĽH Martin Kohút, vpravo župan Jaroslav Baška. 
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aj vďaka spolupráci kraja a SZĽH každé dieťa v hokejovej prí-

pravke mať rovnakú šancu dostať sa na ľad a získať perspektívu 

venovať sa tomuto športu aj ďalej. Dôležité je pritom vychová-

vať nielen športovca, ale osobnosť ako celok.  

„Chceme vytvoriť vzor, ktorý by mohol slúžiť aj iným ko-

munitám. Týkalo by sa to predovšetkým výchovy detí a ich cel-

kovej všeobec-

nej telesnej prí-

pravy. Chceme 

začať pracovať 

na tom, aby sme 

sami seba zlep-

šili. Aby pries-

tor v hokejovej 

komunite bol 

zaujímavý ako 

pre rodičov, tak 

aj pre súkromný 

a verejný sektor. Práve na TSK sme žiadali o podporu a našli 

sme veľmi veľa spoločných prienikov, výsledkom ktorých je 

dnešný podpis memoranda,“ povedal autor myšlienky obrody 

hokejového regiónu Richard Pavlikovský.  

„Sme tu veľká skupina hokejistov, ktorej sa podarilo dať 

niečo dokopy, preto verím, že sa vecí pohnú dopredu a správ-

nym smerom,“ pridal sa hokejista Branko Radivojevič. 

Spolupráca medzi TSK a SZĽH, ktorú dnes ich zástupcovia 

spečatili podpisom memoranda, má byť v budúcnosti ukážková 

a vzorová aj pre ostatné kraje a regióny.  

„TSK je zriaďovateľom organizácií, ktoré vedia takisto roz-

vinúť túto spoluprácu. Či už ide o Športové gymnázium v Tren-

číne, ktoré čaká transformácia na strednú športovú školu. Túto 

školu vieme poskytnúť pre podporu výchovy a vzdelávania žia-

kov, ktorí si hokej vybrali za svoju budúcnosť. V najbližšom 
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období by sme chceli iniciovať výstavbu hokejovej haly v areáli 

stredoškolského campusu v Zámostí v Trenčíne. Ďalej vieme 

v oblasti práce s mládežou ponúknuť pomocnú ruku Krajského 

centra voľného času v Trenčíne. Ďalším partnerom memoranda 

je krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región, keďže 

ak budú v Trenčíne vyrastať ďalšie hokejové hviezdy, pre ľudí 

môže byť Trenčín aj z tohto dôvodu zaujímavý,“ vysvetlil mož-

nosti participácie TSK jeho predseda Jaroslav Baška. 

Podpisu memoranda sa zúčastnili aj také hokejové mená ako 

Branko Radivojevič, Richard Pavlikovský, Ján Zlocha či Ró-

bert Švehla. 

www.tsk.sk 27.10.2017 

pomocná evidencia 794/1/2017 

 

James Lawrence je jediný anglický legionár v našej najvyš-

šej súťaži. Defenzívny univerzál už tretiu sezónu pôsobí v AS 

Trenčín. Životný prí-

beh 25-ročného rodáka 

z mestečka Henley na 

Temži je veľmi zaují-

mavý.  

Absolvoval akadé-

miu londýnskeho Arse-

nalu, bol spoluhráč 

Harryho Kana, tréno-

val ho Dennis Bergkamp, pre problémy so srdcom mu hrozil 

koniec kariéry, na Slovensku získal dvakrát double... 

Jamesovi Alexandrovi Lawrencovi nikto nepovie inak ako 

Jamie. Aj my sme ho tak oslovili pri našom stretnutí. „Ahoj Ja-

mie, ako sa máš?” spýtali sme sa zdvorilo. Jeho širokánsky ús-

mev a odpoveď „Ďakujem, veľmi dobre,” naznačili, že nálada 

anglického legionára je v poriadku a nehrozia ani pokusy o 

suchý anglický humor. 

http://www.tsk.sk/
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James Lawrence začal s futbalom v Londýne, ktorý je vzdia-

lený len pár desiatok kilometrov od jeho rodného mesta.  

„Už ako malý chlapec som si vysníval, že chcem hrať futbal 

profesionálne. Začal som v Arsenale. Z vtedajších mojich spo-

luhráčov to najďalej dotiahol Jack Wilshere, ktorý je anglický 

reprezentant a odmalička až doteraz je v Arsenale. Hrával som 

aj s Benikom Afobem, ktorý je momentálne v Bournemouthe,” 

povedal James Lawrence, ale zrejme pre svoju skromnosť, 

ktorá z neho vyžaruje na prvý pohľad, nespomenul ešte slávnej-

šie meno. 

Počas svojho pôsobenia u „kanonierov” hral v jednom tíme 

aj so súčasným kapitánom Albiónu a obávaným kanonierom 

Tottenhamu Hotspur Harrym Kanom. 

„Je medzi nami takmer ročný vekový rozdiel. Ja som pen-

dloval medzi dvoma tímami v rôznych vekových kategóriách, 

zatiaľ čo Harry bol stále v tom istom. Takže áno, hrával som aj 

s ním, trénovali sme 

spolu, na turnajoch 

sme boli spolu v 

tíme. V tom čase, 

samozrejme, nikto 

netušil, že neskôr 

bude taký slávny,” 

zaspomínal na staré 

časy Jamie 

Lawrence, ktorý strávil v akadémii Arsenalu takmer tri roky. 

Odtiaľ sa presunul do klubu Queen's Park Rangers, kde bol až 

do tínedžerských čias. 

Stále však je obrovský fanúšik Arsenalu. „Snažím sa pozerať 

každý jeden zápas Arsenalu. Samozrejme, nie vždy je to 

možné.” 

Minulý víkend sa mu to však podarilo. V nedeľu videl, ako 

jeho obľúbený klub zvíťazil na pôde Evertonu 5:2. Ako inak, 
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sám seba stále identifikuje ako jedného z členov Arsenalu. „In-

kasovali sme skorý gól od Rooneyho a vravel som si, no a je to 

tu zas, znovu jeden z tých smoliarskych duelov. Našťastie sme 

potom otočili skóre a bolo z toho zaslúžené víťazstvo. Potešilo 

ma, že po dlhom čase hral opäť aj Jack Wilshere,” poznamenal 

25-ročný zadák AS Trenčín. 

Okolnosti zariadili Jamieho život tak, že sa presťahoval do 

Holandska. „Keď som bol na strednej škole, tuším som mal 16, 

mame ponúkli pomerne lukratívnu prácu v Amsterdame. Odišli 

sme tam na leto celá rodina, že si počas dvoch - troch mesiacov 

vyskúšame tamojší život.” 

„Ja som nechcel vypadnúť z futbalového rytmu, tak som do 

pár klubov poslal svoj životopis. Z HFC Haarlem mi odpove-

dali, bolo to asi pol hodiny cesty od Amsterdamu, tak ma tam 

otec zaviezol na 

skúšku. Pôvodne 

som sa chcel vrátiť 

do Londýna a dokon-

čiť si školu, ale člo-

vek mieni, život 

mení... Nakoniec to 

vypálilo tak, že ja s 

mamou sme zostali v 

Amsterdame a hrával som v Haarleme a otec s bratom sa vrátili 

do Anglicka. Neľutujem, bolo to správne rozhodnutie,” zaspo-

mínal si na začiatky v zahraničí. 

Netrvalo dlho a anglický mladík si zvykol na život v krajine 

tulipánov a veterných mlynov, postupne sa dokonca naučil po 

holandsky. „Zo začiatku som sa bál, ako to zvládnem. Lenže v 

kolektíve to vždy ide ľahšie. Chlapci ma prijali medzi seba a 

keďže sme mali spoločné záujmy, čiže futbal, futbal a zase fut-

bal, zvykli sme si na seba. Oni mi veľmi uľahčili prechod z jed-

nej krajiny do druhej.” 

James Lawrence medzi Rangelom Jangom a Lukášom Skovajsom. 
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Po roku v Haarleme prišla pre Jamieho nesmierne zaujímavá 

ponuka. Všimol si ho skaut slávneho Ajaxu Amsterdam. Keďže 

v tomto klube sa nikdy nebáli pracovať s mladíkmi a dávať im 

príležitosti aj v prvom mužstve, Lawrence neváhal a súhlasil s 

ponukou. 

 „Bol to obrovský posun vpred. Z dvoch - troch tréningov 

týždenne bolo zrazu päť - šesť, navyše, na oveľa vyššej úrovni. 

Posunul som sa v taktike, celkovom vnímaní futbalu a dostal 

som základy holandského ofenzívneho štýlu. Popritom som 

chodil do školy, takže to bolo pre mňa hektické obdobie. V tom 

čase som tiež prekonal dve ťažké zranenia,” poznamenal akoby 

mimochodom. 

Operácia prietrže, ľudovo povedané pruhu, býva u futbalis-

tov pomerne bežná, ale problémy so srdcom, to je už iná káva. 

Jamie trpel tachykardiou, neprirodzeným zrýchlením srdco-

vého rytmu. Po zvýšenej futbalovej záťaži mu pulz zo 180 náhle 

stúpol až na rizikových 240 a niekedy aj vyššie. Musel ísť na 

operáciu, z ktorej sa zotavoval viac ako polrok. 

„Samozrejme som sa veľmi bál. V tíme, dokonca na mojom 

poste, hrával chalan, ktorý mal rovnaký problém a musel ukon-

čiť kariéru. Operáciu, našťastie, vykonali intravenózne, lekári 

sa mi cez žilu dostali až k srdcu a laserom odstránili moje prob-

lémy.” 

Dve dlhšie vynútené prestávky však viedli k tomu, že v 

Ajaxe sa mu výrazne privreli dvere. Našťastie dostal ponuku od 

iného prvoligistu RKC Waalwijk. Ešte predtým však prežil 

jedno z najkrajších období svojho života. 

