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Šport a telesná kultúra 

 

Na zozname hráčov trenčianskej Dukly Trenčín už nefigu-

ruje meno Tomáša Bulíka, ktorý odišiel z tímu na vlastnú žia-

dosť. Súčasne na vlastnú žiadosť ukončil pôsobenie v klube 

i generálny manažér Július Pénzeš, ktorý prijal ponuku stať sa 

hlavným trénerom v ASC Corona Brasov (Erste Liga). Kompe-

tencie jeho funkcie si podelia súčasní tréneri Dukly spoločne 

s ďalšími osobami, ktoré sa starajú o chod klubu.  

www.hkdukla.sk 04.01.2018 

pomocná evidencia 005/1/2018 

 

Tím AS Trenčín odštartoval v piatok 5. januára predpolud-

ním zimnú prípravu na jarnú časť aktuálneho ročníka Fortuna 

ligy. Trénerom bol k dispozícii takmer kompletný káder. 

Staronovými tvárami v kabíne prvého mužstva sú navrátilci 

z hosťovania v Prešove Issa Adekunle a Maduka Udeh. No-

váčikmi srbský ob-

ranca Jovan Pavlo-

vič a holandský stre-

dopoliar Joey Slee-

gers. Prvý menovaný 

podpísal kontrakt ešte 

v októbri minulého 

roka, druhý je pred 

podpisom viacročnej 

zmluvy. Jovan Pavlo-

vič prichádza z OFK Banja Luka a Joey Sleegers obliekal dres 

NEC Nijmegen. S mužstvom trénuje aj dorastenec Jakub Ka-

dák, ktorý podpísal len nedávno profesionálny kontrakt. 

 

 

Prvý tréning na jarnú časť sezóny, vľavo Achraf El Mahdioui. 

http://www.hkdukla.sk/
http://www.astrencin.sk/clanek.asp?id=AS-Trencin-podpisal-mladeznickeho-reprezentanta-Srbska-6024
http://www.astrencin.sk/clanek.asp?id=AS-Trencin-podpisal-mladeznickeho-reprezentanta-Srbska-6024
http://www.astrencin.sk/clanek.asp?id=AS-Trencin-podpisal-mladeznickeho-reprezentanta-Srbska-6024
http://www.astrencin.sk/clanek.asp?id=Kadak-v-sestnastich-so-zmluvou-v-AS-Trencin-6187
http://www.astrencin.sk/clanek.asp?id=Kadak-v-sestnastich-so-zmluvou-v-AS-Trencin-6187


622 
 

Chýbal iba Milan Kvocera, ktorý absolvuje v nasledujúcich 

dňoch tréningový kemp reprezentačnej dvadsiatky v Grécku. 

Individuálny tréning má po zranení členka ďalší mládežnícky 

reprezentant Slovenska Filip Halgoš. V porovnaní s kádrom z 

jesene absentovali ešte Rodney Klooster 

odchádzajúci do druholigového holand-

ského FC Eindhoven, Rangelo Janga už 

trénuje s KAA Gent a Ricky van Haaren 

sa rozhodol pre odchod do Slovana Brati-

slava. 

Aktuálna súpiska AS Trenčín: Branká-

ri Igor Šemrinec, Adrián Chovan, ob-

rancovia: Lukáš Skovajsa, Keston Ju-

lien, Rafael, Martin Šulek, James Law-

rence, Tomáš Šalata, Peter Čögley, Jo-

van Pavlovič, Peter Kleščík, Maduka Udeh,  stredopoliari 

Abdul Zubairu, Jakub Paur, Desley Ubbink, Joey Sleegers, 

Ejike Okoh, Achraf El Mahdioui, Filip Halgoš Jakub Ka-

dák, krídelníci a útočníci Giorgi Beridze, Hamza Čatakovič, 

Hilary Gong, Milan Kvocera, Philip Azango, Antonio 

Mance, Issa Adekunle.  

www.astrencin.sk 05.01.2018 

pomocná evidencia 007/1/2018 

 

Slovenskí hokejisti spolu s Trenčianskou župou plánujú 

Trenčínu prinavrátiť pozíciu hokejovej mekky. Práve v kraj-

skom meste chcú vybudovať Regionálnu stredoškolskú hoke-

jovú akadémiu. Tá by mala byť vzorovou pre zvyšok Sloven-

ska. 

V októbri uplynulého roka podpísal Trenčiansky samo-

správny kraj (TSK) memorandum o spolupráci so Slovenským 

zväzom ľadového hokeja (SZĽH). Išlo o prvý dokument také-

hoto typu vôbec podpísaný medzi krajskou samosprávou 

Nová tvár – Joey Sleegers. 

http://www.astrencin.sk/
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a hokejovým zväzom. Spolupráca však po dvoch podpisoch 

zďaleka neskončila na formálnej úrovni – práve naopak. Vo 

veľkom sa rozvíja 

a naznačuje, že v tren-

čianskom regióne by 

sa v blízkej budúc-

nosti mali udiať nielen 

v tom hokejovom sve-

te naozaj veľké veci. 

Podľa autora myš-

lienky, aby sa v Tren-

číne vytvorilo kvalitné 

hokejové zázemie a prípravu pre športové hokejové talenty Ri-

charda Pavlikovského sa v slovenskej mládeži ukrýva obrov-

ský genetický potenciál. Tá však potrebuje odborné vedenie, 

a nielen športový, ale aj osobnostný tréning a rozvoj už od ma-

lička. SZĽH preto prichádza s myšlienkou Regionálnej stredo-

školskej hokejovej akadémie, ktorá má pod jednou strechou po-

skytovať komplexné zázemie a vychovávať budúce legendy 

svetovej NHL. Partnera 

tohto pilotného pro-

jektu, ktorý by v budúc-

nosti mal ísť za príklad 

aj ostatným mestám, re-

spektíve krajom, zväz 

našiel v TSK. 

Akadémia by mala 

začať rásť v odhadova-

nom časovom horizonte v areáli stredoškolského campusu 

v Trenčíne – Zámostí niekedy v druhej polovici budúceho roka. 

Za jej múrmi by sa nemala skrývať len moderná hokejová hala, 

ale aj vyhľadávaní tréneri, skúsení pedagógovia a športovci, 
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ktorí dbajú o to, aby sa nerozvíjali len na hokejovej, ale aj vzde-

lanostnej a celkovej osobnostnej úrovni. 

Partnerom projektu však nie je len samotný TSK, ale aj ďal-

šie inštitúcie, ktoré vedia prostredníctvom svojich prostriedkov 

a ľudského kapitálu pomôcť zrodu tejto unikátnej myšlienky; 

a to krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región, Kraj-

ské centrum voľného času v Trenčíne a Športové gymnázium 

v Trenčíne. To už dnes vychováva športové talenty, čaká ho 

však ešte svetlejšia budúcnosť. Kraj v jeho areáli stavia novú 

telocvičňu s parametrami športovej haly. Ak by telocvičňu 

v budúcom roku doplnila aj samotná hokejová aréna, stredo-

školský campus, v ktorého areáli sa nachádza 5 stredných škôl, 

významne zmení tvár. 

Kraj totiž plánuje aj re-

konštrukciu školského 

internátu, na ktorom 

v súčasnosti prechodne 

býva sedemsto študen-

tov. 

Škola sa navyše 

v súlade so zákonom 

premenuje na Strednú 

športovú školu a po všetkých uvedených úpravách má obrovské 

predpoklady stať sa prestížnou a vyhľadávanou športovo-vzde-

lávacou inštitúciou.  

„Keď sa prostriedky a kompetenčné možnosti samospráv-

neho kraja spoja s know-how SZĽH a odhodlaním jeho členov, 

verím, že vznikne niečo unikátne. Regionálna hokejová akadé-

mia pomôže nielen vzdelávať a formovať športové talenty, ale 

prakticky ich pripraviť aj na život, v ktorom by sa či už zo zdra-

votného alebo iného hľadiska nemohli živiť primárne hokejom. 

Naším zámerom je vytvoriť skutočne kvalitnú školu na najvyš-

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2017/sportove-gymnazium-v-trencine-bude-mat-po-rokoch-vlastnu-telocvicnu.html?page_id=436201
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2017/sportove-gymnazium-v-trencine-bude-mat-po-rokoch-vlastnu-telocvicnu.html?page_id=436201
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šej úrovni,“ uviedol župan Jaroslav Baška v stredu 10. januára 

počas stretnutia na Úrade TSK s partnermi memoranda.  

Županovu myšlienku potvrdil aj prezident SZĽH Martin 

Kohút, ktorý dodal, že pridanou hodnotou hokejovej akadémie 

by malo byť napr. vyučovanie niektorých odborných predme-

tov v anglickom jazyku či budovanie regionálnej identity u detí 

a mládeže.  

„Našou ambíciou je vytvoriť nový športovo-vzdelávací sys-

tém a byť vzorom pre ostatné vyššie územné celky, aby videli, 

že sa to naozaj dá,“ dodal šéf slovenského hokeja.  

Projekt Regionálnej stredoškolskej hokejovej akadémie 

v Trenčíne je v súčasnosti v štádiu aktívneho plánovania. 

V jednotlivých etapách by v rámci akadémie mala v prvom ra-

de vyrásť nová hokejová hala, hradená z rozpočtu samospráv-

neho kraja, neskôr plány smerujú aj k dobudovaniu napr. novej 

knižnice, študentskej kaviarne, workoutového ihriska či iných 

zón, atraktívnych a prospešných pre mládež. Prípravnú fázu by 

jednotliví partneri memoranda chceli zvládnuť v priebehu tohto 

roka, so samotnou výstavbou haly by župa rada začala v prie-

behu roku 2019. 

www.tsk.sk 12.01.2018 

pomocná evidencia 017/1/2018 

 

Už pred Vianocami avizované futbalové partnerstvo medzi 

KAA Gent a útočníkom AS 

Trenčín Rangelom Jangom 

sa spečatilo zmluvou do 

roku 2021. Rangelo Janga 

bol so 14 gólmi najlepším 

kanonierom jesennej časti 

Fortuna ligy, v uplynulej se-

zóne sa dostal na rovnakú métu, ale za celý ligový ročník. Ran-

gelo Janga v uplynulej súťažnej jeseni v drese AS Trenčín strelil 

http://www.tsk.sk/
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dovedna 16 gólov v 18 zápasoch a pridal aj 3 asistencie. Cel-

kovo počas dvoch sezón pod hradom Matúša Čáka v 58 zápa-

soch rozvlnil sieť 33-krát a pripísal si aj 7 asistencií. 

V minulosti odišli z AS Trenčín do KAA Gent nigérijskí krí-

delníci Moses Simon a Samuel Kalu, ktorí sú súčasťou kádra 

belgického prvoligistu aj v súčasnosti. 

Dvadsaťpäťročný rodák z Rotterdamu s predkami z Curacaa 

Rangelo Janga začal „dospelú“ kariéru v sezóne 2010/2011 v 

holandskom tíme Eredivisie Willem II Tilburg, tri sezóny odo-

hral potom v tíme Excelsior (2012-2014). 

Jeho kariéra pokračovala v cyperskom tíme Omonia Aradip-

pou, odkiaľ po roku zamieril späť do Holandska do FC Dord-

recht. Potom nasledovala už spomenutá dvojročná trenčianska 

skúsenosť. Od roku 2016 Rangelo Janga odohral 10 zápasov v 

reprezentačnom drese Curacaa, strelil 4 góly. 

www.sportaktuality.sk 12.01.2018 

pomocná evidencia 018/1/2018 

 

AS Trenčín povedie v zápasoch jarnej časti najvyššej domá-

cej súťaže dvojica Vladimír Cifranič – Juraj Ančic. Trénerom 

brankárov je naďalej Marek 

Dobiáš a v realizačnom tíme 

zostáva aj Gideon van der 

Wee. Roman Marčok sa vra-

cia k mládežníckym tímom, ale 

naďalej bude v prípade potreby 

vypomáhať v prvom tíme ako 

analytik. 

Štyridsaťtriročný tréner Vladimír Cifranič pôsobil dlhodobo 

v mládežníckych tímoch AS Trenčín. V septembri 2013 nastú-

pil po boku Martina Ševelu ako asistent v prvom mužstve. Po 

odchode Ševelu viedol tím spoločne s trénerom Romanom Mar-

čokom. Od úvodného kola jari bude sedieť na lavičke ako 

Novým hlavným trénerom AS sa stal Vladimír Cifranič. 

http://www.sportaktuality.sk/
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hlavný tréner iba Vladimír Cifranič. Jeho asistentom sa stal Ju-

raj Ančic, ktorý mal doposiaľ na starosti sedemnástku. 

„Slovenskému futbalu dokážeme okrem nových tvárí na po-

zíciách hráčov ponúknuť aj zaujímavých trénerov, čo nás veľmi 

teší. Veríme, že Vladimír Cifranič bude po Adriánovi Guľovi a 

Martinovi Ševelovi tretím mladým kormidelníkom, ktorý sa do-

káže presadiť na tomto trhu. Z pohľadu profesijnej úrovne je 

dnes ďalej ako boli jeho dvaja predchodcovia. Po prijatí na štú-

dium najvyššej trénerskej licencie môže prepojiť zvyšovanie 

kvalifikácie s praxou. Z nášho pohľadu to je veľmi dôležitý mo-

ment. Preto kvitujeme zmenu v pravidlách, ktorá študentom 

Euro Pro dáva možnosť pracovať v najvyššej súťaži,“ povedal 

generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček. 

 „Hoci Vladimír Cifranič je rodákom z východu Slovenska, 

dnes je už prakticky Trenčanom. Juraj Ančic je rodákom z 

Trenčína. Obaja hrali v našom klube a obaja prešli ako tréneri 

trenčianskou akadémiou. Pre nás sú aj tieto fakty veľmi silné a 

dôležité. Veríme, že prichádza ďalšia úspešná dvojica,“ dodal 

na záver výkonný šéf AS Trenčín. 

www.astrencin.sk 29.01.2018 

 

Záujem Trenčanov o športovanie v školských športových 

areáloch v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi narastá. V mi-

nulom roku navyše pribudla možnosť zašportovať si na nových 

multifunkčných ihriskách pri ZŠ Dlhé Hony a tiež na Východ-

nej ulici.  

Športové areály slúžia v čase vyučovania žiakom školy na 

hodinách telesnej výchovy, po vyučovaní sa využívajú na krúž-

kovú záujmovú činnosť. Zvyčajne po 16. hodine, ale najmä po-

čas víkendov sú areály k dispozícii športovo založeným obyva-

teľom mesta.  

V športových areáloch pri ZŠ na Bezručovej, Hodžovej, L. 

Novomeského a Veľkomoravskej ulici bola oproti roku 2016 

http://www.astrencin.sk/
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návštevnosť vyššia o 9433. Keď pripočítame približne 4800 

návštevníkov v areáli pri ZŠ na Dlhých Honoch, znamená to, 

že v roku 2017 športové areály navštívilo viac ako 142 tisíc 

Trenčanov.  

Najvyšší záujem, už tradične, prejavovali o areál pri ZŠ na 

Hodžovej ulici, zaregistrovali tu 54659 návštevníkov. Vysoký 

záujem športuchtivej verejnosti je aj o najväčší areál pri ZŠ L. 

Novomeského – 47925.   

Info 30.01.2018 

pomocná evidencia 052/1/2018 

 

Záujem o služby Stanislava Lobotku neutícha. Počas ne-

dávno skončeného zimného prestupového obdobia mali mla-

dého slovenského stredopoliara v hľadáčiku kluby ako FC Bar-

celona, Real Madrid či Inter Miláno. Celta Vigo sa teraz k všet-

kým tým špekuláciám oficiálne vyjadrila.  

Športový riaditeľ galícijského klubu Felipe Miňambres sa 

na utorkovej tlačovej konferencii nevyhol ani otázkam ohľa-

dom Stanislava Lobotku. Počas zimy bol rodák z Trenčína azda 

najviac sledovaným futba-

listom Celty Vigo. Felipe 

Miňambres dnes potvrdil, 

že zvesti o „Nerazzurri” bo-

li pravdivé. 

„Zo strany Interu Miláno 

išlo o veľmi veľký záujem, 

ale odkázali sme ich na vý-

kupnú klauzulu v zmluve s tým, že nebudeme rokovať pod túto 

sumu,“ uviedol Felipe Miňambres. 

Podľa jeho slov Stanislav Lobotka vôbec neprejavil záujem 

o prestup. „Vždy nám vravel, že tím neopustí. Je mu tu dobre. 

Klub nebol spokojný s ponukou Interu Miláno, on je tu šťastný 

a nechcel odísť. Prípadný prestup by teda nebol výhodný pre 
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nikoho,” doplnil predstaviteľ aktuálne ôsmeho tímu španielskej 

La Ligy. 

„Komunikovali sme so zástupcami Interu Miláno. Našim pr-

voradým cieľom vždy bolo udržať Stanislava Lobotku v tíme. 

Aj v súčasnosti komunikujeme s jeho agentom, pretože mu 

chceme predĺžiť zmluvu, dať mu vyšší plat a navýšiť jeho vý-

kupnú klauzulu,” prezradil na tlačovej konferencii Felipe Mi-

ňambres. 

Stanislav Lobotka prestúpil do Celty Vigo v lete z dánskeho 

Nordsjaellandu za 5 miliónov eur. V aktuálnej sezóne odohral 

za „Célticos” 25 zápasov a stala sa z neho jedna o tímových 

opôr. 

S 90,9-percentnou úspešnosťou prihrávok figuruje na 9. 

mieste v rebríčka La Ligy. Za sebou nechal dokonca aj také 

mená ako Ivan Rakitič, Sergio Busquets alebo Luka Modrič. 

www.sportaktuality.sk 06.02.2018 

pomocná evidencia 069/1/2018 

 

Športový klub Real team Trenčín získal v sobotu 10. febru-

ára v trenčianskej Mestskej športovej hale v 1. kole Sloven-

ského pohára v karate detí do 11 rokov 30 medailí a 1. miesto 

zo všetkých klubov.  

Zo zisku zlata sa tešili Monika Horváthová, Viktória Kad-

lecajová, Rafael Beňo a Viviana Kováčová (v agility), Rafael 

Beňo, Klára Chrastinová a Linda Predanocy (kata) a Viktor 

Beňo (kumite). Striebro vybojovali Sofia Štefaneková a Timo-

tej Sládek (agility), Monika Horváthová, Michelle Grzná-

rová a Kristián Kosík (kata), Klára Chrastinová a Lenka 

Melicháreková (kumite). Bronz získali Nina Pummerová, 

Alexandra Blizmanová, Matúš Lamačka, V. Beňo, Ema Za-

jačková, Matej Galko a Stela Bystrická (agility), V. Beňo, 

Nikolas Kalafut, L. Melicháreková, Tereza Podolánová a S. 

http://www.sportaktuality.sk/
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Štefaneková (kata), M. Horváthová, Adela Pišojová, Ta-

mara Podolánová a E. Zajačková (kumite).  

Z výborného štartu v roku 2018 sa tešili aj tréneri Lenka 

Beňová, Ivan Kostelný a Jozef Beňo.   

Info 06.03.2018 

pomocná evidencia 076/1/2018 

 

Vo futbalovom klube AS Trenčín nastali pred štartom jarnej 

časti Fortuna ligy iba minimálne zmeny. Šiesty tím po jeseni 

má jasné ambície - udržať sa v hornej polovici tabuľky a zabo-

jovať o účasť v európskych klubových súťažiach.  

 „Chceme byť na ihrisku naďalej dominantní a vnucovať sú-

perom náš spôsob hry. Ako vždy sa budeme snažiť posúvať na-

šich hráčov ďalej,“ povedal na úvod tréner Vladimír Cifranič. 

Jeho zverenci v prípravnom období odohrali šesť prípravných 

zápasov s bilanciou tri víťazstvá a rovnaký počet prehier. Už 

tradične sa zúčastnili 

na sústredení v turec-

kom Beleku, kde ich 

preverili Hajduk 

Split, Dinamo Mos-

kva a Napredak Kru-

ševac. 

„Z prípravy mám 

veľmi dobrý pocit. Čo 

sme si naplánovali, to 

sme aj splnili. Zápasy splnili svoj účel. Najmä v Turecku sme 

nastúpili proti silným tímom. Ukázali sme, že vieme byť kon-

kurencieschopní,“ dodal Vladimír Cifranič. 

Najväčšou stratou je odchod štrnásťgólového Rangela Jan-

gu do belgického KAA Gent. 

 „Rangelo už pred príchodom k nám ukazoval, že vie strieľať 

góly. Šancu teraz dostanú iní. Môžu sa ukázať Čatakovič 

Futbalisti AS Trenčín na sústredení v tureckom Beleku. 
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s Mancem. V prípravnom období dobre triafal Sleegers a mož-

no si strelecké kopačky obujú viacerí,“ zamýšľal sa Vladimír 

Cifranič.   

 „Nový model prispel k väčšej dramatizácii a všeobecnému 

pozitívnemu napätiu medzi verejnosťou. Verím, že sme dobre 

pripravení. Doplnili sme sa na správnych postoch. Máme jedno 

z najkvalitnejších mužstiev v súťaži. V našom prípade je však 

veľmi tenký ľad medzi tým, čo v danej chvíli vieme alebo ne-

vieme ukázať,“ pridal sa generálny manažér AS Trenčín Ró-

bert Rybníček. 

Aktuálne šiesty tím fortunaligovej tabuľky má pred jarnými 

bojmi veľké ciele. Okrem zlepšenej hry chce zabojovať o pohá-

rovú Európu, ktorej súčasťou bol predchádzajúcich päť sezón. 

„Prvoradým cieľom je skončiť medzi najlepšou šestkou a ná-

sledným je postup do niektorého z európskych klubových sú-

ťaží. Kabína má silu na to, aby sa jej podarilo naplniť oba 

méty,“ dodal na záver Róbert Rybníček.  

Káder Trenčína na jarnú časť Fortuna Ligy: 

Brankári Igor Šemrinec, Adrián Chovan, Denis Chudý, 

obrancovia Lukáš Skovajsa, Keston Julien, Martin Šulek, 

James Lawrence, Peter Čögley, Jovan Pavlovič, Peter Kleš-

čík, Marián Pišoja, stredopoliari Abdul Zubairu, Jakub 

Paur, Desley Ubbink, Joey Sleegers, Jakub Kadák, Philippe 

van Arnhem, Ejike Okoh, Achraf El Mahdioui, útočníci Gi-

orgi Beridze, Hamza Čatakovič, Hilary Gong, Milan Kvo-

cera, Philip Azango, Antonio Mance.  

www.sportaktuality.sk 15.02.2018 

pomocná evidencia 084/1/2018 

 

Uplynulých desať rokov klubu AS Trenčín stojí dnes po 

boku „zlatej éry trenčianskeho futbalu“. Tak sú označované 

šesťdesiate roky minulého storočia a úspechy Jednoty Trenčín 

v najvyššej československej súťaži a európskych pohároch. 

http://www.sportaktuality.sk/


632 
 

Hráči AS Trenčín sa svojim predchodcom vyrovnali ziskom 

dvoch majstrovských 

trofejí a dvoch triumfov 

v národnom pohári v ro-

koch 2015 a 2016. Náš 

klub sa stal pravidelným 

účastníkom európskych 

pohárových súťaží a vy-

choval hráčov pre slo-

venské reprezentačné 

výbery a kvalitné európ-

ske ligové súťaže. 