 „Trénerom v mojom prvom zápase za Ajax bol Dennis Ber-

gkamp. Nemohol som tomu uveriť... Keď som ako chlapec hrá-

val za Arsenal, on bol v klube najväčšia hviezda. Neskutočne 

som ho uznával, bol môj idol. V tom čase ‚devätnástku’ Ajaxu 

trénoval niekto iný, ale Bergkamp si robil trénerskú licenciu, 

niekoľko zápasov a tréningov teda viedol práve on.” 
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„Nevedel som o tom. Prišiel som normálne na zápas, poz-

dravil som sa so spoluhráčmi, v šatni som si obliekol dres, sadol 

na svoje miesto a zrazu vošiel Bergkamp. Všetci spoluhráči sa 

s ním rozprávali, iba ja som tam sedel ako teľa, nezmohol som 

sa na slovo. Bol som doslova v šoku. Dokonca sa mi triasli ko-

lená. Naozaj, bol som taký roztrasený, že som sa bál, že nena-

stúpim na zápas.” 

„Napokon som sa cez to preniesol. Dennis sa ukázal byť vý-

borný človek a ja nikdy nezabudnem na naše prvé stretnutie,” s 

nadšením v hlase rozprával James Lawrence a mimochodom sa 

zmienil, že jeho najlepší kamarát v tom čase bol Christian 

Eriksen. Dánsky ofenzívny stredopoliar, ktorý urobil dieru do 

sveta práve v Ajaxe a teraz patrí k najväčším hviezdam Totten-

hamu Hotspur. 

Jamieho Lawrenca si do spomenutého Waalwijku vyhliadol 

tréner Ruud Brood, ktorý mu chcel dať príležitosť v A-tíme. 

Lenže toho angažovala Roda Kerkrade, na jeho miesto prišiel 

Erwin Koeman a tento bývalý holandský reprezentant nenašiel 

Jamiemu miesto v zostave. 

„Vo Waalwijku som sa spoznal s Desleym Ubbinkom. Boli 

sme naozaj dobrí kamaráti. Kto mohol vedieť, že po rokoch sa 

znovu stretneme v jednom mužstve?” uzavrel Larwence rozprá-

vanie o Holandsku a premostil na Slovensko, kde v šatni AS 

Trenčín znovu sedí s Ubbinkom. 

Ako sa Angličan so skúsenosťami z Ajaxu Amsterdam do-

stane na Slovensko? Ľahko. Stačí, ak majiteľom AS Trenčín je 

bývalý holandský reprezentant a niekdajší hráč Ajaxu Tschen 

La Ling. 

„Dostal na mňa odporúčanie od skauta, ktorý ma videl v ak-

cii. Povedal mi, že môžem ísť do klubu, ktorý ide stále hore. Do 

Trenčína. Čo? A to je kde? Pýtal som sa. V klube sa vraj neboja 

dať príležitosť mladým hráčom a ja mám šancu konečne si za-

hrať mužský futbal. Vnímal som to ako možné osvieženie mojej 
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kariéry a vybral som sa teda do Trenčína,” opísal nadviazanie 

spolupráce s klubom spod Čákovho hradu jediný legionár z An-

glicka, ktorý kedy hral na Slovensku. 

„Predtým som žil v Londýne a Amsterdame. Príchod do 

Trenčína, mesta s pár desiatkami tisíc ľudí, bol preto pre mňa 

obrovská zmena. Príchodom na Slovensko som sa osamostatnil 

a musel som sa viac sta-

rať o seba sám - prať, 

žehliť, robiť domáce 

práce,” zaspomínal si na 

leto 2014, keď prišiel na 

Slovensko. 

Jamie sa však zatiaľ 

nenaučil po slovensky. 

„Viem len klasické frázy ako dobrý deň, ďakujem, prosím, do-

videnia a potom nadávky, ale tie vám nebudem hovoriť,” pove-

dal so smiechom inak veľmi distingvovane pôsobiaci Angličan, 

ktorý hral už na všetkých možných postoch v defenzíve. 

„Najviac mi sedí stopér a defenzívny stredopoliar,” vraví an-

glický legionár, ktorý získal s AS Trenčín dva razy národné do-

uble, absolvoval v najvyššej slovenskej súťaži 65 zápasov a pri-

písal si v nich štyri góly. 

Nerozmýšľa však nad získaním slovenského občianstva, ako 

to urobili napríklad Karim Guédé, David Depetris, či napo-

sledy Boris Sekulič. 

 „Keby som aj uvažoval nad týmto krokom, priklonil by som 

sa k Holandsku. Žije tam moja mama, rozprávam plynule po 

holandsky, takže by to bolo jednoduchšie,” uzavrel debatu Ja-

mie Lawrence, ktorý by si chcel v budúcnosti zahrať v Premier 

League alebo aspoň v druhej anglickej lige. 

Okrem dvoch titulov s Trenčínom získal Jamie Lawrence aj 

jeden holandský s tímom Ajaxu Amsterdam v kategórii do 19 

rokov. Počas pôsobenia v Holandsku vyštudoval športový 

V šatni AS Trenčín. 
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manažment a je držiteľ medzinárodného titulu Masters (u nás 

Mgr.), takže má na konte dokonca až štyri tituly. 

www.sportaktuality.sk 27.10.2017 

pomocná evidencia 795/1/2017 

 

Začiatkom októbra sa v Taiwane v prístavnom meste Kee-

lung konali medzi-

národné preteky 

dračích lodí. Slo-

venskú republiku 

na týchto pretekoch 

reprezentoval tím z 

Trenčína Športový 

klub Dračia légia 

2012. 

V konkurencii 

23 posádok z ce-

lého sveta sa trenčianski draci nenechali zahanbiť a na 200 i 500 

metrovej trati sa prebojovali až do finále. V konečnom hodno-

tení obsadili 6. miesto. 

„Účasť na týchto pretekoch bola pre nás veľká skúsenosť. 

Jazdilo sa na morských vlnách a bez rozdielu veku. O finále sa 

nám ani nesnívalo a na svoj výkon sme právom hrdí. Organizá-

cia bola perfektná a hostitelia z Keelungu nám pripravili veľa 

krásnych zážitkov,“ informoval predseda športového klubu Jiří 

Hudec. 

www.sme.sk 28.10.2017 

pomocná evidencia 796/1/2017 

 

Novým trénerom futbalistov ŠK Slovan Bratislava sa stal 

Martin Ševela, podpísal trojročný kontrakt a vo funkcii nahra-

dil Srba Ivana Vukomanoviča.  

http://www.sportaktuality.sk/
http://www.sme.sk/
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Viceprezident Slovana Ivan Kmotrík mladší informoval: 

„Martin Ševela Je to rodený Bratislavčan, hrával za Slovan, má 

k nemu vzťah a pozná 

prostredie. V jeho pro-

spech zavážili vý-

sledky, ktoré dosiahol 

v svojom predošlom 

pôsobisku, a taktiež 

progresívny herný 

štýl, ktorý ordinoval 

svojim zverencom.” 

 „Možnosť trénovať najúspešnejší slovenský klub je pre mňa 

česť a zároveň veľká výzva,” vyhlásil Martin Ševela. 

www.sportaktuality.sk 30.10.2017 

pomocná evidencia 802/1/2017 

 

Futbalisti Trenčína po slabšom úvode šliapu v ostatnom ob-

dobí na plný plyn.  Po ukončení spolupráce s Martinom Ševe-

lom dvojica jeho nasledovníkov na lavičke AS Roman Mar-

čok - Vladimír Cifranič síce neuspela v 8. kole najvyššej sú-

ťaže Fortuna ligy v Žiline proti úradujúcemu majstrovi MŠK 

(prehra 1:5), potom však nasledovalo v podaní ich zverencov 

päť víťazstiev so skóre 18:3. 

Hráči Trenčína si postupne poradili doma s nováčikom z 

Nitry (2:1), ďalej v Poprade proti „domácemu“ Prešovu (7:0), 

v domácom prostredí na Sihoti zdolali Zlaté Moravce-Vráble 

(3:0), Senicu (4:1) a v 13. kole zvládli cez víkend aj náročný 

súboj na Žitnom ostrove s domácou Dunajskou Stredou (2:1). 

Tento päťnásťbodový zisk z ostatných piatich vystúpení po-

sunul trenčianske mužstvo na 7. miesto, už iba s minimálnym 

jednobodovým odstupom na šiesty FC Nitra a piaty v klasifiká-

cii MFK Ružomberok. Trenčín po 22. kole nechce chýbať v 

Ivan Kmotrík mladší (vľavo) s Martinom Ševelom po podpise zmluvy. 

http://www.sportaktuality.sk/
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elitnej šestke, ktorá bude následne bojovať o majstrovský titul 

a pohárové miestenky. 

Na hernom i výsledkovom vzostupe futbalistov AS má vý-

razný podiel strelecky disponovaný útočník Rangelo Maria 

Janga. Dvadsaťpäť-

ročný reprezentant 

Curacaa (nar. 16. ap-

ríla 1992) si pri spo-

menutej víťaznej ligo-

vej šnúre pripísal do-

vedna až osem gólov, 

keď proti Prešovu, 

Zlatým Moravciam a 

Senici skóroval dvakrát, v 9. kole s Nitrou a naposledy v Du-

najskej Strede sa presadil raz. Janga sa s 10 presnými zásahmi 

vyrovnal na čele rebríčka kanonierov českému útočníkovi ŠK 

Slovan Bratislava Jakubovi Marešovi. 

„Veľa ľudí ma kritizovalo, že nepremieňam šance. Aj mňa 

to trápilo. Začal som cibriť streľbu aj po tréningoch a som rád, 

že sa to ukazuje. Je to však zásluha celého tímu. Hráme ofen-

zívne, makáme na ihrisku ako mužstvo. Potom môžu vyniknúť 

aj jednotlivci,“ vraví rodák z holandského Rotterdamu. 

„Aj v predchádzajúcom pôsobisku v holandskom Dordrech-

te som zvykol skórovať v jednom zápase dvakrát, no nepamä-

tám si, že by som niekedy ťahal takúto gólovú šnúru. Teší ma 

to a nebudem klamať, jedným očkom sa pozerám aj na tabuľku 

kanonierov. Každý by chcel byť najlepší. Predovšetkým si však 

želám, aby sme sa ako mužstvo dostali do prvej šestky,“ uviedol 

Rangelo Janga. 

Z jeho skvelej formy a gólovej kanonády majú radosť aj spo-

luhráči.  

„Rangelo pracuje poctivo od prvého dňa, čo prišiel do nášho 

klubu. Každý futbalista má lepšie i horšie obdobia. Som rád, že 

Výrazný podiel na úspešných výsledkoch AS má Rangelo Janga. 
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tvrdá robota sa mu teraz vracia. Ťažíme z toho všetci," skonšta-

toval pochvalne na adresu Rangela Jangu kapitán AS Trenčín 

Peter Kleščík. 

www.sportaktuality.sk 24.10.2017 

pomocná evidencia 790/1/2017 

 

Futbalisti AS Trenčín deklasovali domácich hráčov Podbre-

zovej 8:1 v piatok 3. novembra v stretnutí 15. kola slovenskej 

Fortuna ligy. Hostia odštartovali svoju kanonádu už v prvom 

polčase. Po úvodnej 45-minútovke Podbrezová zaostávala už o 

päť gólov - 0:5. Trenčania po zmene strán pridali ďalšie tri zá-

sahy.  

Hráči AS Trenčín piatkovým víťazstvom o sedem gólov vy-

rovnali svoj vlastný rekord z 10. kola, keď 24. septembra zdo-

lali 1. FC Tatran Prešov 7:0. 

Tieto „sedemgólové” triumfy sú najvyššie na pôde súpera v 

rámci elitnej slovenskej súťaže v ére samostatnosti. Historicky 

najvyššie víťazstvo dosiahli futbalisti Interu Bratislava, ktorí 

23. apríla 1999 deklasovali doma JAS Bardejov 10:0. 

www.sportaktuality.sk 03.11.2017 

pomocná evidencia 814/1/2017 

 

Na Majstrovstvách sveta vo fitness juniorov a masters 2017 

získala Kristína Juricová z trenčianskeho klubu Fitness 

Gabrhel titul majsterky sveta a Karolína Holbová skončila v 

kategórii nad 163 cm druhá. V kategórii do 163 cm titul získala 

Michaela Pavleová, ktorá sa stala aj absolútnou majsterkou 

sveta. 

Info 28.11.2017 

pomocná evidencia 815/1/2017 

 

Tomáš Tadlánek z klubu Victory Gym Trenčín vybojoval 

na Majstrovstvách sveta WAKO v K1 v Budapešti v dňoch 3. a 

http://www.sportaktuality.sk/
http://www.sportaktuality.sk/
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4. novembra bronz. Je tak prvým Slovákom v histórii sloven-

ského kickboxu, ktorý priniesol domov medailu z tohto sveto-

vého šampionátu.  

Info 28.11.2017 

pomocná evidencia 817/1/2017 

 

Začiatkom novembra sa v Nových Zámkoch konali Jesenné 

majstrovská Západoslovenskej oblasti 

v plávaní žiakov. Plavci Trenčianskeho 

plaveckého oddielu domov priniesli 26 

medailí (8 zlatých, 11 strieborných a 7 

bronzových). K najúspešnejším plav-

com patrili Kaja Janušková, Paťa 

Kudličková, Magda Kuchťáková, 

Sebo Masár a Jakub Štern. 

 O týždeň neskôr na pretekoch pla-

veckých nádejí TTSK najmladší členo-

via oddielu vybojovali 10 medailí (7x 

zlato, 2x striebro a 1 bronz). O úspe-

choch na jesenných majstrovstvách 

v Nových Zámkoch nás informoval tréner Róbert Pastierik.  

Info 28.11.2017 

pomocná evidencia 831/1/2017 

 

Novými členmi Siene slávy trenčianskeho futbalu (SSTnF) 

sa počas uplynulého víkendu stali Jozef Blanár, Miroslav 

Čemez a Milan Albrecht. Už štvrtý slávnostný inauguračný 

večer sa uskutočnil v sobotu 11. novembra v spolupráci SSTnF, 

klubu AS Trenčín a Trenčianskeho samosprávneho kraja v 

priestoroch kasární Trenčianskeho hradu. 

SSTnF ožila pred troma rokmi pri príležitosti 110 rokov fut-

balu pod Čákovým hradom. Dnes má štrnásť inaugurovaných 

Róbert Pastierik so zverencami. 
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členov. Trinásť osobností doplňuje tím historicky prvých futba-

lových majstrov vo farbách Trenčína zo sezóny 2014/2015.  

Jozef Blanár patril k najfundovanejším a najvplyvnejším 

osobnostiam v his-

tórii trenčianskeho 

futbalu. Pôsobil v 

pozíciách zapisova-

teľa, hlavného 

usporiadateľa a ve-

dúceho mládežníc-

kych tímov. Po re-

organizácii v TTS 

získaval ďalšie 

funkcionárske os-

trohy v Slovene Trenčín a takisto v Merine Trenčín. Napokon 

sa stal rešpektovaným tajomníkom Jednoty Trenčín.  

Budúcnosť klubu so zlatým leskom zaistil nevídaným poči-

nom hneď v zárodku. Po nevydarenej premiérovej sezóne me-

dzi československou elitou v ročníku 1960/1961 a rýchlom 

zostupe z najvyššej súťaže sa s cieľom udržať najlepších hráčov 

vydal spolu s predsedom klubu Jaroslavom Raftlom do Prahy. 

Na futbalovej sekcii ČSTV intervenovali za vydanie uznesenia, 

podľa ktorého kluby zostupujúce z najvyššej súťaže boli pova-

žované z hľadiska prestupov za prvoligové. Riadiaci orgán na 

základe tohto rozhodnutia zamýšľané transfery nepovolil ani v 

prípade zmeny zamestnania a bydliska. Káder talentovaného 

mužstva zostal pokope.  

Miroslav Čemez upútal pozornosť už v dorasteneckom veku 

ako odchovanec Tatrana Galanta. Z juhu Slovenska ho stiahli 

funkcionári Spartaka Trenčín. Nasledovala vojenčina v Dukle 

Trenčín, resp. Dukle Brezno. Po návrate do civilu hájil farby 

silnejúceho TTS Trenčín, ktorý v lete 1960 úspešne doviedol 

medzi československú elitu.  
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Krátko po tom, čo ako kapitán zdvihol Miroslav Čemez nad 

hlavu vytúženú postupovú trofej, začala perla stredného Pova-

žia písať zlaté ka-

pitoly s pečaťou 

Jednoty. Bývalý 

ľavý obranca s 

útočnými chúť-

kami sa vďaka 

svojej univerzál-

nosti, skromnosti, 

zodpovednosti a 

rozvahe začlenil 

medzi najväčšie 

legendy trenčianskeho futbalu. Prispel k viacerým pozoruhod-

ným úspechom mužstva. Bol v tíme vicemajstrov Českosloven-

ska z ročníka 1962/1963. Nechýbal na záverečnom turnaji o 

Stredoeurópsky pohár v júni 1966, keď Jednota v semifinále v 

Livorne senzačne vyradila Vasas Budapešť a vo florentskom 

finále podľahla domácemu klubu AC Fiorentina.  

Miroslav Čemez si na svoje konto počas desiatich prvoligo-

vých sezón v drese Jednoty pripísal 239 zápasov a zaznamenal 

jeden gól. V trenčianskych historických tabuľkách bol vyťaže-

nejším hráčom len Anton Pokorný. Na základe ankety sa stal 

súčasťou trenčianskej futbalovej jedenástky storočia. Zaradil sa 

medzi symboly vernosti klubom spod hradu Matúša Čáka.  

Milan Albrecht má na konte najviac ligových štartov zo všet-

kých hráčov, ktorí kedy pôsobili v trenčianskych kluboch. Vo 

farbách Jednoty Trenčín, Baníka Ostrava, Dukly Banská Bys-

trica a Vítkovíc odohral v najvyššej súťaži 334 stretnutí a strelil 

66 gólov. Počas piatich rokov v drese Jednoty Trenčín, v kto-

rom robil svoje prvé futbalové kroky, ich dosiahol 26. Premié-

rový ligový gól strelil vtedy legendárnej Dukle Praha vo svojich 

sedemnástich rokoch.  

Miroslav Čemez s Ninou Blanárovou, nevestou Jozefa Blanára. 
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Mladá puška z mesta pod Čákovým hradom potvrdila svoj 

strelecký talent aj na 

jar roku 1968, keď po-

mohla dorasteneckej 

reprezentácii Českos-

lovenska k triumfu na 

turnaji považovanom 

za neoficiálne maj-

strovstvá Európy tejto 

vekovej kategórie. 

Oslnivé výkony Al-

brechtovi otvorili dvere aj do seniorskej reprezentácie. Prvý re-

prezentačný zárez si na pažbu pripísal v prípravnom zápase vo 

viedenskom Prátri.  

Bez jediného štartu v kvalifikácii sa ocitol medzi držiteľmi 

leteniek na majstrovstvá sveta v Mexiku v roku 1970. Do bojov 

na ašampionáte však nezasiahol. V roku 1972 potvrdil kano-

nierske kvality vo finále majstrovstiev Európy do 23 rokov. 

Proti Soviet-

skemu zväzu sa 

presadil v mos-

kovských Lužni-

kách a taktiež v 

ostravskej od-

vete. S Baníkom 

Ostrava získal 

ako hráč trikrát 

federálny titul. 

Štyrikrát hral 

Pohár majstrov európskych krajín. V európskych pohároch 

odohral 25 zápasov a strelil 6 gólov.  

O nominácii do SSTnF rozhoduje 5-členná komisia, ktorá 

stála pri jej zrode. Jej predsedom je bývalý prezident klubu 

Milan Albrecht, účastník Majstrovstiev sveta v Mexiku 1970. 

Členovia komisie (zľava) Jozef Jankech, Pavol Hozlár, Róbert Rybníček a Jozef Hankoci. 
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Ozeta Dukla Trenčín Pavol Hozlár, členom generálny manažér 

AS Trenčín Róbert Rybníček, históriu trenčianskeho  futbalu   

Jozef Jankech, František Koronczi a autor knihy k 110 rokom 

futbalu a futbalový bádateľ Jozef Hankoci.  

www.astrencin.sk 12.11.2017 

pomocná evidencia 833/1/2017 

 

Každý hokejový klub funguje aj vďaka svojim partnerom 

a sponzorom, HK Dukla Trenčín nie je žiadnou výnimkou. Pre 

sezónu 2017/2018 sa mu podarilo získať nového generálneho 

partnera, a síce MSM GROUP, s ktorým spolupracoval už aj 

v minulých rokoch. 