Pri tejto príležitosti 

pripravil klub anketu 

odborníkov a fanúšikov, 

ktorí zostavili Jedenástky desaťročia 2007–2018 zložené z naj-

lepších hráčov za toto obdo-

bie. Porotu vytvorenú osob-

nosťami z prostredia sloven-

ského futbalu tvorili repre-

zentačný tréner Slovenska 

Ján Kozák, tréner sloven-

skej dvadsaťjednotky Pavel 

Hapal, Adrián Guľa za 

asistencie Mariána Zimena, 

Martin Ševela, Vladimír 

Cifranič, šéf Únie futbalo-

vých trénerov Slovenska La-

dislav Borbély, prezident ÚLK Ivan Kozák, novinárska futba-

lová jednotka Miroslav Hašan, rozhlasová jednotka Vladimír 

Pančík, renomovaný komentátor Marcel Merčiak, generálny 

manažér klubu Róbert Rybníček a samozrejme majiteľ klubu 
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AS Trenčín Tschen La Ling. Fanúšikovia odovzdali dokopy 

1345 hlasov. 

Na každý jeden z postov sme vybrali po troch hráčoch. V 

ponuke bolo 33 skvelých futbalis-

tov, z ktorých vzišli dve jedenást-

ky. Okrem nominovaných hráčov 

pôsobili v drese AS aj ďalšie osob-

nosti. Do nominácie sa nedostali 

napríklad William, Karol Mon-

dek, Wesley, Jairo, Patrik Mi-

šák, Jorge Salinas, Iván Diáz, 

Dávid Guba, Tomáš Malec, An-

gelos Chanti, Thijs Sluijter alebo 

Leon Bailey. 

Ramón, Stanislav Lobotka, 

Ibrahim Rabiu, Matúš Bero, Gi-

no van Kessel, Moses Simon a David Depetris sa ocitli v Je-

denástke desaťročia odborníkov i fanúšikov. 

Zloženie stredovej a útočnej formácie z pohľadu fanúšikov 

a odborníkov je totožné. 

Fanúšikovia a odborníci sa líšili v názore pri výbere brankára 

a obrany. Z pätice hráčov sa zhodli iba v obsadení Ramóna na 

pozíciu stopéra. 

Iba Matúš Bero bol na všetkých dvanástich hlasovacích líst-

koch komisie odborníkov. Jedenásť hlasov získal Stanislav Lo-

botka. Ladislav Borbély uprednostnil na pozíciu defenzívneho 

záložníka Ryana Koolwijka. Desať hlasov získal Ramón a de-

väť Ibrahim Rabiu. 

Peter Kleščík a Milan Rundič získali v hlasovaní odborní-

kov zhodne po šesť hlasov. Rozhodujúci hlas mal majiteľ klubu 

AS Trenčín Tshen La Ling. 
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Najúspešnejšie dopadla v hlasovaní fanúšikov (1345 hlasu-

júcich) trojica Stanislav Lo-

botka (82,4%, 1108 hlasov), 

Matúš Bero (80,4%, 1082) a 

Ibrahim Rabiu (70%, 941). 

Najtesnejší rozdiel v hla-

sovaní fanúšikov bol v prí-

pade pozície ľavého obran-

cu. Kingsley Madu (640) 

získal o 97 hlasov viac ako 

Róbert Mazáň (103). Dru-

hý v hodnotení stopérov Ra-

món (612) mal o 103 hlasov 

viac ako tretí Peter Kleščík 

(512).  

Najväčší rozdiel bol me-

dzi defenzívnymi zálož-

níkmi Stanislavom Lobot-

kom (82,4%, 1108 hlasov) 

a stredopoliarom Ryanom 

Koolwijkom (12,1%, 163). Rozdiel bol 945 hlasov.  

www.astrencin.sk 01.03.2018 

pomocná evidencia 106/1/2018 

 

Futbalová rodina prišla vo štvrtok 1. marca o vzácneho 

člena, vo veku nedožitých 68 rokov zomrel po ťažkej chorobe 

Ján Lipták. 

Na Slovenskom futbalovom zväze (SFZ) pôsobil ako pred-

seda revíznej komisie, všetci traja doterajší šéfovia v novodobej 

histórii samostatného zväzu Milan Služanič, František Lauri-

nec i Ján Kováčik sa na neho mohli absolútne spoľahnúť - na 

jeho precíznosť, dôslednosť a čestnosť. A jeho okolie na jeho 

otvorenosť a priateľstvo. 

http://www.astrencin.sk/
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Absolvent vysokej školy v Žiline i v Prahe získal titul inži-

niera a svoje veľké schopnosti dal do služieb školy, dnes Do-

pravnej akadémie v Trenčíne. Veľmi skoro sa stal nielen učite-

ľom, ale ako mladý aj riaditeľom a na tejto pozícii bol pro-

spešný mnohým generáciám 

40 rokov. 

Aj v tejto funkcii však vša-

de, kde mohol, kliesnil cestu 

športu, ktorý bol popri rodine 

jeho druhou celoživotnou lás-

kou. 

Absolventmi ním vedenej 

inštitúcie sa stali mnohí úspeš-

ní slovenskí športovci - hoke-

jisti Marián a Marcel Hos-

sovci, Branko Radivojevič, Andrej Meszároš, karatistka 

Alena Murková či futbalista Juraj Ančic. 

Rodák z dedinky Chocholná-Velčice neďaleko Trenčína 

hrával futbal, aj keď nie na úplne vrcholovej úrovni, ale funk-

cionárom bol absolútne špičkovým. Klubovým, vo farbách Jed-

noty a TTS Trenčín, i zväzovým - na úrovni oblastného, regio-

nálneho i slovenského zväzu. 

Bol 15 rokov viceprezidentom Západoslovenského futbalo-

vého zväzu, členom výkonného výboru tohto orgánu, bol dlho-

ročným delegátom, natoľko rešpektovaným, že mal kredit dele-

gátskej jednotky na Slovensku, a preto mával pod palcom tie 

najťažšie zápasy. 

Česť jeho pamiatke! 

www.webnoviny.sk 02.03.2018 

pomocná evidencia 108/1/2018 

 

Slovenský profesionálny kickboxer Martin Pacas zvíťazil v 

piatok 9. marca na turnaji organizácie Enfusion v Spojených 

http://zilina.sme.sk/
http://www.sme.sk/tema/branko_radivojevic/
http://www.webnoviny.sk/
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arabských emirátoch na body nad Hichamom Achalhim z Ma-

roka. Týmto triumfom sa kvalifikoval do zápasu o titul šam-

pióna Enfusion v ťažkej váhe.  

Dvadsaťšesťročný Trenčan sa v úvode snažil ťažiť z miernej 

výškovej prevahy a držať súpera na dištanc. To sa mu darilo až 

do samého záveru kola, kedy inkasoval tvrdý pravý hák z kon-

try. Slovenský bo-

jovník klesol do ko-

lien, rýchlo sa však 

vzpriamil a vyhol sa 

počítaniu ringovým 

rozhodcom. 

Druhá trojminú-

tovka priniesla vy-

rovnaný boj, v kto-

rom mal mierne navrch Pacas. Ten ovládol aj záverečné kolo, 

v posledných sekundách takmer poslal Maročana do počítania 

a bodoví arbitri sa napokon priklonili na jeho stranu. 

„Ten úder zo záveru prvého kola ma pekne osviežil. Veľa 

nechýbalo a bol by som počítaný, čo by značne ovplyvnilo ďalší 

priebeh. Pomalšie som sa dostával do tempa, ale nebyť záve-

rečného gongu, zrejme by som súpera poslal k zemi. Až po zá-

pase som si uvedomil, že mi išlo naozaj o veľa. Definitívne pôj-

dem o titul, navyše sa mi upravia zmluvné podmienky,“ uviedol 

Martin Pacas po jedenástom triumfe v rade. 

Martin Pacas, úradujúci majster sveta organizácie WKU vo 

váhe nad 95 kg, si vylepšil svoju bilanciu na 34 víťazstiev (z 

toho 13 KO) z 37 zápasov. Achalhi zaznamenal len desiatu pre-

hru pri 79 víťazstvách (z toho 20 KO). Na Slováka nenašiel re-

cept ani v druhom vzájomnom meraní síl, rovnako na body mu 

podľahol pred dvoma rokmi na turnaji v Žiline. 

„Paco“, ako znie prezývka takmer dvojmetrového zverenca 

trénera a manažéra Petra Navrátila, vyzve v titulovom zápase 
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Luisa Tavaresa. Holanďan v hlavnom zápase večera obhájil 

opasok šampióna v súboji s Fatihom Ulusoyom z Turecka, kto-

rého zdolal TKO v treťom kole. Titul na turnaji v Abú Zabí po-

tvrdil aj Španiel Jonay Risco, ktorý v kategórii do 72,5 kg vy-

bodoval legendárneho Buakawa Banchameka z Thajska. 

www.sportaktuality.sk 09.03.2018 

pomocná evidencia 125/1/2018 

 

Turecký klub Trabzonspor dostal v uplynulých dňoch od 

Medzinárodnej futbalovej fe-

derácie (FIFA) trest zákazu 

prestupov počas letného tran-

sferového obdobia v roku 

2018.  

Trabzonspor pyká za to, že 

slovenskému AS Trenčín včas 

nevyplatil 250 tisíc eur pri prestupe stredopoliara Matúša Bera. 

Dvadsaťdvaročný slovenský záložník prišiel do Trabzonu v lete 

2016 za 2,5 milióna eur. Podľa aktuálnych informácií je už po-

dlžnosť Trabzonsporu voči trenčianskemu klubu vyrovnaná. 

„Je mi ľúto, že to zašlo až tak ďaleko. Skúšali sme riešiť si-

tuáciu normálnou cestou, ale Trabzonspor nereflektoval na naše 

výzvy. Približne pred troma mesiacmi sme sa rozhodli obrátiť 

na FIFA. Tá zareagovala promptne a poslala Turkom poslednú 

výzvu. Ani na tú však Trabzonspor nezareagoval, a tak mu 

FIFA zakázala prestupy. Reakcia tureckého klubu bola oka-

mžitá a vo štvrtok 8. marca sme od neho dostali peniaze na 

účet,“ prezradil generálny manažér AS Róbert Rybníček. 

V potrestanom klube vedno s Matúšom Berom pôsobia jeho 

krajania Ján Ďurica, Juraj Kucka a Tomáš Hubočan. 

www.sportaktuality.sk 10.03.2018 

pomocná evidencia 127/1/2018 

 

http://www.sportaktuality.sk/
http://www.sportaktuality.sk/
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Päť zlatých, 4 strieborné a 3 bronzové medaily získal klub 

ILYO Taekwondo Trenčín v sobotu 10. marca v Prahe na me-

dzinárodnom turnaji Cobra Cup 2018.  

V konkurencii 20 klubov tak obsadil štvrté miesto a titul naj-

úspešnejší slovenský team. Zlatú medailu domov priviezli 

Martin Bolo, Šimon Šedivý, Tomáš Bažant , Lívia Joneková 

a Filip Jonek. Striebro vybojovali Zlatica Hlaváčová, Erik 

Nevláčil, Tadeáš Ferletják a Sean Kubát, bronz majú Peter 

Patka, Lea Meravá a Adrián Kuča. 

Info 27.03.2018 

pomocná evidencia 129/1/2018 

 

Patrik Pavlíček (8. A, ZŠ Kubranská) sa v nedeľu 11. marca 

zúčastnil Slovenského pohára v športovej gymnastike v Prie-

vidzi.  

V náročnom povinnom šesťboji obhájil prvenstvo aj napriek 

tomu, že v kategórii starších žiakov súťaží v tomto roku po pr-

výkrát.  

Info 27.03.2018 

pomocná evidencia 131/1/2018 

 

Ocenenie Najúspešnejší klub – tréner – v kategórii mládeže 

do 12 rokov za najväčší celkový počet získaných medailí na sú-

ťažiach Slovenského pohára a Majstrovstvách Slovenskej re-

publiky v roku 2017 a tiež za šírenie dobrého mena slovenského 

karate doma i v zahraničí odovzdali v nedeľu 11. marca 2018 

na Grand Prix Slovakia v Bratislave trénerke Športového klubu 

Real team Trenčín Lenke Beňovej. 

 Info 27.03.2018 

pomocná evidencia 132/1/2018 

 

Pod záštitou primátora mesta Richarda Rybníčka sa konali 

v dňoch 13. – 14. marca na Mestskej plavárni v Trenčíne Maj-
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strovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v plávaní. Na 12. 

ročníku sa zúčastnilo 71 športovcov s mentálnym postihnutím. 

Podujatie bolo plné výborných výkonov a najmä radosti zo 

športu. Trenčín reprezentovala Monika Plšková (38), ktorá 

pretekala po prvýkrát. Už to, že sa na súťaž odhodlala, je pekný 

úspech.   

Info 27.03.2018 

pomocná evidencia 137/1/2018 

 

Hokejisti Dukly Trenčín urobili postupom cez Poprad v pr-

vom kole Kaufland play off Tipsport Ligy 2017/2018 prvý krok 

k naplneniu cieľa. 

Tým je účasť vo fi-

nále, no cestu im 

bude chcieť zatara-

siť Zvolen. Z kabíny 

Dukly je však cítiť 

veľké odhodlanie.  

Vyradením Pop-

radu v sérii 4:0 na 

zápasy stúplo aj sebavedomie tímu hlavného trénera Petra 

Oremusa. „Nálada je priamo úmerná tomu, ako sme odohrali 

štvrťfinále s Popradom. Chalani odohrali najlepšie zápasy v se-

zóne, takže dúfam, že to prenesieme aj do semifinále. Od pon-

delka sa nálada stupňuje a horúčka bude s blížiacim sa zápasom 

stúpať. Očakávam, že to bude rovnaký boj ako s Popradom,“ 

povedal asistent trénera Ján Pardavý. 

Hráči veľmi túžia po úspechu, najmä po zbabranej vlaňajšej 

sezóne, keď Dukla zachraňovala účasť v Tipsport Lige v play 

out. 

„My sa na semifinále veľmi tešíme. Je dobré, že v tíme je 

cítiť, že po postupe cez Poprad chceme viac. Sme hladní a 
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verím, že vstúpime do série víťazne,“ uviedol kapitán tímu 

Branko Radivojevič. 

V základnej časti boli súboje medzi Trenčínom a Zvolenom 

vyrovnané, v šiestich dueloch sa z víťazstva radoval každý tím 

trikrát. 

Ján Pardavý očakáva vyrovnané stretnutia aj v play-off: „Je 

to fyzicky veľmi dobrý tím, ktorý má silu na každom poste. 

Majú výborného brankára, dôrazných aj útočných obrancov. 

Vpredu majú výborných útočníkov na čele s najlepším strelcom 

ligy, čiže nás nečaká nič ľahké. Verím, že sa pripravíme na Zvo-

len najlepšie, ako vieme." 

V základnej časti nazbieral Zvolen 110 bodov, Trenčín iba o 

jeden menej. Ten však rozhodol o tom, že prvé dva zápasy se-

mifinále začnú pod Pustým hradom. 

www.sportaktuality.sk 30.03.2018 

pomocná evidencia 165/1/2018 

 

Výsledok stretnutia play-off slovenskej extraligy volejbalis-

tov 2017/2018 v piatok 30. marca:  

O 7. miesto - druhý zápas (hralo sa na dve víťazstvá): COP 

Trenčín - MVK Zvolen 3:1 (18, 22, -21, 12). Rozhodovali: 

Jurlov, Čuntala. Konečný stav série: 2:0, Trenčín obsadil 7. 

miesto, Zvolen ôsme. 

www.sportaktuality.sk 30.03.2018 

pomocná evidencia 166/1/2018 

 

Hokejisti Dukly Trenčín obhájili majstrovský titul v kategó-

rii dorastu.  

Trenčania spečatili cestu za prvenstvom stredajším triumfom 

8:3 na domácom ľade nad Slovanom Bratislava, celú sériu 

hranú na tri víťazstvá ovládli 3:1. Bronz putuje do Nitry, ktorá 

v sérii o 3. miesto zdolala Martin 3:0 na zápasy. 

http://www.sportaktuality.sk/
http://www.sportaktuality.sk/
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Výsledok štvrtého duelu finále play-off hokejovej extraligy 

dorastu (hralo sa na tri víťazstvá): 

 HK Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava 8:3 (3:2, 3:1, 

2:0 - Góly: 1. a 3. Maniaček, 20. a 41. Chromiak, 24. a 51. J. 

Haščák, 22. Krajč, 22. Ferenyi - 11. J. Uram, 14. Mojžiš, 32. 

Adamovič, 613 divákov. 

www.sportaktuality.sk 04.04.2018 

pomocná evidencia 171/1/2018 

 

Mladí hokejisti Slovana Bratislava po prehre vo štvrtom fi-

nálovom stretnutí o majstra Slovenska dorastu na ľade Trenčína 

(3:8) poškodili zariadenie v šatni 

hostí.  

Ako informoval manažér mlá-

deže neziskovej organizácie Dukla 

Trenčín Róbert Kompas, hráči 

hosťujúceho družstva odtrhli spr-

chy a rozbili dvere v šatni. Celková 

škoda zatiaľ nie je vyčíslená.   

Trenčania obhájili titul a tešili sa 

zo siedmeho republikového titulu v 

tejto vekovej kategórii. 

„Oslovili sme vedenie Slovana 

Bratislava. So svojimi hráčmi si to vybavia, nám prisľúbili, že 

nám škodu uhradia. Pošleme im faktúru. Nemalo by sa to stá-

vať, no bohužiaľ, občas sa to stáva. Takéto prípady sa väčšinou 

riešia dohodou klubov,“ doplnil Róbert Kompas s tým, že prí-

pad nehlásili na polícii. 

Dorastenci HC Slovan Bratislava vyhrali nadstavbovú časť 

dorasteneckej extraligy so šesťbodovým náskokom pred Tren-

čínom. Vo finálovej sérii však prehrali s Trenčanmi hneď prvé 

domáce stretnutie. Druhé vyhrali, no po dvoch prehrách v Tren-

číne prišli o majstrovských titul. 

http://www.sportaktuality.sk/
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Vyjadril sa aj 

HC Slovan Brati-

slava:  

HC Slovan 

Bratislava odsu-

dzuje správanie 

svojich hráčov po 

štvrtom stretnutí 

finálovej série 

playoff Kaufland 

extraligy dorastu a považuje ho za nevhodné a neprípustné. In-

kriminovaného zápasu sa zúčastnil aj šéftréner mládeže Karol 

Rusznyák, ktorý je  o celej situácii informovaný a je v aktív-

nom kontakte so zástupcami nášho finálového súpera Dukly 

Trenčín. 

HC Slovan z celej situácie u zúčastnených hráčov vyvodí dô-

sledky a uhradí všetky škody spôsobené domácemu celku.  

www.sportaktuality.sk 05.04.2018 

pomocná evidencia 175/1/2018 

 

Nádejné hádzanárky AS Trenčín dosiahli počas uplynulého 

víkendu skvelé výsledky na špičkovo obsadenom turnaji Pra-

gue Handball Cup 2018. Staršie žiačky vedené trénerkou Ive-

tou Mičiníkovou sa zastavili až vo finále a mladšie žiačky Ka-

taríny Paulínyovej skončili len krok od postupu do najlepšej 

osmičky. Na jednom z najväčších mládežníckych turnajoch v 

Európe sa tento rok predstavilo 628 družstiev z dvadsaťpäť kra-

jín. 

„V kategórii starších žiačok sa predstavilo 102 družstiev. Zo 

šesťčlennej základnej skupiny sme postúpili zásluhou piatich 

víťazstiev proti tímom z Dánska, Fínska a Nemecka. Podľahli 

sme iba českému Slavoju Žirovnice. V ďalšom kole sme sa 

ocitli v trojčlennej skupine. Ďalej išiel iba víťaz. Po víťazstvách 

Hokejoví dorastenci Dukly Trenčín sa tešia z majstrovského titulu. 

http://www.sportaktuality.sk/
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nad DHK Odense z Dánska a ŽRK Senia z Chorvátska sme po-

stúpili do osemfinále. Nasledovali už len vyraďovacie zápasy. 

Ďalším naším súperom bol jeden z najväčších favoritov turnaja 

Ajax Kobenhavn. V tomto zápase sa ukázala obrovská sila ko-

lektívu. Verila som, že keď vyhráme tento zápas, prebojujeme 

sa do finále. Po víťazstve 9:5 sme sa prebojovali medzi osem 

najlepších. Vo štvrť-

finále sme narazili na 

ďalšie Dánky – Bor-

ding KFUM (9:8). 

Prehrávali sme až 0:5 

ale dievčatá sa pre-

brali a zápas otočili v 

náš prospech. V se-

mifinále nás čakal če-

ský Baník Most a ani 

v tomto súboji sme 

nezaváhali. Prišlo vy-

snívané finále. Proti Slavii Praha sme mohli už len prekvapiť. 

V prvom polčase sme predvádzali krásnu hádzanú. Dievčatá si 

hru užívali a viedli 7:5.V druhom polčase však prišlo na ihrisko 

úplne iné družstvo. Nešla nám koncovka, nepomohli sme bran-

kárke a robili zbytočné technické chyby. Po zápase som bola 

veľmi sklamaná,“ povedala trénerka starších žiačok Iveta Mi-

činíková, ktorá napriek skvelému výsledku cítila, že družstvo 

mohlo dosiahnuť na celkové víťazstvo.  

V kategórii mladších žiačok štartovalo celkovo 59 družstiev. 

„Hrali sme v skupine spolu s nemeckým Atlandsbergom, švéd-

skym Sävehofom, srbským Belehradom a českými družstvami 

Kynžvart, Havlíčkúv Brod a Astra Praha. Naším cieľom bol po-

stup zo skupiny, čo sa nám aj podarilo. Dievčatá odohrali v sku-

pine šesť zápasov, z ktorých päť vyhrali. Prehrali iba proti Be-

lehradu, ktorý sa nakoniec stal celkovým víťazom kategórie 
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mladších žiačok. Do vyraďovacích bojov sme postúpili z dru-

hého miesta. V nadstavbovej časti boli vytvorené trojčlenné 

skupiny, z ktorých do ďalších bojov mohol postúpiť len víťaz. 

My sme v tejto skupine porazili družstvo z Prešova, ale bo-

hužiaľ prehrali s českými Žirovnicami. Do najlepšej osmičky 

turnaja sme preto nepostúpili,“ povedala trénerka mladších žia-

čok Katarína Paulínyová.  

www.astrencin.sk 05.04.2018 

pomocná evidencia 174/1/2018 

 

Bývalý hráč Jednoty Trenčín a dlhoročný zamestnanec 

klubu AS Trenčín Jozef Berec (25. marca 1948) sa dožil krás-

neho životného jubilea. Rodák z Výčapov-Opatoviec neďaleko 

Nitry sa dožil 70 rokov. Aj vo svojom veku sa denne podieľa 

na chode nášho klubu. 

Športový obojživelník po narukovaní do Zvolena začal hrá-

vať hokej za tamojšiu druholigovú Bučinu. Po skončení hoke-

jovej sezóny nastúpil vo farbách miestneho futbalového klubu. 

Koniec dvojročnej základnej vojenskej služby priniesol dôle-

žité rozhodovanie, keď musel uprednostniť jeden zo svojich 

milovaných športov. Vyhral futbal. V roku 1971 dostal ponuku 

z Trenčína a po troch priateľských stretnutiach sa stal platným 

hráčom Jednoty.  

Niekdajší obranca odohral v trenčianskom drese počas ôs-

mich rokov 148 ligových zápasov, v ktorých zaznamenal 17 gó-

lov. Zaujímavosťou je, že štrnásť z nich dal hlavou. Dvanásť 

zápasov odohral v reprezentačnom drese ČSSR do osemnásť 

rokov. Vo svojom prvom ligovom zápase nastúpil ako stopér na 

ihrisku Spartaka Trnava proti vtedy najlepšiemu futbalistovi 

tých čias Jozefovi Adamcovi. Hoci Trenčín prehral (0:2), le-

gendárny strelec neskóroval.  