MSM GROUP je spoločnosť zastrešujúca dcérske spoloč-

nosti s portfóliom 

v segmente obran-

ného a civilného 

strojárskeho prie-

myslu. Cieľom 

skupiny je strate-

gické vedenie 

dcérskych spoloč-

ností k efektív-

nemu získavaniu a 

manažovaniu zá-

kaziek v rámci svojej ponuky. Spoločnosti v skupine svojím 

portfóliom pokrývajú kompletný životný cyklus munície, vo-

jenskej kolesovej a pásovej techniky a rádio-navigačnej elekt-

rotechniky. Činnosti zahŕňajú vývoj, konštrukciu, výrobu, ale 

aj následný servis, opravy, revízie či modernizáciu, vrátane po-

nuky transferu príslušných technológií.  

V portfóliu služieb možno nájsť aj ďalšie aktivity ako predaj 

a autorizovaný servis nákladných automobilov Tatra, výrobu 

transformátorov a mernej čerpacej techniky, výrobu kontaj-

http://www.astrencin.sk/
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nerov, takisto nesmieme zabudnúť ani na výcvik pilotov, ktorý 

bude zastrešovať Slovak Training Academy. MSM GROUP za-

strešuje aktivity celej skupiny s dôrazom na zvyšovanie efekti-

vity a expanziu historicky dokázaného dobrého mena zastreše-

ných značiek na čo najširšie trhy. 

Práve tejto spoločnosti patrí v aktuálnom ročníku Tipsport 

ligy  prívlastok „generálny partner Dukly Trenčín“. Ani zďa-

leka však nejde o začiatok spolupráce. Tá odštartovala už pred 

niekoľkými rokmi a preto rozhodnutie podporiť klub a stať sa 

generálnym partnerom prišlo zo strany MSM GROUP priro-

dzene.  

Ako uviedli samotní zástupcovia spoločnosti, Dukla Trenčín 

patrí k najvýznamnejším klubom, ktorý vychoval množstvo 

slávnych hráčov a preslávil tak svoje meno do celého sveta. 

I keď minulá sezóna nebola pre klub veľmi priaznivá, veria, že 

spoločnými silami dokážu Duklu opäť posilniť a vrátiť na 

miesto, ktoré jej právom patrí. Vidia v nej potenciál a ich motto 

je „všetko pre spoločný cieľ“. V rovnakom duchu by preto 

chceli podporiť klub a zároveň tak nadviazať na jeho tradíciu. 

Zamestnanci spomínanej spoločnosti navyše spoločne a pravi-

delne navštevujú domáce zápasy žlto-červených bojovníkov 

a tým dávajú patrične najavo svoje sympatie k tomuto tímu, 

resp. klubu. 

A že ľudia pôsobiaci v MSM GROUP naozaj majú radi 

a podporujú trenčiansky hokej, potvrdzuje i Ing. Peter Gašpa-

rovič, ktorý je členom predstavenstva ZVS holding: „Dukla hrá 

atraktívny ofenzívny hokej, veľmi dynamický s množstvom 

pekných kombinácii. Hráči sú obetaví a idú za každým pukom 

s jasným cieľom víťazstva. Skvelý výkon podáva branká a rov-

nako aj tréner, kde pod jeho vedením hrá mužstvo kolektívne a 

presne dodržuje herné kombinácie, stratégiu a taktiku hry.“ 

www.hkdukla.sk 15.11.2017 

pomocná evidencia 837/1/2017 

http://www.hkdukla.sk/
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Majstra sveta z roku 2002 či šéfa súčasného Pro-Hokeja Ri-

charda Lintnera málokto osloví inak ako „Citrón.“ Prezývku 

zdedil po otcovi Milošovi, bývalom futbalistovi Jednoty Tren-

čín, v ktorej žiaril v rokoch 1975 až 1980 v prvej celoštátnej 

lige na poste ofenzív-

neho libera, niekedy 

ho využili aj v útoku.  

 „Sám som otca ne-

videl hrať na vrchole 

výkonnosti, bol som 

ešte primalý. Až na 

sklonku kariéry v Bá-

novciach,“ vraví Ri-

chard, ktorý začínal s futbalom popri hokeji. „V desiatich ro-

koch som sa musel rozhodnúť, viac ma to ťahalo k hokeju.“ 

V prospech hokeja rozhodlo, že v Trenčíne hokejové prí-

pravky fungovali už od prvej triedy, futbalové triedy sa rozbie-

hali až neskôr. „V desiatich rokoch som sa musel rozhodnúť, 

viac ma to ťahalo k hokeju,“ spomína vždy vysmiaty Richard, 

ktorý sa dnes – v stredu 15. novembra - dožíva štyridsiatky. 

A ako si spomína na novembrové dni, ktoré 17. novembra 

1989 vyvrcholili nežnou revolúciou? „V škole sme sledovali 

vývoj udalostí v televízii. Vnímal som úžasné nadšenie ľudí, ale 

v dvanástich rokoch som ešte nerozumel všetkým dopadom. 

Neprežíval som to ako revolúciu. Nemyslel som ani na to, že sa 

mi otvorili hranice hokejovej kariéry legálnou prístupnosťou 

celého sveta.“ 

Hokejovými vzormi školáka Lintnera boli americký bom-

bardér Brett Hull a neskorší spoluhráč z reprezentácie, obranca 

Róbert Švehla. Hoci je klasický odchovanec Dukly, nezískal s 

ňou jediný slovenský seniorský titul, ani si dokonca v jej drese 

nezahral v play-off. 
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„Majster som bol v mladšom i staršom doraste v partii s Ro-

bertom Dömem, Ronaldom Petrovickým či Rasťom Pavlikov-

ským.“ Potom mladík Lintner podpísal zmluvu s Phoenixom, 

ktorý ho draftoval v roku 1996 a odišiel na skúšku do zámor-

ského kempu. 

„V tom čase som už robil všetko pre to, aby sa mi naplnil sen 

o NHL. V kariére som vystriedal takmer dvadsať klubov. Nie-

len preto, že zmeny si vynútili generálni manažéri. Najmä v 

druhej – európskej – časti môjho hokejového životopisu som 

nerád zotrvával niekde dlhšie ako rok na jednom mieste.“ 

Radšej spoznával nové krajiny, kluby s ich tradíciami. Ba-

vilo ho získavať nové skúsenosti, spoznávať hokejové štýly. 

„Obohacovalo ma to. Ťažím z toho dodnes,“ dodal. 

Urastený obranca s ofenzívnymi sklonmi postupoval aj v re-

prezentácii, v dvad-

siatke bol jej kapitán, 

no najradšej spomína 

na zlatú púť na šampi-

onáte vo švédskom 

Göteborgu 2002 i na 

nasledujúce bronzové 

MS v Helsinkách. 

V slovenskom drese 

si zahral na šiestich šampionátoch, na jedných ZOH a na Sve-

tovom pohári 2004. Na klubové triumfy mal smolu, s materskou 

Duklou okrem dorasteneckých titulov získal medzi seniormi 

iba striebro vo švédskom klube MoDo Örnsköldsvik. 

„Nikdy som sa nebál zmeny. Počas pôsobenia v Pittsburghu 

ma použili v zápasoch NHL aj v útoku, vo švajčiarskom Fribo-

urgu som vypomáhal zároveň ako asistent trénera. A na sklonku 

kariéry som si vyskúšal rolu hráčskeho agenta ešte ako aktívny 

hokejista.“ 

Radosť po rozhodujúcom nájazde v semifinále proti Švédom na MS 2002. 
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Šport je v rodine Lintnerovcov hlboko zakorenený už od 

spomínaného otca. Richardov mladší brat Tomáš pracuje ako 

fyzioterapeut v žilinskom futbale. 

„Jeho liečivé schopnosti som viackrát ocenil, vypracoval sa 

na špičku, otvoril si vlastnú ambulanciu,“ hovorí hrdo „Citrón“, 

ktorý je veľký futbalový fanúšik Trenčína, Žiliny i Podbrezo-

vej. Ale aj Slovana, v blížiacom sa derby s Trnavou bude fandiť 

belasým. 

Richarda obveseľujú tri dcéry, trinásťročné dvojičky Simona 

i Nikolka hrajú hádzanú, sedemnásťročná Kristína bola plav-

kyňa, no po prechode za štúdiom do Bratislavy jej ostáva málo 

času na tréningy. 

 „Rodina je pre mňa spoľahlivé útočisko, v ktorom vždy na-

čerpám nové sily. S manželkou Dankou žijeme harmonicky už 

veľa rokov, dodáva mi psychickú odolnosť a pohodu,“ vyznáva 

sa v súčasnosti exponovaný šéf extraligy, ktorý sa po turbulent-

ných rokoch neustále snaží zdynamizovať jej rozvoj. 

„V slovenskom športe máme efektívny systém na vyhľadá-

vanie nových talentov. Vďaka patrí mnohým obetavým funkci-

onárom. Niekedy nás brzdia pohodlnosť niektorých ľudí a ná-

vyky nemeniť zabehané postupy, čo zvádza k stagnácii. Určite 

však ideme dopredu.“ 

Na otázku, či pozícia šéfa ligy je pre Richarda Lintnera vr-

chol jeho ambícií, s úsmevom reaguje: „Celkom iste nie. Čakám 

na novú výzvu, ktorá zákonite príde.“ 

www.sportaktuality.sk 15.11.2017 

pomocná evidencia 838/1/2017 

 

Na medzinárodnom turnaji Grand Prix Ostrava v sobotu 4. 

novembra získal Športový klub Real team Trenčín 2 zlaté a 3 

bronzové medaily. Zlato suverénne vybojovala v kategórii kata 

do 10 rokov Michelle Grznárová. Víťazstvo si pripísal aj kata 

team - U14 Ninka Kňazovčíková, Marika Hrnčáriková 

http://www.sportaktuality.sk/
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a Viviana Kováčová. Z bronzu sa tešil najmladší z výpravy 

Viktor Beňo (7 r.) a dievčatá do 10 rokov Linda Predanocy a 

Sofia Štefaneková.  

Na medzinárodnom turnaji Grand Prix Brno v sobotu 18. no-

vembra získali pretekári z karate klubu Laugaricio Trenčín 7 

medailí (zlato - Samuel Ferenčík, bronz v kategórii kata - 

Lenka Horáčková, David Šimun, kata-team Terézia Pavlí-

ková, Šimun, Ferenčík a v kategórii kumite L. Horáčková, Te-

rézia Pavlíková a D. Šimun).  

Info 28.11.2017 

pomocná evidencia 846/1/2017 

 

Futbalový klub AS Trenčín fungujúci v minulosti pod znač-

kami Ozeta Dukla a Laugaricio oslávil 25 rokov od svojho 

vzniku. Po oslavách 110 rokov futbalu pod Čákovým hradom 

ide o ďalší významný míľnik trenčianskeho futbalu. 

Jedným z naj-

dôležitejších poči-

nov v rámci osláv 

štvrťstoročnice je 

vznik oficiálneho 

tímu veteránov – 

AS Trenčín Mas-

ters. Pri príleži-

tosti zrodenia toh-

to mužstva si 

„starí páni“ AS 

Trenčín zahrali priateľský zápas proti mužstvu Old Boys Slo-

vácko. Stretnutie sa skončilo víťazstvom hostí (5:2), ale výsle-

dok nie je v tomto prípade podstatný.  

„Každú takúto aktivitu vítam. Bolo príjemné sa stretnúť,“ 

povedal Ondrej Šmelko a Vladimír Cifranič dodal: „Vnímam 

to pozitívne. Po dlhšej dobe sa stretla stará partia, ktorá niečo 
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odohrala za Trenčín. Bolo by dobré, keby sme v tejto tradícii 

pokračovali.“  

„Sme radi, že niekdajšie hviezdy z trávnika na Sihoti sa opäť 

stali členmi našej futbalovej rodiny. Zápas ukázal, že s loptou 

to stále vedia. Verím, že toto mužstvo budeme vidieť pokope 

viackrát do roka,“ povedal generálny manažér AS Trenčín Ró-

bert Rybníček, ktorý v časoch Ozety Dukla pôsobil v pozícii 

vedúceho mužstva.  

AS Trenčín Masters (v zápase proti Old Boys Slovácko): 

Miroslav Kopčan, Roman Hodál – Andrej Porázik, Jozef 

Juriga, Milan Kusalík, Juraj Czinege, Martin Konečný, Pa-

vol Kopačka, Marián Vavruš, Ondrej Šmelko, Jaroslav 

Prekop, Martin Fabuš, Vladimír Cifranič, Juraj Ančic, Jo-

zef Liška.  

www.astrencin.sk 21.11.2017 

pomocná evidencia 848/1/2017 

 

Slovenský profesionálny kickboxer Martin Pacas zvíťazil v 

sobotu 25. novembra v 

Liptovskom Mikuláši 

nad Lotyšom Arnol-

dom Oborotovom na 

body 3:0 a obhájil titul 

majstra sveta organizá-

cie WKU vo váhe nad 

95 kg. Zápas na päť kôl 

podľa pravidiel thaj-

ského boxu bol vyvr-

cholením turnaja Diamonds Fight Night 4. 

Dvadsaťšesťročný Trenčan mal celý zápas pod kontrolou a 

súpera trápil predovšetkým údermi a kopmi na spodnú časť tela, 

ktorými uberal svojmu vyzývateľovi kyslík do ďalšieho boja. 

http://www.astrencin.sk/
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V klinči navyše bodoval tvrdými kolenami. Sám si potrebo-

val rozumne rozložiť sily pre prípad, že by sa zápasilo plných 

päť kôl. Tak sa aj napokon stalo a hoci Martin Pacas v zaplnenej 

Liptov Aréne ani raz ne-

poslal húževnatého Lotyša 

do počítania, vďaka pre-

vahe a aktivite sa rozhod-

covia jednomyseľne pri-

klonili na jeho stranu. 

„Bol to náročný zápas. 

Po treťom kole som cítil, 

že sily ubúdajú, kondične som to však zvládol. Súper bol pevný 

a držal aj pri naozaj tvrdých úderoch,“ uviedol takmer dvojmet-

rový zverenec trénera a manažéra Petra Navrátila. 

Mrtin Pacas upravil svoju bilanciu na 33 víťazstiev z 36 zá-

pasov. Sobotňajším triumfom nadviazal na víťazstvo spred 

dvoch týždňov, keď na turnaji organizácie Enfusion v ho-

landskom Amsterdame zdolal Marcella Adriaansza zo Suri-

namu technickým KO v 2. kole. 

Hoci by si podľa vlastných slov už rád oddýchol, v závere 

roka ho možno čaká ešte jeden duel: „Črtá sa možnosť predsta-

viť sa na veľkom turnaji v Číne. Uvidíme, ako to dopadne, 

voľno bude možno až na sviatky.“ 

www.sportaktuality.sk 26.11.2017 

pomocná evidencia 861/1/2017 

 

Keď sa v septembri chopil prvého tímu, našiel v ňom vysoko 

nastavenú latku po Martinovi Ševelovi, ale aj hráčov v nie 

práve vo svojej koži. Doteraz s nimi bojuje o jarnú nadstavbu.  

Trenčín nemá po zime nič isté a čakajú ho naozaj nároční 

súperi. Napríklad v sobotu bratislavský Slovan. Trenčania majú 

kvalitu na to, aby belasých pokorili, hovorí tréner Roman Mar-

čok. 

http://www.sportaktuality.sk/
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Mužstvo má anglický týždeň, v utorok ste odohrali odlo-

žený zápas v Michalovciach. Uhrali ste tam remízu 1:1, z 

vášho pohľadu zaslúženú? 

„Výsledok sa síce odrazí do tabuľky, ale pre nás je podstatné, 

aby hráči odvádzali 

stopercentné výkony 

a v Michalovciach to 

tak nebolo. Chceli 

sme vyhrať. Na prí-

pravu nebolo veľa 

času, keďže to bola 

dohrávka a chýbali 

nám strední záložníci 

Van Haaren a Ubbink. 

Hľadali sme možnosti, ako ich nahradiť a v prvom polčase to 

nefungovalo. Chýbal pohyb, aktivita a slabá ponuková činnosť. 

Po prestávke sme nastúpili s jednou zmenou a obraz hry sa vý-

razne zmenil. Vytvárali sme si prevahu a boli sme dominantní 

aj na ťažkom teréne. Vyložených šancí však nebolo veľa. Bo-

hužiaľ, jednogólové vedenie sme si mohli postrážiť.“ 

Anglický týždeň pred Slovanom je pre vás výhodou? 

„Vždy je lepšie, ak má tím na prípravu väčší priestor. Bolo 

by lepšie, ak by sme hrali v Michalovciach v pôvodnom ter-

míne. Takto nám odklad narušil prípravu na domáci zápas s Ru-

žomberkom (1:2). Pred ním sme teda dlho nehrali a tým pádom 

to bolo pre nás zložitejšie. Ale teraz tvrdím, že odohrané kolo v 

strede týždňa je pred Slovanom len výhoda. Bola to taká prí-

prava a dúfam, že nám to pomôže.“ 

Aj Bratislavčania — rovnako ako vy — uhrali naposledy 

remízu. V Podbrezovej to skončilo 1:1. Aký zápas očakávate 

na Pasienkoch? 

„Stále máme absencie, ale Ubbing už môže hrať. Náš impulz 

na kolá proti Slovanu a potom proti Žiline je snažiť sa vyhrať. 
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Na druhej strane, nie je to len o výsledku. Aj o tom, čo všetko 

pre výhru urobíme my. Musíme byť aktívnejší než súper a muž-

stvo musí ukázať nasadenie. S hráčmi, ktorí sú v dispozícii, sa 

na tieto kolá musíme pripraviť čo najlepšie.“ 

 Čo ste povedali hráčom pred sobotným šlágrom? 

„Keď sa sústredíme na seba, súpera nevnímame nijako špe-

ciálne. Platí, že na každého pripravujeme poctivo. Samozrejme, 

sila Slovana je vyššia než naša a je favoritom. Ale každý tím v 

lige predstavuje výzvu. A tak je to aj z pohľadu belasých. Ne-

pochybujem, že aj oni sa budú chcieť proti Trenčínu vytiahnuť. 

Trenčín má dostatočnú kvalitu na to, aby sme na Pasienkoch 

hrali o víťazstvo.“ 

Zápas je špecifický pre vášho predchodcu Martina Še-

velu, ktorý sa teraz postaví proti vám. Hovorili ste spolu cez 

týždeň? 

„S Maťom sa poznáme dlho, ale cez tieto dni sme spolu ne-

hovorili. Vnímam ho ako trénerskú osobnosť a keď sa s ním 

rozprávam, jeho pohľad je pre mňa zaujímavý. Napríklad jeho 

myšlienky z tréningového procesu dokážem prevziať. V našej 

lige je veľa skúsených kormidelníkov a Maťa Ševelu — s tým, 

čo dosiahol v Trenčíne — nepochybne radím medzi nich. No a 

teraz je to medzi nami o súťaživosti. Priznám sa, na zápas so 

Slovanom a Žilinou, kde zasa pracuje Aďo Guľa, sa osobne te-

ším. Obidvaja sú ľudia, s ktorými sa poznám a zdôrazňujem: 

svojimi myšlienkami vedia zaujať.“ 

Aj sa zo vašich skúseností spoliehate na to, ako tréner Še-

vela Slovan proti vám pripraví? 

„Ako budú premýšľať v Slovane, to je ich vec. Pre nás je 

podstatné, ako budeme rozmýšľať my. Nechceme podceniť, 

ako budeme reagovať na Slovan a vieme, ako sa v prezentuje. 

Napríklad ako hral derby s Trnavou, kde mal niekoľko zaují-

mavých situácií. Na toto treba hráčov upozorniť a hlavne ich 
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pripraviť na Slovan psychicky. Aby sa vyrovnali so všetkým, 

čo v tom zápase môže nastať.“ 

Pri áčku ste od polovice septembra. Vnímate pri mužstve 

zmeny? 

„Môžem povedať, že progres nastal na hráčoch ako je Ub-

bink a Janga. Výrazne 

ožili a ide z nich veľká 

energia. Janga to potvr-

dzuje tým, že strieľa 

veľa gólov. Stal sa z 

neho úspešný strelec a 

pomáha nám, že sme pri 

šanciach efektívni. Ale 

odvtedy ubehol ešte 

krátky čas na to, aby 

som hodnotil nejaké zmeny. Skúsenosti s prvým tímom sú stále 

malé.“ 

Pod vaším vedením ste dosiahli s tímom v skutku ku-

riózny výsledok v Pobrezovej. Vyhrali ste tam 8:1. 