Vo farbách trenčianskej Jednoty nastúpil aj v Rappanovom 

pohári proti Zürichu, Kodani, Lillehameru a Lilleströmu. 

http://www.astrencin.sk/
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Nezabudnuteľným bol aj ligový zápas na štadióne Za mostami 

proti Slovanu Bratislava pred trinásťtisíc divákmi. Napriek 

tomu, že v drese hostí sa predstavili legendy Vencel, bratia Zlo-

chovci, Čapkovičovci, Hrivnák, Švehlík, Marián Masný a 

ďalší, Trenčín vyhral aj zásluhou gólu Jozefa Bereca 2:0.  

www.astrencin.sk 06.04.2018 

pomocná evidencia 183/1/2018 

 

Po dorastencoch získali majstrovský titul aj juniori hokejo-

vej Dukly Trenčín. Tím spod hradu Matúša Čáka v nedeľu zví-

ťazil v rozhodujú-

com siedmom fi-

nále play-off na 

ľade obhajcu pr-

venstva MMHK 

Nitra 3:1 a celú 

sériu vyhral 4:3 na 

zápasy.  

Mladí Trenča-

nia zasadli na ju-

niorský hokejový 

trón po pauze v predchádzajúcich dvoch sezónach, predtým ov-

ládli súťažný ročník 2014/2015. 

Výsledok siedmeho duelu finále play-off hokejovej extraligy 

juniorov (hralo sa na štyri víťazstvá): MMHK Nitra - HK 

Dukla Trenčín 1:3 (0:1, 1:1, 0:1). Konečný výsledok série: 

3:4, Dukla Trenčín získala titul. Góly: 31. Kollár - 13. Džugan, 

38. Smolka, 44. Okuliar 

www.sportaktuality.sk 08.04.2018 

pomocná evidencia 185/1/2018 

 

Hokejisti Dukly Trenčín neskrývali po triumfe nad Zvole-

nom 4:2 na zápasy vo štvrťfinále Kaufland play off Tipsport 

http://www.astrencin.sk/
http://www.sportaktuality.sk/
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Ligy 2017/2018 obrovskú radosť. Kapitán Dukly Branko Ra-

divojevič však dúfa, že ešte väčšiu zažije so svojimi spoluh-

ráčmi na konci sezóny.  

Zvolen bol pre Duklu ťažký súper, čo potvrdili aj samotní 

hráči. Zverenci trénera Petra Mikulu chceli sériu vrátiť pod 

Pustý hrad, ale Dukla napokon odolala.  

„Mali sme aj šťastie. Séria bola úplne vyrovnaná, rozhodo-

vali maličké chybičky,“ povedal po zápase Branko Radivojevič. 

Každý zápas v sérii bol veľmi vyrovnaný, štyri zo šiestich sa 

skončili najtesnejším víťazstvom. V troch prípadoch v prospech 

Trenčína. „Vyhrali 

sme však dva zá-

pasy vonku a to sa 

ráta. Ale klobúk 

dole pred Zvole-

nom, bola to veľmi 

ťažká séria,“ dodal 

Branko Radivoje-

vič. 

Rozhodujúci gól v šiestom zápase padol z hokejky Juraja 

Bezúcha, ktorý sám pred zvolenským brankárom Drewom 

MacIntyreom excelentným blafákom zavesil puk pod hornú 

žŕdku. „Ani si tú situáciu veľmi nepamätám, spomínam si len 

na to, že mi to Cebák hodil pred bránku. Nikto pri mne nebol, 

tak som sa snažil rozhýbať brankára a šťastie stálo pri mne,“ 

uviedol Juraj Bezúch. Trenčanov čaká vo finále Banská Bys-

trica. 

„Bystrica je disciplinovaná, nedostáva veľa gólov. My si 

dnes do polnoci užijeme oslavy a potom nasleduje príprava na 

finále. Ešte nie je koniec,“ uzavrel Branko Radivojevič. 

www.sportaktuality.sk 09.04.2018 

pomocná evidencia 188/1/2018 

 

http://www.sportaktuality.sk/
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Výstavba nového štadióna na Sihoti sa dostáva z prípravnej 

fázy týkajúcej sa zemných prác do etapy samotnej stavby. Klub 

AS Trenčín musel s blížiacim sa zvýšeným stavebným ruchom 

spojeným s výstavbou novej hlavnej tribúny rokovať a rozhod-

núť o dočasnom odchode zo súčasného štadióna. 

Na základe odporúčania Únie ligových klubov ako aj pred-

bežných rokovaní s dodávateľmi stavby nebude môcť náš klub 

využívať štadión na Sihoti od začiatku ročníka 2018/2019 v zá-

pasovom režime. Stane sa tak prevažne z bezpečnostného hľa-

diska. AS Trenčín sa tak dohodol na polročnom prenájme fut-

balového štadióna v Myjave. Po dostavbe novej tribúny by sa 

klub chcel vrátiť na štadión na Sihoti. Optimistickým variantom 

sa javí druhá polovica budúceho ročníka.  

Ak by klub mal zotrvať na súčasnom štadióne, musel by to-

mu byť prispôsobený nielen stavebný režim, ale aj ďalšie pod-

mienky licenčného systému, ktoré by stáli veľa zbytočne vyna-

ložených finančných prostriedkov. V dnešnej fáze je pre klub 

najdôležitejšie sústrediť všetky sily na výstavbu a financovanie 

aktuálne aj tak posunutého dokončenia výstavby novej arény.  

Na základe dnes platných predpisov klub nemá reálnu mož-

nosť zabezpečiť všetky platné bezpečnostné pravidlá a dodrža-

nie súčasných licenčných podmienok Slovenského futbalového 

zväzu týkajúce sa zápasového režimu na štadióne na Sihoti.  

Tréningový proces sa vďaka existujúcemu zázemiu neďale-

kej akadémie This is my sen Academy, kde dnes trénujú všetky 

mládežnícke tímy AS Trenčín, presunie na Ostrov.  

www.astrencin.sk 11.04.2018 

pomocná evidencia 193/1/2018 

 

V sobotu 7. apríla sa v Mestskej športovej hale v Trenčíne 

konalo pokračovanie úspešnej série podujatí s názvom Muay 

Thai Evening 9 – Zerex & FATE Fight Night. Takmer 1200 

divákov mohlo vidieť 13 zápasov, v ktorých sa predstavili zá-

http://www.astrencin.sk/
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pasníci z krajín ako Slovensko, Slovinsko, Česko, Srbsko, Ta-

liansko a Thajsko. Hlavné dva zápasy mali na starosti domáce 

hviezdy z klubu Victory Gym Trenčín Monika Chochlíková a 

Lukáš Mandinec. 

Monika Chochlíková čelila v ťažkom a doslova krvavom zá-

pase Rachele Ragoste z Talianska. Už na začiatku zápasu sa po 

smolnej zrážke hla-

vami spustila obom 

zápasníčkam krv z 

čela. 

Aj napriek tomuto 

incidentu v zápase za-

čala dominovať maj-

sterka Európy Mo-

nika Chochlíková. 

Tej sa na konci dru-

hého kola podarilo dostať súperku tvrdým úderom na podlahu 

ringu, ale gong taliansku zápasníčku zachránil a zápas pokračo-

val aj v treťom kole. Nakoniec aj po ňom z toho bolo ďalšie 

jasné víťazstvo pre 

Moniku Chochlí-

kovú. 

Posledný zápas 

mali na starosti do-

máci Lukáš Mandi-

nec a thajský bojov-

ník s takmer 150 zá-

pasmi Yodpitee 

Petchrungruang. 

Lukáš Mandinec už je viac ako rok v ringu pod pravidlami 

Muay Thai neporazený a toto bola pre neho jedna z najťažších 

skúšok v kariére. V zápase ukázal ale vysokú koncentrovanosť 

a pripravenosť. Thajčan Yodpitee vsádzal predovšetkým na 

Monika Chochlíková v krvavom zápase s Taliankou Rachele Rageste dominovala. 

Veľká radosť Lukáša Mandinca po vydrenom víťazstve nad thajským súperom. 

http://dovolenka.sme.sk/taliansko
http://dovolenka.sme.sk/taliansko
http://dovolenka.sme.sk/thajsko
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svoje tvrdé kopy, na ktoré ale Lukáš Mandinec vedel odpove-

dať. 

V zápase bola vidno obrovská technická vyspelosť oboch 

bojovníkov, kde ani jeden nechcel spraviť žiadnu chybu, ktorú 

by okamžite súper potrestal. 

S pribúdajúcim časom zvýšil Lukáš Mandinec tlak a začal 

silovo dominovať. Po troch vyrovnaných kolách vyhral Tren-

čan na body 2:1. 

www.sme.sk 13.04.2018 

pomocná evidencia 199/1/2018 

 

Florbalisti AS Trenčín skončili v aktuálnom ročníku najvyš-

šej domácej súťaže mužov na piatom mieste, konečné 6. miesto 

obsadil ďalší trenčiansky klub 1. FBC.  

Vlastný text19.04.2018 

pomocná evidencia 215/1/2018 

 

Šestnásty ročník spoločnej slovensko-českej súťaže hádza-

nárok vyvrcholil v sobotu 21. apríla päticou zápasov závereč-

ného 26. kola. Až v ňom sa rozhodlo, kto bude bronzovým me-

dailistom. Cenný kov získala Iuventa Michalovce, ktorá doma 

nezaváhala, keď ŠŠK Prešov poľahky zdolala 37:26.  

Hádzanárky HK AS Trenčín zakončili sezónu prehrou 24:38 

na palubovke Sokola Písek, čím len potvrdili svoju 13. priečku 

na konci tabuľky. 

www.sportaktuality.sk 21.04.2018 

pomocná evidencia 221/1/2018 

 

Štvrtý ročník mládežníckeho turnaja This is my sen hraný 

počas víkendu 21.–22. apríla pod patronátom odchovanca AS 

Trenčín a slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku vy-

hrala Slavia Praha. V konkurencii šestnástich tímov zo šiestich 

http://www.sme.sk/
http://www.sportaktuality.sk/


650 
 

krajín nechala za sebou veľké talianske futbalové značky AS 

Rím a Juventus . 

„Zošívaní“ boli od úvodu turnaja jedným z hlavných kandi-

dátov na zisk najcennejšej trofeje. Hoci zaváhali v derby s kon-

kurenčnou Spartou, v poslednom zápase turnaja podľahli Žiline 

a remizovali s do-

mácim bielym tí-

mom AS Trenčín, 

získali zaslúžene 

prvé miesto. O 

svojom triumfe 

rozhodli víťaz-

stvami proti tí-

mom na druhom a 

treťom mieste.  

„Máme za sebou veľmi zaujímavý turnaj. Narazili sme na 

skutočne kvalitných súperov,“ povedal jeden z trénerov ví-

ťazného tímu Martin Mišovec.  

Druhú priečku obsadil pri rovnosti bodov s Juventusom zá-

sluhou víťazstva v talianskom derby AS Rím.  

„V mene organizácie AS Rím chceme poďakovať za pozva-

nie. Turnaj bol veľmi dobre zorganizovaný. Odohrali sme pät-

násť veľmi kvalitných zápasov. Medzinárodná konfrontácia je 

pre vývoj našich hráčov veľmi dôležitá,“ povedal šéf mládež-

níckej sekcie klubu od prípraviek po tím U15  Gianmarco Mig-

liorati.  

Podobnú spätnú väzbu organizátori dostali od veľmi dôleži-

tého člena klubu Juventus FC, ktorý pricestoval do Trenčína s 

tímom „i bianconeri“, Michele Cavalliho. „Sme to my, ktorí 

musia poďakovať za možnosť hrať na turnaji. V Trenčíne sme 

našli vynikajúce podmienky. Bola to pre našich mladých hráčov 

skvelá skúsenosť. Pre náš klub je veľmi dôležité konfrontovať 
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sa s rôznymi hernými štýlmi,“ povedal koordinátor tímov Ju-

ventusu od U16 po U19 Michele Cavalli. 