„Úprimne, už podľa toho, ako sa ten zápas vyvíjal, môžem 

teraz s nadsázkou povedať, že sme chceli zvíťaziť rozdielom 

desiatich gólov. Jednoducho, v stretnutí nastala taká príležitosť, 

takže sme sa pokúsili vyhrať veľmi vysokým rozdielom. V 

tomto prípade už išlo skôr o to, aby mal náš výsledok ešte väčší 

efekt.“ 

Čaká vás Slovan, Žilina, Nitra, Prešov a napokon hráte 

na ViOne. Na prvú šestku strácate 3 body a pred sebou ťaž-

kých súperov. Nemáte istú účasť v jarnej nadstavbovej 

časti. Ako sa to vníma v kabíne? 

„Denne pracujeme, aby sme hráčov rozvíjali aj po mentálnej 

stránke. To znamená, že chceme, aby sa nepozerali len na ta-

buľku a nevnímali ju. Nie je jednoduché, stále sa pozerať, či 

sme tam alebo tam nie sme. Skôr ich smerujeme k tomu, aby 

Strieľa Jakub Paur, atakuje ho stopér Slovana Bratislava Božikov. 
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plnili pokyny a hrali futbal, aký si predstavujeme. Toto je úloha 

do najbližšieho obdobia. Musíme zmeniť myslenie hráčov. Mu-

sia vnímať najskôr sami seba, až potom môžeme cez naše vý-

sledky vnímať tabuľkové umiestnenie.“ 

Patrí dnešný Trenčín do jarnej nadstavbovej časti? 

„Ak sa bavíme o tom, že budeme mať k dispozícii všetkých 

hráčov, Trenčín jednoznačne patrí do prvej šestky. Hľadáme 

spôsob ako sa tam dostať. Najmä prostredníctvom tréningov 

pred zápasmi, aby sme to vedeli zvládnuť aj bez chýbajúcich 

chalanov. Pokiaľ to nedokážeme výkonmi, môžeme o tom iba 

polemizovať. Všetko sa ukáže na ihrisku, či tam patríme, alebo 

nie.“ 

Ak by mužstvo hralo po zime len v skupine záchranu, 

zrejme to budete v Trenčíne považovať za neúspech sezóny. 

„Keď som sa dostal k A-tímu, veci mi takto prezentované 

neboli. Bolo mi povedané, aby som tím naštartoval a aby ukázal 

svoju energiu. Aby sa vrátil k veciam, ktoré sú tu v klube dané: 

dominantná hra, postavenie hráčov s loptou, pressing. Jednodu-

cho, aby tím hral spôsobom ako sa v Trenčíne preferuje. Ak 

budeme takto pracovať, výsledky sa časom dostavia. Prvotný 

cieľ je, aby mal Trenčín v každom zápase svoju tvár. Ak sa nám 

toto podarí, sezóna bude pre nás úspešná.“ 

www.sportaktuality.sk 01.12.2017 

pomocná evidencia 875/1/2017 

 

Samuel Ferenčík z trenčianskeho klubu Laugaricio vybojo-

val vzácnu zlatú medailu v slovinskom Trbovlje na 45. ročníku 

Európskeho pohára v karate. Získal ju v súbornom cvičení Kata 

v žiackej kategórii. Na najstaršom turnaji Európy štartovalo 

vyše 700 pretekárov zo 16 štátov.  

„Mám obrovskú radosť,“ povedal Ferenčíkov tréner Dušan 

Hajmach, ktorý zisk medaily považuje za veľký úspech pre 

http://www.sportaktuality.sk/
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trenčianske karate. „Bol to náš posledný turnaj v tomto roku, 

prajem všetkým úspešný rok 2018.“  

Info 28.12.2017 

pomocná evidencia 878/1/2017 

 

Slovenský hokejista Marián Gáborík dosiahol v noci na 

stredu 6. decembra v zámorskej NHL dve významné méty - ju-

bilejný 400. gól a 800. kanadský bod. Dvomi presnými zásahmi 

prispel k víťazstvu Los Angeles Kings nad Minnesotou Wild 

5:2.  

www.sportaktuality.sk 06.12.2017 

pomocná evidencia 889/1/2017 

 

Slovenská hádzanárska reprezentácia junioriek sa predsta-

vila na medzinárodnom turnaji v poľskom Lubline. V konku-

rencii domáceho národného tímu, Holandska a Česka obsadila 

so ziskom jedného bodu štvrtú priečku. 

V príprave na marcovú kvalifikáciu na júlový svetový šam-

pionát tejto vekovej kategórie v Maďarsku sa predstavilo až 

šesť hráčok AS Trenčín. Pozvánku na zraz juniorskej reprezen-

tácie dostali Barbora Hanzalíková, Nicol Nejedlíková, Nina 

Ušiaková, Erika Rajnohová, Katarína Kostelná a Barbora 

Zemanovičová. V reprezentácie kadetiek sa ocitla Lucia Pol-

láková, ktorá vycestovala s tímom na dva prípravné zápasy do 

Poľska.  

www.astrencin.sk 07.12.2017 

pomocná evidencia 895/1/2017 

 

Koniec sezóny bol pre gymnastický klub Pavlo úspešný. Na 

Majstrovstvách SR žien v Detve vybojovala v sobotu 2. decem-

bra v konkurencii 73 pretekárok titul majsterky SR juniorka Mi-

chaela Mokošová, ktorá sa zároveň stala víťazkou všetkých 

http://www.sportaktuality.sk/
http://www.astrencin.sk/
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štyroch kôl Slovenského pohára (SP) za rok 2017. V kategórii 

starších žiačok získala bronz Soňa Jankovičová.  

Ďalší majstrovský titul i víťazstvo SP za rok 2017 priviezol 

domov Oliver Kasala z Majstrovstiev SR mužov v kategórii 

starších žiakov v sobotu 9. decembra v Šamoríne. Patrik Pav-

líček získal bronz.  

Info 28.12.2017 

pomocná evidencia 898/1/2017 

 

Počas víkendu 9 a 10. decembra privítala trenčianska špor-

tová hala M-šport bedmintonové majstrovstvá Slovenska. Tie 

priniesli medailové úspechy aj pre reprezentantov AS Trenčín. 

Slovenský repre-

zentant Matej 

Hliničan získal 

bronzovú medailu 

vo dvojhre a spo-

ločne s Michalom 

Matejkom skon-

čili tretí vo štvor-

hre. Na majstrov-

stvách Slovenska 

sa predstavilo celkovo 67 hráčov zo sedemnástich slovenských 

klubov. 

Viktória Žiaková, ktorá patrila medzi najmladšie účas-

tníčky turnaja, zostala v prvom kole na rakete Sylvie Orlovskej, 

keď prehrala nešťastne v troch setoch 21:18, 18:21, 19:21. Jana 

Čižnárová sa prebojovala až do štvrťfinále. Tam však narazila 

na najväčšiu favoritku turnaja a neskoršiu majsterku Slovenska 

Martinu Repiskú. Po viac ako hodinu trvajúcom dramatickom 

boji prehrala 23:21, 13:21, 19:21. 

Michal Matejka vypadol už v druhom kole mužskej dvojhry 

s druhým nasadením Jurajom Vachálkom. Matej Hliničan bol 
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najúspešnejším zástupcom AS. V semifinále ale podľahol Mi-

lanovi Dratvovi, ktorý nakoniec získal svoj prvý titul majstra 

Slovenska. Semifinálový zápas sa skončil 21:15, 10:21, 17:21. 

Súčasťou domáceho šampionátu dospelých boli majstrov-

stvá v kategórii do 13 rokov. Zástupcom AS sa nepodarilo pre-

bojovať do bojov o cenné kovy. Ela Vojtíšková a Lucia Vaša-

tová vypadli už v prvom kole dvojhry a štvorhry. Matúš Zá-

vodský skončil v druhom kole dvojhry. 

www.astrencin.sk 13.12.2017 

pomocná evidencia 899/1/2017 

 

Hoci sa výstavba nového štadióna stretáva s problémami, 

celý proces nabral v uplynulých týždňoch spád. Vidieť to najmä 

na stavebnom ruchu na Sihoti. 

„Pracujeme na sieťach,“ povedal na úvod hovorca klubu 

Martin Galajda a pokračoval: „Súčasné práce sa týkajú prí-

pravy odvodňovacích šachiet, napojenia na splaškovú a daž-

ďovú kanalizáciu a položenia dočasných káblových rozvodov. 

Práce budú prebiehať do vianočných sviatkov. Zo zásadných 

vecí nás čaká ešte inštalácia dočasnej trafostanice.“ 

Ďalšie práce budú pokračovať v novom roku.  

www.astrencin.sk 12.12.2017 

pomocná evidencia 908/1/2017 

 

Zápasom proti HC 07 Orin Detva (6:2) uzatvorila Dukla 

Trenčín prvú polovicu základnej časti Tipsport ligy. Priam do-

konalým vstupom do sezóny si hráči vybojovali umiestnenie na 

1. priečke v priebežnej tabuľke a počas 29 zápasov o tento post 

neprišli. 

V 29 zápasoch si dokázali „vojaci“ vybojovať 19 výhier 

v riadnom hracom čase a 4 v predĺžení. Po jednom bode získali 

aj v ďalších dvoch stretnutiach. V kolonke „prehry v riadnom 

http://www.astrencin.sk/
http://www.astrencin.sk/
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hracom čase“ svieti číslo 4, na Duklu našla recept Banská Bys-

trica, Košice, Zvolen a Nitra. 

Peter Oremus, hlavný tréner, vo svojich vyjadreniach vždy 

poukazuje na kolektívne výkony, nie na jednotlivcov. Napriek 

tomu sú v kádri hráči, ktorí sa svojím herným prejavom dostali 

na popredné miesta práve v tabuľkách jednotlivcov. Príkladom 

je brankárska jednotka Michal Valent, ktorý s percentuálnou 

úspešnosťou 94,63% kraľuje gólmanom v Tipsport lige. V 26 

zápasoch, v ktorých nastúpil, inkasoval 44 gólov, naopak na 

konte má aj 6 shotoutov – najviac spomedzi všetkých brankárov 

v súťaži.  

V rámci kanadského bodovania sa najviac darí Petrovi 

Ölveckému, ktorý v 27 zápasoch nazbieral 27 (13+14) bodov 

a spomedzi všetkých hrá-

čov v Tipsport lige mu 

patrí 4. priečka. Dvadsať-

dvaročný obranca Matúš 

Holenda je pre zmenu naj-

lepší v +/- bodoch (+21), 

a to nielen v trenčianskom 

tíme, ale v celej súťaži! 

Ďalšie prvenstvo má 

Branko Radivojevič, ktorému sa spomedzi všetkých tipsportli-

gistov najviac darí v presilových hrách, nazbieral v nich 12 

(4+8) bodov. 

Hráči Dukly v 29 odohratých zápasoch strelili 93 gólov, do-

stali 52, a celkovo na súperových brankárov vyslali 916 striel. 

Percentuálna úspešnosť streľby je tak 10,15%. 

Vďaka svojim výkonom sa Petrovi Ölveckému a Tomášovi 

Starostovi podarilo získať si miestenku v slovenskom výbere 

na MECA Hockey games 2017.  

www.hkdukla.sk 14.12.2017 

pomocná evidencia 918/1/2017 

V kanadskom bodovaní sa zatiaľ najviac darí Petrovi Ölveckému. 

http://www.hkdukla.sk/
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Matúš Bero po dlhom čase strelil súťažný gól. Svojím pres-

ným zásahom pomohol tureckému Trabzonsporu k víťazstvu 

nad Kasimpasou 3:0.  

Aj vďaka jeho pohotovej gólovej akcii sa klubový zamest-

návateľ nášho reprezentačného stre-

dopoliara vyšvihol v tureckej lige už 

na siedme miesto a priblížil sa na do-

hľad priečkam znamenajúcim účasť 

v pohárovej Európe. Bývalý hráč AS 

Trenčín verí, že gól by mu mohol po-

môcť k návratu do zostavy Trabzonsporu, keďže neustále pen-

dluje medzi základnou jedenástkou a lavičkou náhradníkov. 

Priznajte, poriadne ste si odfúkali, keď sa vám podarilo 

skórovať po dlhšom časovom období? 

„Takto som sa nad tým nezamýšľal, ale som rád, že som stre-

lil gól. Zvlášť, že som sa presadil v zápase proti nepríjemnému 

súperovi. Výsledok 3:0 vyzerá síce jednoznačne, ale ani zďa-

leka to nebol taký jednoduchý duel. Turecká liga je nesmierne 

vyrovnaná a v každom 

kole sa stane, že nejaký 

favorizovaný tím prehrá s 

outsiderom.” 

Čo hovoríte na gó-

lovú akciu, ktorá vyze-

rala ako vystrihnutá z 

futbalovej učebnice? 

„Podarilo sa nám to pekne zahrať. Náš pravý obranca si zbe-

hol po krídle, ja som si pohybom vypýtal loptu a keď mi ju pos-

lal do päťky, stačilo už len nastaviť nohu a doklepnúť loptu za 

bránkovú čiaru.” 

Spomeniete si, kedy ste naposledy rozvlnili sieť vo far-

bách Trabzonsporu? 
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„Tuším to bolo proti Fenerbahce niekedy na jar.” 

Máte pravdu, pred polrokom proti Feneru a premiérový 

zásah ste dosiahli 5. decembra 2016. Zdá sa, že si gólové ak-

cie porciujete pekne v polročných obdobiach. 

„Naozaj to tak vychádza? To som nevedel. Dúfam, že nebu-

dem na nasledujúci gól čakať ďalší polrok (smiech).” 

Myslíte si, že by vám gól mohol pomôcť k väčšej mi-

nutáži? 

„Mám dobrý pocit zo svojho výkonu. Prišiel som z lavičky 

ako náhradník s určitými pokynmi. Podarilo sa mi ich splniť, 

mal som rozbehať súpera, oživiť zápas, pokúsiť sa dostať do 

nejakej šance, všetko z 

toho sa mi podarilo. 

Pocity sú vždy vý-

borné, keď sa vám po-

darí skórovať. Po-

mohlo mi to aj psy-

chicky, nebudem si 

klamať, moja pozícia 

nie je jednoduchá. Ča-

su na trávniku nie je toľko, koľko by som si predstavoval. Ve-

rím, že sa to zmení. Idem naplno, driem na tréningoch aj v zá-

pasoch, v mužstve je však veľká konkurencia. Nie som človek, 

ktorý by sa sťažoval.” 

Trabzonspor sa posunul na siedmu pozíciu a za druhým 

Istanbulom Basaksehir zaostáva už len o päť bodov, to nie 

je zlé, čo poviete? 

„Už som vravel, že turecká liga je extrémne vyrovnaná. Či 

hráte proti prvému alebo poslednému tímu, nikdy neviete, ako 

dopadne zápas. Zaostávame iba dva body za Besiktasom Istan-

bul, ktorý vyhral skupinu Ligy majstrov a bez problémov po-

stúpil do osemfinále. Aj to ukazuje silu tureckej ligy a ja som 

rád, že môžem pôsobiť v takej kvalitnej súťaži.” 
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Trabzonspor neprehral osem súťažných zápasov po 

sebe, takúto sériu mal naposledy začiatkom roka. Zdá sa, že 

sa vám viac darí v chladnejších mesiacoch, môžu mať pove-

ternostné podmienky vplyv na vaše výsledky? 

„Nemyslím si to, skôr to bude zhoda okolností. V zime prišli 

do mužstva noví hráči, dobre zapadli a darilo sa nám. Nový tré-

ner priniesol novú energiu.” 

Ligový zápas odohráte aj na Štedrý deň, stihnete si užiť 

Vianoce? 

„Uvidíme, keďže hráme vonku, tak na zápas odcestujeme už 

23. decembra. Domov sa vrátime na Štedrý deň až niekedy ve-

čer, možno predsa len stihneme s chalanmi niečo zorganizovať 

a aspoň trochu si to užiť.” 

Na rozdiel od minulého roka však má turecká liga me-

sačnú prestávku, budete mať aj vy hráči dlhšie voľno? 

„Ani nie, možno tak štyri alebo päť dní. Určite sa chystám 

na Slovensko, ale neviem, ako dlho sa zdržím. Minulý rok som 

pre klubové povinnosti nemohol byť na otcovej päťdesiatke, 

maminu oslavu tento rok stihnem, narodeniny má 30. decembra 

a ja sa už teraz na ňu teším...” 

www.sportaktuality.sk 14.12.2017 

pomocná evidencia 919/1/2017 

 

AS Trenčín s podporou partnerov klubu pripravil pre žiakov 

prvého stupňa tren-

čianskych základ-

ných škôl už siedmy 

ročník mikulášskeho 

futbalového turnaja. 

V mestskej športovej 

hale na Sihoti sa 

stretlo osem výberov. 

Víťazstvo z tradičného MikulAS Cupu putovalo rovnako ako 

http://www.sportaktuality.sk/


744 
 

pred rokom do základnej školy na Hodžovej ulici, ktorá získala 

celkovo piaty triumf. 

Malých futbalistov a skvele povzbudzujúce fankluby prišiel 

obdarovať Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom. 

Nechýbali nielen dobroty, ale ani všetci hráči prvého mužstva 

AS Trenčín. Zverenci 

trénerského kvarteta 

Marčok, Cifranič, 

Van der Wee a Do-

biáš absolvovali po-

riadnu zápasovú por-

ciu. Každý tím mal vo 

svojom strede dvo-

jicu alebo trojicu z 

fortunaligovej kabí-

ny. Účastníkom turnaja bol rovnako ako minulý rok aj tím Spo-

jenej školy internátnej. 

„Deti už tradične vytvorili skvelú atmosféru, bez ktorej si 

nevieme MikulAS Cup predstaviť. Vďaka patrí nielen fandia-

cim deťom, ale aj všetkým učiteľom. Mikulášsky turnaj je jed-

nou z najdôležitejších udalostí v kalendári nášho klubu a my 

máme z toho veľkú radosť. Každoročne prináša v závere roka 

mnoho radosti deťom a pozitívnu energiu do nášho klubu bez 

ohľadu na výsledky našich chlapcov v ligových súťažiach,“ po-

vedala organizátorka turnaja Petra Drábová. 

Finále: Hodžova – Na dolinách 2:1, o 3. miesto: Bezručova 

– Veľkomoravská 1:0. Najlepší strelec Oliver Rakova, najlepší 

brankár Boris Kováč (obaja ZŠ Veľkomoravská), najlepší hráč 

Timea Majanová (ZŠ Novomeského), najlepší fanklub ZŠ 

Dlhé Hony. 

www.astrencin.sk 15.12.2017 

pomocná evidencia 920/1/2017 

 

http://www.astrencin.sk/
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Po viac ako štyroch rokoch a ziskoch dvoch double (2015, 

2016) povedal Trenčín zbohom trénerovi Martinovi Ševelovi. 

Osudným sa mu stal 

súboj 7. kola doma 

so Slovanom (2:2), 

po ktorom mal AS 

bilanciu 1-3-3. Tak-

tovku prevzala dvo-

jica Vladimír Cif-

ranič – Roman 

Marčok, prvý me-

novaný robil predtým Ševelovi asistenta. Vladimírovi Cifrani-

čovi sme položili niekoľko otázok. 

Na poslednú chvíľu ste sa dostali do prvej šestky, ako 

veľmi to zlepšilo náladu v klube pred Vianocami a dlhou 

zimnou prestávkou?   
„Urobilo nám to radosť, ale my sme takmer vôbec neriešili 

tabuľkové postavenie a prvú šestku. Chceli sme predovšetkým 

zlepšiť herný prejav, vďaka čomu by sa dostavili aj lepšie vý-

sledky. Práve na túto tému sme sa s hráčmi často bavili. Zdô-

razňovali sme im, že keď budú hrať tak, ako vedia, budeme v 

tabuľke oveľa vyššie.“  
Dominantné víťazstvo 5:2 nad úradujúcim majstrom zo 

Žiliny na záver jesene však musí pôsobiť ako veľký pozi-

tívny impulz, nie?   
„Tento zápas vnímame ako odrazový mostík do jarnej časti. 

Pred nami sú ešte tri duely základnej časti, v ktorých musíme 

nadviazať na súboj so Žilinou. Pozitívne je, že sme herne domi-

novali aj v zápasoch, keď nám to výsledkovo nevyšlo podľa 

predstáv. Boli sme lepší na Slovane, rovnako aj doma proti Tr-

nave, hoci vtedy sme hrali po prestávke o jedného menej.“  
Ako by ste po jeseni definovali tohtosezónne ciele klubu? 