Turnaj This is my sen má za sebou štyri vydarené ročníky. 

Na posledných troch štartovala jedna z najlepších anglických 

akadémií, ktorou disponuje West Ham United FC. Pred dvoma 

rokmi obsadil druhú 

priečku, pred rokom 

bol štvrtý a tento rok 

ôsmy.  

„Turnaj rastie z 

roka na rok. Je to pre 

naše mužstvo výborná 

previerka. Už dnes sa 

tešíme na ďalší ročník. 

Tento turnaj zameraný na vekovú kategóriu jedenásťročných je 

vďaka svojej kvalite jednou z našich priorít. Dáva nám skvelú 

možnosť otestovať našich hráčov,“ zhodnotil tri účasti na TiMS 

tréner West Hamu Dave Johnson.  

Na turnaji sa predstavili aj dva tímy AS Trenčín. Biely tím 

obsadil konečnú deviatu priečku so šiestimi víťazstvami, troma 

remízami a šies-

timi prehrami. Za 

piatym Sparta-

kom Trnava, kto-

rý bol najlepším 

zo Slovákov, za-

ostal o štyri body. 

Červený tím re-

mizoval iba v jed-

nom zápase, ale 

príkladne bojujúce družstvo odohralo viaceré výborné stretnu-

tia, keď len o jeden gól podľahli Trnave, obom pražským „S“ a 

Prešovu.  

Na turnaji sa stretli aj bratia Rybníčkovci – generálny manažér AS Róbert a primátor Richard. 
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„O vyrovnanosti a kvalite turnaja hovorí fakt, že tímy umies-

tnené na prvých troch priečkach majú na svojom konte po dve 

prehry,“ povedal na úvod hlavný organizátor turnaja Miroslav 

Karas a pokračoval: „Vďaka podpore partnerov a rodičov má-

me za sebou ďalší skvelý turnaj. Všetci chlapci podali obdivu-

hodné výkony. Boli to náročné, ale inšpiratívne dva dni. Sied-

mim slovenským klubom sme dali možnosť odohrať vynikajúci 

turnaj. Práve toto je cesta, ktorou môžeme posúvať slovenský 

mládežnícky futbal.“  

Individuálne ocenenia si odnieslo kvarteto futbalistov. Špe-

ciálnu cenu dres Stanislava Lobotku pre najlepšieho domáceho 

hráča získal Patrik Straňák. Najlepším strelcom bol zásluhou 

21 zásahov Stefano Merola z Juventus FC. Najlepším branká-

rom bol gólman víťaznej Slavie Martin Dostalík a najlepším 

hráčom sa stal futbalista West Ham United Musaka Divin.  

www.astrencin.sk 23.04.2018 

pomocná evidencia 226/1/2018 

 

Krídelník Ottawy v NHL Marián Gáborík v sobotu 21. ap-

ríla pricestoval zo zámoria na Slovensko a už v nedeľu 22. ap-

ríla ho bolo vidieť, ako v hľadisku štadióna v Banskej Bystrici 

mocne fandí v drese Dukly 

Trenčín v šiestom zápase fi-

nále play-off najvyššej hoke-

jovej súťaže.  

Poriadna dráma sa napokon 

skončila triumfom Trenčína 

3:2, čo znamená, že o novom 

majstrovi Slovenska sa rozhodne v utorok 24. apríla práve v 

tomto meste pod hradom Matúša Čáka. Veľký srdciar Marián 

Gáborík si mohol spokojne odfúknuť. 

„Bol som nervóznejší ako chlapci na striedačke, povzbudzo-

val som, čo to dalo. Na ľade bolo vidno, že nechcú koniec sezó-

http://www.astrencin.sk/
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ny. Od víťazstva vo štvrtom dueli je „momentum“ na našej stra-

ne,“ povedal . 

Gáborík fandil „žlto-červeným“ v drese Marcela Hossu. 

Prečo? „Sme najlepší kamaráti, od prípravky sme spolu hoke-

jovo vyrastali,“ vysvetlil 36-ročný niekdajší „rýchlik“ na kor-

čuliach. 

Samozrejme, nechce chýbať v hľadisku ani v utorok pri roz-

uzlení dramatickej finálovej série. „Nenechám si to ujsť a príde 

aj Marián Hossa,“ avizoval. 

Marián Gáborík má za sebou sezónu, počas ktorej sa dočkal 

štvorstého gólu aj asistencie v NHL, ale aj výmeny z Los An-

geles do Ottawy. Jeho súťažný ročník opäť poznačili zranenia, 

aj preto odohral len 46 zápasov základnej časti so ziskom 21 

bodov (11+10). Začiatkom apríla absolvoval v Los Angeles 

operáciu posunutej medzistavcovej platničky, ktorá mu dlho-

dobo spôsobovala problémy s pohybovým aparátom. 

„Mesiac teraz budem doma a potom pôjdem spať do USA 

rehabilitovať. Dám sa dokopy a pôjde sa do novej sezóny," 

uviedol Marián Gáborík v rozhovore pre RTVS.  

www.sportaktuality.sk 23.04.2018 

pomocná evidencia 227/1/2018 

 

Banská Bystrica viedla vo finálovej sérii slovenskej hokejo-

vej ligy už 3:0 na zápasy, keď najprv vyhrala obe stretnutia 

v Trenčíne 4:3 po predĺžení a 4:3 po nájazdoch a následne do-

ma presvedčivo 6:1. 

Vtedy sa zdalo, že séria bude mať rýchly priebeh. Avšak 

Trenčín následne dokázal v Bystrici uspieť 4:2, doma súpera 

„zmietol“ vysoko 6:0 a následne zvládol až šiesty duel pod Ur-

pínom 3:2. Posledný zápas v Banskej Bystrici mal navyše ne-

chutnú dohru zo strany niektorých domácich fanúšikov. 

Trenčania, ktorých ťahúňmi sú predovšetkým vekovo starší 

a skúsení slovenskí hráči, už v minulosti dvakrát dokázali 

http://www.sportaktuality.sk/
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otočiť vo víťazstvo sériu, v ktorej prehrávali 0:3 na zápasy. Ak 

by sa im to podarilo aj tretíkrát, bol by to absolútny svetový 

unikát. Banská Bystrica je vo finále slovenskej súťaže už štvr-

týkrát v rade a vlani to dotiahla k zisku titulu. Trenčania čakajú 

na titul od roku 2004. 

www.sportaktuality.sk 24.04.2018 

pomocná evidencia 229/1/2018 

 

Hokejisti Banskej Bystrice obhájili titul majstrov Slovenska. 

O národnom šampiónovi sezóny 2017/2018 sa rozhodlo v uto-

rok 26. apríla, hráči HC '05 iClinic uspeli nad domácou Duklou 

Trenčín 5:1 v rozhodujúcom siedmom zápase finále. 

HK Dukla Trenčín – HC'05 iClinic Banská Bystrica 1:5 

(0:0, 1:2, 0:3). Góly: 24. Bezúch (Radivojevič, Dlouhý) – 

25. Faille (Skalický, Pretnar), 27. Skalický (Faille, Asselin), 

52. Asselin (Faille), 55. Faille (Hrnka, Surový), 57. Skalický 

(Asselin, Faille). Rozhodovali: Baluška, Štefík – Tvrdoň, Šef-

čík, vylúčení: 1:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 

6150 divákov (vypredané). 

Dukla Trenčín: Hiadlovský – Bačik, Starosta, Cebák, Frühauf, 

Bohunický, Holenda, Romančík – Radivojevič, Sojčík, Be-

zúch – Hecl, Sádecký, 

Hossa – Varga, Ölvec-

ký, Mikula – Hudec, 

Dlouhý, Švec – Deve-

aux. 

HC'05 iClinic B. Bys-

trica: Lukáš – Delisle, 

Brejčák, Ďatelinka, Pre-

tnar, Mihálik, Kubka, 

Sedlák, Trecapelli – Asselin, Faille, Skalický – Brittain, Hrnka, 

Hohmann – Bortňák, Surový, Giľak – Kabáč, Češík, Gabor. 

Hlasy po zápase: 

http://www.sportaktuality.sk/
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Peter Oremus, tréner Trenčína: „Každý chcel byť prvý, 

každého člena náš-

ho tímu to bude mr-

zieť, dnes aj zajtra. 

Spravili sme kus 

roboty, to prevy-

šuje všetko. Ľudia 

nám tlieskajú, aj 

keď sme rozhodu-

júci finálový zápas 

nezvládli. V Tren-

číne sa kvalitne pracuje, výsledky tomu zodpovedajú, prehra 

mrzí, ale klady prevyšujú.“ 

Branko Radivojevič, kapitán Trenčína: „Musíme uznať, že 

v tomto poslednom zápase boli Banskobystričania lepší, mali 

viac šancí. Nám už došli sily... Je to škoda. Veľké ďakujem patrí 

týmto divákom. Ja som takéto šialenstvo zažíval ako chlapec 

ešte vo federálnej lige a som rád, že aj teraz na vlastnej koži.“ 

Vladimír Országh, tréner B. Bystrice: „Oproti minulej se-

zóne sme mali iné mužstvo, vymenili sme viac ako polovicu 

Hokejové osobnosti v hľadisku: Vladimír Vůjtek, Marián Gáborík a Marián Hossa. 
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tímu. Išli sme postupnými kromi, do play off sme vstúpili zo 4. 

miesta. V play off sme dlho šliapali na jednotku, vo finále po-

tom prišla minikríza, ale to na každého príde. Rozhodujúci zá-

pas sme zvládli, to sa počíta. Chalani ukázali charakter. Klobúk 

dole pred Trenčínom, pred jeho staršími hráčmi, ktorí sa do 

Dukly vrátili, liga potrebuje takýto silný Trenčín. Obe mužstvá 

si zaslúžili mať pohár, my sme boli na konci šťastnejší.“ 

Tomáš Surový, kapitán Bystrice: „Hovorí sa, že obhájiť ti-

tul je ťažšie ako získať ho prvýkrát a bolo to tak. Vo finálovej 

sérii nás Trenčín stiahol z 0:3 na 3:3, nebolo to ľahké. Máme 

veľa lídrov, snažíme sa hrať ako tím, sme radi, že sme to pre-

tlačili na našu stranu.“ 

www.sportaktuality.sk 24.04.2018 

pomocná evidencia 231/1/2018 

 

Deväť bodov v siedmich zápasoch finálovej série, dovedna 

17 v celom play-off slovenskej hokejovej Tipsport ligy. Útoč-

ník Trenčanov Branko Radivojevič sa právom stal držiteľom 

ocenenia MVP vo vyraďovacej časti. Ihneď by ho však vymenil 

za titul, ktorý po triumfe 5:1 pod hradom Matúša Čáka patrí 

Banskej Bystrici. 

„Škoda gólu, ktorý sme dostali na 1:1, Dali sme gól a hneď 

aj dostali. Zdolať Banská Bystricu štyrikrát po sebe je veľmi 

ťažké, ale neboli sme ďaleko. Na druhej strane, Bystričania si 

to za svoj dnešný výkon zaslúžili. Boli lepší,“ skonštatoval ka-

pitán a líder Dukly Trenčín Branko Radivojevič. 

Trenčania sa nadychovali k historickému obratu z 0:3 na 4:3 

na zápasy, napokon im chýbal posledný krok. Na otázku, ktoré 

boli zlomové momenty z hľadiska celkového úspechu, 37-

ročný Branko Radivojevič s nadhľadom odpovedal: „V prvých 

dvoch zápasoch u nás doma sa to lámalo. Jeden sme prehrali v 

predĺžení a druhý v nájazdoch. Chýbalo nám trochu šťastia, 

Bystrica mu išla trochu viac naproti, ja im iba gratulujem 

http://www.sportaktuality.sk/
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k úspechu. Druhé miesto je pekné, ale všetci si budú pamätať 

len víťazov.“ 

Do posledného miesta zaplnený trenčiansky zimný štadión a 

fantastická atmosféra vo všetkých dieloch finálovej drámy sú 

dôkazom toho, že hokej pod Tatrami je stále veľmi populárny. 

Najmä ak aktéri pred-

vádzajú drámu po-

pretkávanú hernou 

kvalitou v siedmich 

dejstvách. 

„Káder Bystrice je 

veľmi silný, ale aj my 

máme skúsenosti na 

rozdávanie. Každý 

odviedol veľký kus 

poctivej roboty a ja im všetkým ďakujem. Dúfam len, že to 

bude takto pokračovať...Trenčín je hokejové mesto a túto eufó-

riu treba medzi ľudí ešte vrátiť,“ zaželal si Branko Radivojevič. 

Nevyhol sa ani otázke, či si chce predĺžiť sezónu účasťou na 

majstrovstvách sveta v Dánsku. Jeho odpoveď bola zamietavá. 

„Som taký dolámaný a dobitý, že som rád, že mám po sezóne. 

Potrebujem oddych.“ 

www.sportaktuality.sk 24.04.2018 

pomocná evidencia 232/1/2018 

 

V utorok 24. apríla sa posledným možným siedmym rozho-

dujúcim zápasom skončila hokejová sezóna 2017/2018. Domá-

cej Dukle Trenčín titul uchmatla HC 05 Banská Bystrica. Tren-

čianskym hokejistom sa však podarilo pozdvihnúť hokej v mes-

te pod hradom Matúša Čáka. 

Minulú sezónu musela Dukla hrať o záchranu v lige, teraz to 

bol boj priamo o titul. Trenčianski fanúšikovia na snahu a ús-

http://www.sportaktuality.sk/
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pech nezabúdajú. Preto si ich v piatok 27. apríla klub uctil a pri-

pravil autogramiádu s pochodom mestom.  

Popoludní pri šta-

dióne Pavla Demitru 

sa hokejisti usadili na 

rolby a spolu s nie-

koľkými stovkami fa-

núšikov sa vydali na 

cestu na Mierové ná-

mestie. Na svojej ces-

te odstavili aj dopra-

vu na najväčšej tren-

čianskej križovatke pod hradom. Na novom pódiu na Mierovom 

námestí sa potom predniesli príhovory hráčov a trénerov, skan-

dovanie, svetlice, hudobný program a autogramiáda.  

Kapitán vojakov Branko Radivojevič a tréner Peter Ore-

mus ocenili silu kolektívu a napriek tomu, že nezískali titul, ne-

skrývali pocity dobre odvedenej práce počas celej sezóny. 

www.impulz.press.sk 27.04.2018 

pomocná evidencia 248/1/2018 

 

Bez zmluvy, no s konkrétnymi predstavami o budúcnosti. 

Tréner Peter Oremus je naklonený predĺženiu spolupráce s 

Duklou Trenčín, ktorú doviedol k strieborným medailám. Aj 

preto, že chce byť nablízku rodine v Skalici. Štyridsaťsedem-

ročného kouča v uplynulej sezóne nič nevyrušovalo a práca v 

Dukle mu chutila.  

Aký bol váš recept na úspech? 

„Neviem, či niečo také existuje, ale každý má iné preferen-

cie. V Dukle to bol vydarený skauting hráčov a vzorný prístup 

kabíny na čele s jej lídrom Brankom Radivojevičom.“ 

Už ste „prekusli“ finálovú prehru s Banskou Bystricou? 

http://www.impulz.press.sk/
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„Keď sa tréner alebo hráč dostane v play-off ďaleko, baží po 

úspechu. Treba uznať, že Banská Bystrica bola v rozhodujúcom 

súboji lepšia. Je však pravda, že táto prehra ma bude dlho bo-

lieť.“ 

Akými slovami ste sa rozlúčili s kabínou? 

„Ďakovnými. Mužstvo sme začali skladať na jar minulého 

roka a obmena kádra bola minimálna. S hokejistami, s ktorými 

sme vstúpili do ligy, sme ju aj dohrali. To si najviac cením. Par-

tia bola celý čas pohromade, netrhala sa. Pomyselne som sňal 

pred ňou klobúk za ošiaľ, ktorý sa jej podarilo vytvoriť v Tren-

číne.“ 

Vo finálovej sérii ste vytiahli brankársky tromf, po zra-

není Michala Valenta sa dobre ukázal Tomáš Hiadlovský. 

Keď sa Valent, dovtedy suverénna jednotka, vrátil na strie-

dačku, neuvažovali ste o jeho opätovnom zaradení do zos-

tavy? 

„Nemal som dôvod. Obaja naši brankári spolupracovali celú 

sezónu na vysokej úrovni, o pohodu medzi nimi sa staral aj tré-

ner brankárov a môj asis-

tent Peter Kosa. Navzá-

jom sa podporovali, držali 

si palce. Tomáš Hiadlov-

ský sa ukázal ako spoľah-

livá voľba.“ 

Počas podávania rúk 

po siedmom finále s Ban-

skou Bystricou ste sa 

dlhšie pristavili pri Vla-

dimírovi Országhovi. Čo ste si povedali? 

„Zagratuloval som mu k titulu, aj oni urobili kus dobrej 

práce. S Vladom sa dobre poznáme, máme výborný vzťah.“ 

Vladimír Országh priznal, že pošepkal Brankovi Radi-

vojevičovi, aby pokračoval v kariére. Liga podľa neho 

Peter Oremus (vpravo) blahoželá k titulu trénerovi Vladimírovi Országhovi. 
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potrebuje silný Trenčín a Radivojevič je záruka naplnenia 

tohto spojenia. Máte podobný názor? 

„Všetci sme videli Brankovu veľkosť. Je to osobnosť, vý-

borný hokejista. Bol najlepší v lige, s takouto výkonnosťou 

patrí do reprezentácie. Stále jej má čo dať. Veľmi ma teší, že 

som s ním spolupracoval. Ešte radšej však vidím, keď sa slo-

venský hráč, odchovanec, vráti do materského klubu a pomôže 

mu zdvihnúť sa.“ 

Ak k tomu pripočítame, že hral zadarmo, inak povedané 

za hokejky a za korčule, vyznieva jeho počin úctyhodne. 

Súhlasíte? 

„Neuveriteľné, urobil veľké gesto. Nepoberal plat, napriek 

tomu príkladne drel v každom zápase. Takéto záležitosti sú ne-

vídané a treba si ich vážiť. Má môj obdiv.“ 

Spolu s Brankom ste sa zasadili o obrodu trenčianskeho 

hokeja z barážového dna až k striebornej medaile. Aké in-

grediencie ste použili pri „varení“ úspechu? 

„V máji sme sa prvýkrát stretli s realizačným tímom, Bran-

kom, Tomášom 

Starostom, aj s 

ďalšími vytypo-

vanými členmi 

kádra. Vopred 

sme si stanovili 

pravidlá a nimi sa 

riadili celú se-

zónu. Bez toho, 

aby sa porušovali, 

a to bol kľúč k úspechu. Dohodli sme sa, že budeme pracovať 

so štyrmi päťkami a len s minimálnymi zmenami. Vyšiel nám 

výber hráčov, partia si ‚sadla‘ hokejovo aj ľudsky. A museli 

sme to robiť dobre, veď úvod sezóny nám vyšiel parádne a dlhý 

Podľa Petra Oremusa najlepší hráč v lige – kapitán Dukly Trenčín Branko Radivojevič. 
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čas sme boli prví. Aj postup do finále potvrdil správnosť našich 

rozhodnutí.“ 

Dostali ste Duklu na vzostupnú dráhu sezónnych výsled-

kov? 

„V Dukle sa systematicky pracuje s mládežou, a tá získava 

tituly každý rok vo viacerých kategóriách. Toto je cesta. Môj 

názor je nemenný. Za slovenské mužstvá by mali hrať slovenskí 

hokejisti, mladí aj odchovanci.“ 

Klub sa po menej úspešných rokoch ekonomicky stabili-

zoval, výplaty chodili hráčom načas. Bolo zázemie na prácu 

dostatočne pohodlné? 

„Za realizačný tím aj hráčov môžem na adresu vedenia klubu 

vysloviť pochvalné slová. Urobili maximum pre naše pohodlie, 

pomáhali nám, ako sa dalo. Z pohľadu výplat je všetko v po-

riadku, ako bolo dohodnuté. Komunikácia na úrovni funkcio-

nári – tréneri – hráči bola taká, ako si predstavujem.“ 

S pribúdajúcimi rokmi nenapredujú v kariére len hoke-

jisti, ale aj tréneri. Čo vám dala uplynulá sezóna? 

„Som zástancom pravidelnej komunikácie, ktorou sa pred-

chádza zbytočným prob-

lémom. Každá sezóna 

ma posúva dopredu. V 

tejto poslednej azda ani 

nedokážem nájsť nega-

tívum alebo sporný mo-

ment, ktorý by nás vyru-

šil. Opäť by som vyzdvi-

hol vydarený skauting hráčov. Vybrali sme kolektív, v ktorom 

sa obetoval jeden za druhého. A na prvýkrát. Ešte sa mi nestalo, 

aby si hráči od začiatku tak dobre rozumeli.“ 

V doterajšej trénerskej kariére ste spolupracovali s via-

cerými lídrami, či už to bol Žigmund Pálffy v Skalici, alebo 
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Branko Radivojevič v Trenčíne. Využili ste pomoc týchto 

hráčov pri koučovaní? 

„Pálffy aj Radivojevič sú vzory, ktoré si zaslúžia uznanie. 

Vrátili sa do klubu, ktorý ich vychoval, ako lídri, skúsení a vy-

spelí hokejisti. Takýmto smerom by sa mali snažiť uberať slo-

venské kluby. Hoci ide o kvalitných hokejistov so vzornými 

charakterovými vlastnosťami, odstup medzi trénerom a hráčom 

musí vždy byť. Hráčov ako Žigo či Branko nemusíte žiadať o 

pomoc. S radou prídu sami, povedia vám, ako vidia situáciu, 

vyslovia svoj názor. To sa počíta. Takto by mala vyzerať spo-

lupráca medzi trénerom a skúseným hráčom, ak chcú dosiahnuť 

spoločný cieľ.“  

Dostali ste od vedenia Dukly Trenčín ponuku na predĺ-

ženie spolupráce? 

„Rozprávali sme sa na túto tému už pred dvomi mesiacmi. V 

Trenčíne som spoznal ľudí, s ktorými som si pracovne aj cha-

rakterovo rozumel. Moja voľba je jednoznačná. Nevidím dô-

vod, prečo by som nemal prijať prípadnú ponuku.“ 

Ktorých hráčov zo súčasného kádra by ste chceli v Dukle 

udržať? 

„Všetkých. Samozrejme, niektorí si výkonmi vybojovali 

nový, lepší angažmán. Nebudem im brániť. Nech idú, ale nech 

na novom pôsobisku aj hrajú. Ak nebudú pravidelne nasadzo-

vaní do zápasov, nemá to zmysel. Potom nech radšej zostanú s 

nami v Trenčíne.“ 

Rozprávali ste sa s Brankom Radivojevičom o tom, či 

bude pokračovať v kariére? 

„Branko sa musí rozhodnúť sám, nechávam to na ňom. On 

vie, aký mám názor. Jeho život je spätý s trenčianskym hoke-

jom, jeho výkonnosť nadštandardná. Pevne verím, že v Tren-

číne bude ľudí tešiť ešte niekoľko rokov.“ 

Zažili ste už v trénerskej kariére takú eufóriou, aká 

vládla uplynulé týždne v Trenčíne? 
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„Vo viacerých mestách som zažil dobré hokejové prostredie. 

Žilo to v Skalici, v Ostrave aj v Košiciach, hoci musím priznať, 

že táto sezóna v Trenčína bola výnimočná. Sedemtisíc ľudí na 

štadióne mi spôsobovalo zimomriavky.“ 

Chodili ste do práce s úsmevom na tvári? 