Prienik do prvej šestky Vladimíra Cifraniča potešil. 
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„Chlapcov sme až doteraz nechceli zväzovať, nechceli sme, 

aby mysleli na tabuľku. Keď budú dobrí, budú tam, kde si za-

slúžia byť. Je jasné, že chceme byť v prvej šestke a chceme hrať 

o pohárovú Európu. To sú naše ciele.“  
Máte najlepšiu ofenzívu v súťaži, len tri mužstvá však in-

kasovali viackrát 

ako AS. O čom 

podľa vás vypovedá 

skóre 47:30?   
„Že chceme hrať 

útočne. Je logické, že 

ak sa do ofenzívy za-

pájame s veľkým 

počtom futbalistov, 

hráme vzadu na väčšie riziko. Samozrejme, prejavuje sa to aj 

na skóre.“  
Z toho je zároveň asi jasné, čo najviac potrebujete zlep-

šiť, však?  

„Defenzívnu činnosť, no nielen obrannej štvorice, ale celého 

mužstva. Okamžite po strate lopty musíme automaticky prepí-

nať do obranného módu, aby sme ju čím skôr získali späť. Naj-

silnejší sme totiž práve vtedy, keď máme loptu v moci.“  
Ako rýchlo ste dokázali preladiť v septembri z pozície 

asistenta na hlavného trénera?   

„Mal som výhodu, že som s Martinom Ševelom pracoval 

štyri roky a poznal som detailne všetky procesy. Situácia sa 

zmenila, do realizačného tímu prišli noví chalani, s ktorými sme 

si potrebovali rozdeliť kompetencie. Ja som začal byť zodpo-

vedný za výsledky, čo nebolo ľahké. V prvom zápase sme pre-

hrali 1:5 v Žiline, krátko na to prišiel výbuch v pohári. V tom 

čase bolo najdôležitejšie presvedčiť hráčov, že majú kvalitu. 

Z gólu sa teší El Mahdioui, vľave Janga, vpravo Ubbink. 
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Potrebovali sme sa zdvihnúť psychicky, čo sa, našťastie, poda-

rilo.“  
Bola podľa vás potrebná zmena na poste hlavného tré-

nera?  
„Mne sa na to ťažko odpovedá, je to skôr otázka na vedenie 

klubu. Aj predtým sme hrali solídne, ale nevedeli sme to preta-

viť do úspešných výsledkov.“  
Očakávate veľké zmeny v hráčskom kádri počas zimy či 

by ste boli spokojný, keby zostalo mužstvo pokope bez vý-

razných zásahov?  

„Rozloženie tímu je v poriadku. Ak by to takto zostalo, bol 

by som maximálne spokojný. Vždy sa dá polemizovať o mož-

ných príchodoch, ale nemyslím si, že bude veľa zmien.“    
Kto bol podľa vás najlepší hráč jesennej časti? 

„El Mahdioui. Takýto hráč už dlho nebehal po slovenských 

trávnikoch. Má skvelý prehľad v hre, je to rozdielový futba-

lista.“ 

Vysvedčenie mužstva  

Herný prejav 2  
Smerom dopredu to bola paráda, hoci aj tu sa našli alibis-

ticko-nesúrodé výkony nehodné dvojnásobného majstra. Muž-

stvo nebránilo dobre ako celok, pridali sa aj zlyhania jednotliv-

cov. Keď však Trenčínu vyšiel zápas, bola to futbalová óda na 

radosť. AS má v kabíne obrovský potenciál, ktorý ešte nenašiel 

dostatočné využitie, preto výkonnostná krivka kopíruje sínu-

soidu.  

Duch mužstva 2  

Káder zostal v lete pokope, poriadnym oživením, najmä fut-

balovým, sa stali príchody Van Haarena a El Mahdiouia. Veľká 

zmena nastala v septembri, mužstvo si muselo zvykať na no-

vého dirigenta. Ten dosiahol s hráčmi niekoľko parádnych 
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výsledkov, ktoré - logicky - pozdvihli celkovú atmosféru v mul-

tikultúrnej kabíne.  
Ofenzíva 1 

 Trenčín strelil na jeseň 47 gólov, o sedem viac ako druhá v 

poradí najproduktívnejších mužstiev Žilina. Ofenzívnu prácu 

mužstva najčastejšie úročil Janga (14-krát), ďalší štyria hráči 

skórovali minimálne štyrikrát. AS má vhodné typy hráčov na 

ortodoxný útočný futbal, hoci nie vždy to prináša aj bodové 

ovocie. 

Defenzíva 4  
Nemala úplne stabilnú štruktúru a robila tiež dosť veľa indi-

viduálnych chýb, ktoré však vyplývali aj z ultra ofenzívneho 

herného prejavu. Tridsať inkasovaných gólov je najviac z muž-

stiev na 1. až 9. mieste, Trenčania teda jednoznačne vedia, na 

čom treba počas zimy pracovať.   

Tréner 3  
V Trenčíne „vynašli“ Guľu, po ňom Ševelu a teraz dali pries-

tor na realizáciu ďalšiemu mladému trénerovi: Vladimírovi Cif-

raničovi. Ten sa učil niekoľko rokov práve od Ševelu, ktorý pri 

mužstve skončil po 7. 

kole. Čas ukáže, či 

mali funkcionári spod 

Čákovho hradu opäť 

šťastnú ruku. 

 Celková známka 2 

K dvojke by to 

chcelo dodať ešte zna-

mienko mínus, vtedy 

by to bol odraz reality. 

Na trojku to nie je, veď Trenčín patrí stále medzi najpozerateľ-

nejšie mužstvá ligy a na druhé miesto stráca len päť bodov. Po 

zlepšení viackrát spomínanej defenzívnej práce bude AS 
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získavať vďaka veľkému množstvu talentu v mužstve aj oveľa 

viac bodov. 

V druhej polovici septembra dosiahol Trenčín v Poprade 

proti Prešovu ešte len tretie víťazstvo v sezóne, ale stálo za to. 

Triumf 7:0 prekonal v Podbrezovej, ktorú zdolal 8:1.  

Rangelo Janga dal v minulej sezóne v 31 zápasoch 14 gólov, 

teraz mu na rovnakú porciu stačilo sedemnásť stretnutí, z toho 

len v štrnástich nastúpil v základnej zostave. Aj preto  je oňho 

veľký záujem.  

www.sportaktuality.sk 21.12.2017 

pomocná evidencia 930/1/2017 

 

Tím AS Trenčín U10 uzavrel končiaci sa rok víťazstvom na 

turnaji v Brne. V spoločnosti Slovana Bratislava, Sparty Brno, 

Zlína, Vyškova a Zbrojovky Brno iba raz remizoval. Ostatné 

zápasy vyhral. 

Tím trénerov Michala Vereša a Miroslava Uhrína vstúpil 

do turnaja remízou proti Slovanu Bratislava. Následne zdolal 

všetkých zostávajúcich súperov vrátane druhej Sparty Brno. Na 

svojom konte mal najviac strelených a najmenej inkasovaných 

gólov na turnaji.  

„Halový turnaj šiestich kvalitných tímov sme odohrali na 

umelej tráve, čo nám samozrejme vyhovovalo viac ako palu-

bovka. Od prvého zápasu sme sa snažili hrať dominantne, čo sa 

napokon odzrkadlilo aj na našich výsledkoch,“ povedal tréner 

družstva Michal Vereš a dodal:  

„Spokojný som bol nielen s predvedenou hrou, ale aj túžbou 

po víťazstvách. Celkový triumf je odmenou pre chlapcov za prí-

stup k tréningom, ktorý bol v poslednom období veľmi dobrý.“  

Konečné poradie: 1. AS 13 bodov, 2. Sparta Brno 10, 3. Slo-

van Bratislava 7, 4. Zbrojovka Brno 5, 5. Vyškov 4, 6. Zlín 3. 

www.astrencin.sk 29.12.2017 

pomocná evidencia 941/1/2017 

http://www.sportaktuality.sk/
http://www.astrencin.sk/


750 
 

 

Dvojica opôr hádzanárskeho klubu AS Trenčín dohrá sezónu 

v tíme lídra medzinárodnej MOL ligy DHK Baník Most. Kris-

tína Opátová a Katarína Kostelná majú „čiernym anjelom“ 

pomôcť v domácej súťaži v ceste za obhajobou titulu, ale aj v 

skupinovej fáze prestížneho Pohára EHF. Hádzanárky Mostu 

narazia v D-skupine na švédsky H65 Höörs, nórsky Larvik a 

rumunský HC Zalau. Zápasy sú na programe počas januára 

a februára 2018. 

„Ďakujeme obom hráčkam za ich prínos a výkony, ktoré 

predvádzali v našom drese. Zároveň dievčatám gratulujeme k 

prestupu. Dostali veľkú príležitosť a my im prajeme v prvom 

rade pevné zdravie a veľa úspechov v nových farbách. Veríme, 

že pre obe bude tento prestup ďalším posunom v kariére,“ uvá-

dza stanovisko klubu HK AS Trenčín. 

„Dostala som šancu posunúť sa medzi skúsenejšie hráčky, 

od ktorých sa môžem 

veľa naučiť. Z Tren-

čína sa mi neodchá-

dza ľahko. S diev-

čatami sme boli od 

detstva spolu, som 

rada, že ma podporili. 

Tešili sa z príležitosti, 

ktorá sa mi naskytla. 

Chcem poďakovať 

trénerom Rajnohovej a Hradilovi za všetko, čo mi dali,“ pove-

dala Katarína Kostelná, ktorú doplnila brankárka Kristína Opá-

tová: „Som vďačná za túto šancu. Je to pre mňa veľká príleži-

tosť. Hádzaná tvorí neoddeliteľnú súčasť môjho života a ja sa 

túžim posúvať ďalej. Chcem túto možnosť využiť naplno. Ne-

sklamať tých, ktorí mi pomohli dostať sa do Mostu. Rovnako 

Kristína Opátová (vľavo) a Katarína Kostelná. 
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túžim presvedčiť Baník, že šanca, ktorú mi dali, sa im vypla-

tila.“ 

www.astrencin.sk 30.12.2017 

pomocná evidencia 943/1/2017 

http://www.astrencin.sk/