„To ste vystihli. Každé ráno som sa prebudil a z domu od-

chádzal s radosťou, že idem pracovať do prostredia, v ktorom 

sa dobre cítim a s ľuďmi, s ktorými ma baví pracovať. Toto je 

mimoriadne dôležité.“ 

www.sportaktuality.sk 29.04.2018 

pomocná evidencia 253/1/2018 

 

Mladší žiaci 1. FBC Trenčín sú Majstrami Slovenska vo flor-

bale. Na suverénnej ceste za titulom nestratili ani bod, v 7 zá-

pasoch strelili 52 gólov.  

Info 05.06.2018 

pomocná evidencia 258/1/2018 

 

Hoci ostatná sezóna skončila len pred niekoľkými dňami, 

trenčianska Dukla sa už smelo pustila do skladania kádra do tej 

nadchádzajúcej. Žiadne zmeny sa neudiali na postoch trénerov. 

Pod hradom Matúša Čáka bude naďalej hlavným trénerom Pe-

ter Oremus, jeho asistent Ján Pardavý, tréner brankárov Pe-

ter Kosa a kondičný tréner Branislav Lobotka. 

Prvým hráčom, ktorý predĺžil zmluvu na ďalší rok, je kapitán 

Branko Radivojevič, ktorý bude súčasne vykonávať i funkciu 

športového riaditeľa. Spolu s ním bude trenčiansky dres oblie-

kať i brankár Michal Valent. Naopak, jeho dvojička Tomáš 

Hiadlovský odchádza do Francúzska a rovnako už nebude 

v Trenčíne pôsobiť ani útočník Juraj Bezúch, ktorý sa upísal 

Hradcu Králové. 

www.hkdukla.sk 02.05.2018 

pomocná evidencia 265/1/2018 

http://www.sportaktuality.sk/
http://www.hkdukla.sk/
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Najlepších športovcov mesta Trenčín za rok 2017 vyhlásili 

v stredu 2. mája v sobášnej sieni Mestského úradu v Trenčíne. 

Ocenenie športovcom odovzdávali primátor mesta Richard 

Rybníček a predseda Komisie mládeže a športu Mestského za-

stupiteľstva v Trenčíne Ľubomír Horný. 

„Je mi cťou, že tu dnes môžem byť,“ prihovoril sa oceneným 

primátor mesta Richard Rybníček. „Mesto Trenčín je vďaka 

vám prítomné vo svete i na Slovensku v ušiach ľudí, o ktorých 

my ani netušíme, že existujú. Netlieskajú len vám, ale tlieskajú 

aj Trenčínu a Slovensku. A za to vám veľmi pekne ďakujem. 

Chcem vám popriať, aby ste boli hlavne zdraví, aby ste mali čo 

najlepšie rodinné zázemie a zároveň aby ste sa nikdy nevzdá-

vali a vždy pri svojom výkone niesli v srdci aj toto mesto. Veľká 

vďaka za všetko, čo ste v minulom roku pre Trenčín urobili.“ 

Najlepšími športovými mládežníckymi kolektívmi sa stali 

hokejoví dorastenci HK Dukla Trenčín a mládežnícke družstvo 

Fitness Gabrhel. 
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V kategórii Najlepší handicapovaný športovec prevzal oce-

nenie nepočujúci cyklista Július Maťovčík. 

Za najlepších trénerov vyhlásili kondičného trénera Brani-

slava Lobotku a Radovana Šimočka (kanoistika). 

Najlepšími športovými kolektívmi sa stali florbalové kluby 

AS Trenčín a 1. FBC Trenčín. 

Ocenenia pre najlepších športovcov za rok 2017 patria Mo-

nike Chochlíkovej (kickbox), Michaele Pavleovej (fitness) 

a Adele Ondrejovičovej (bodyfitness). 

Za celoživotný a výnimočný prínos v športe v Trenčíne oce-

nili bývalého futbalistu a trénera Jozefa Jankecha. 

www.trencin.sk 04.05.2018 

pomocná evidencia 272/1/2018 

 

Futbalové družstvo Základnej školy na Ulici L. Novome-

ského opäť zvíťazilo v krajskom kole minifutbalového turnaja 

McDonald´s Cup. 

Trenčianske krajské 

kolo sa tento rok odohralo 

vo štvrtok 10. mája na 

prírodnej tráve futbalo-

vého štadióna Trenčín – 

Záblatie. V našom kraji 

sa zúčastnilo turnaja 101 

základných škôl, do kraj-

ského kola sa prebojovali 

víťazi deviatich okresných kôl. Družstvá odohrali zápasy v sku-

pinách. A umiestnenie: 1. Trenčín, 2. Dubnica nad Váhom, 3. 

Bánovce n/Bebravou. B umiestnenie: 1. Považská Bystrica, 2. 

Púchov, 3. Myjava. C umiestnenie: 1. Veľké Uherce, 2. Prievi-

dza, 3. Nové Mesto nad Váhom. 

http://www.trencin.sk/
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Tretí umiestnení v skupinách podľa zápasového skóre obsa-

dili 9. až 7. miesta. Druhí umiestnení v skupinách hrali zápasy 

o 6. – 4. miesto. 

Traja víťazi zabojovali o postup na majstrovstvá Slovenska 

vo finálovej skupine. Prvý zápas odohrali Veľké Uherce proti 

hráčom Považskej Bystrice s výsledkom 2:1. Potom nastúpil 

Trenčín a porazil družstvo Veľkých Uheriec 4:1. Posledný zá-

pas vyhral Trenčín nad  Považskou Bystricou vysoko 1:7. Opäť 

tak obhájili titul majstra kraja. 

Najlepšia hráčka: Timea Majanová, ZŠ Ul. L. Novome-

ského 11, Trenčín. Najlepší hráč: Peter Beňadik, ZŠ Ul. L. No-

vomeského 11, Trenčín. 
 

www.trencin.sk 12.05.2018 

pomocná evidencia 292/1/2018 

 

Hráčka Stolnotenisového oddielu Keraming Trenčín Mo-

nika Marousková pod vedením trénera mládeže Dušana Zel-

mana vybojovala na Majstrovstvách SR v kategórii dorast 

v dňoch 12. – 13. mája v Čadci dve bronzové medaily - v štvor-

hre dievčat a v zmiešanej štvorhre.  

Info 05.06.2018 

pomocná evidencia 294/1/2018 

 

V konkurencii viac ako 80 detí z rôznych kútov Slovenska 

zúročili bedmintonoví nadšenci z klubu BK MI Trenčín svoju 

snahu na tréningoch a v nedeľu 13. mája na turnaji v Piešťa-

noch získali 3 zlaté (D. Štrofeková, J. Marek, B. Jenčová), 2 

strieborné (J. Mitocha, P. Lehocká) a 2 bronzové medaily (T. 

Michalková, Z. Mareková).  

Info 05.06.2018 

pomocná evidencia 295/1/2018 

 

http://www.trencin.sk/
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Leon van Veen, Peter Huistra a Ricardo Moniz majú mi-

nimálne dve veci spoločné. Všetci traja patria medzi úspešných 

trénerov holandskej futbalovej školy a všetci traja majú blízky 

vzťah k AS Trenčín. Leon van Veen pôsobil ako poradca pri 

Adriánovi Guľovi a Martinovi Ševelovi. Peter Huistra bol od-

bornou oporou pre dnešného trénera bratislavského Slovana po-

čas našej uplynulej sezóny. 

Tretí menovaný sa stal kon-

zultantom súčasného reali-

začného tímu v prvom muž-

stve.  

Päťdesiattriročný Ricar-

do Moniz má za sebou už 

niekoľko návštev Trenčína. 

Okrem rozhovorov na 

úrovni realizačného tímu prvého mužstva stihol zmapovať aj 

prácu v mládežníckej akadémii klubu – This is my sen Aca-

demy.  

Rodák z Rotterdamu odohral takmer tri stovky ligových zá-

pasov a po skončení kariéry sa okamžite vrhol na trénerskú 

dráhu. Počas uplynulých dvadsiatich rokov má za sebou nie-

koľko skutočne zaujímavých zastávok.  

V pozícii asistenta trénera sa objavil vo Feyenoorde Rotter-

dam, Grasshoppers Zürich alebo Hamburger SV. Pracoval aj v 

akadémie PSV Eindhoven. Tri roky strávil v organizácii Totten-

ham Hotspur. Na starosti mal aj akadémie Red Bull Salzburg.  

Z pozície riaditeľa dohliadal na školy na štyroch kontinen-

toch. Následne sa stal trénerom prvého mužstva Red Bull, ktoré 

doviedol k zisku klasického „double“. Dlhšie alebo kratšie ob-

dobie viedol aj Ferencváros TC, Lechiu Gdaňsk, 1860 Mníchov 

alebo Notts County.  

www.astrencin.sk 14.05.2018 

pomocná evidencia 299/1/2018 

Ricardo Moniz sa stal poradcom v AS Trenčín. 

http://www.astrencin.sk/
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Dvojica bývalých hráčov AS Trenčín sa zaradila medzi naj-

väčšie nádeje Jupiler Pro League pre ročník 2017/2018. Roz-

hodlo o tom viac ako päť stoviek hráčov obliekajúcich dresy 

klubov najvyššej belgickej súťaže.  

Nováčikom roka sa so ziskom 211 hlasov stal útočník Club 

Bruggy Wesley Moraes, ktorý odsunul na druhú priečku krí-

delníka KAA Gent Samuela Kalua (147 hlasov). 

Brazílskeho dvadsaťjedenročného strelca ocenili počas ne-

dávneho Pro League Gala v Bruseli. „Jeho triumf je celkom za-

slúžený. Je silný a odolný ako medveď, je však aj technicky 

nadaný a rýchly,“ píšu belgické médiá. V 37 ligových stretnu-

tiach zaznamenal 11 gólov. 

www.astrencin.sk 18.05.2018 

pomocná evidencia 306/1/2018 

 

Trenčianska Dukla opäť posilňuje pred novou sezónou svoj 

káder a so svojím cieľom, tým najvyšším, to myslí skutočne 

vážne. Tento raz sa na listinu „vojakov“ pripísali dve zvučné 

mená, a síce Milan Bartovič a Mário Bližňák. Obaja pôsobili 

v minulom ročníku v českom Liberci; odchovanec Dukly Bar-

tovič následne hral i za Vítkovice, dubnický odchovanec 

Bližňák má za sebou jeden štart za HC Benatky nad Jizerou. 

www.hkdukla.sk 18.05.2018 

pomocná evidencia 

 

 

Slovenský hokejista Marián Hossa sa už do súťažného ko-

lotoča nevráti. Tridsaťdeväťročný krídelník vynechal pre zdra-

votné problémy celú sezónu 2017/2018 a hoci má stále zmluvu 

s Chicagom Blackhawks v NHL, nútene ukončil kariéru.  

„Hokej už hrať nebudem. Mám s Chicagom platný kontrakt 

na ďalšie tri roky, ale zdravie mám len jedno a to mi návrat 

http://www.astrencin.sk/
http://www.hkdukla.sk/
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neumožňuje. Uvidíme, ako to v klube vymyslia. Možno môj 

kontrakt niekde vymenia do iného klubu alebo ostanem na lis-

tine zranených hráčov. To teraz neviem povedať,“ prezradil 

Marián Hossa. „Vedenie 

NHL ma pred začiatkom 

sezóny poslalo na kliniku 

v Minneapolise za špecia-

listom, ktorý potvrdil, že 

je vylúčené, aby som hral 

ďalej pri užívaní týchto 

liekov. Zdravie mám len 

jedno a nechcem sa vrátiť 

do takéto stavu, v akom som bol v posledných sezónach.“ 

Trojnásobný víťaz Stanleyho pohára už dal do predaja svoju 

rezidenciu v Chicagu a aj s rodinou sa vrátil do vlasti.  

„Dcérka ide ďalší školský rok do školy, tak sme museli spra-

viť rozhodnutie. Budeme žiť na Slovensku.“ 

Niekdajší útočník Detroitu, Pittsburghu, Atlanty či Ottawy 

nevylúčil možnosť, že v budúcnosti bude znovu pracovať pre 

Chicago, v drese ktorého odohral osem sezón. „To môžem až 

po vypršaní kontraktu. Už som sa aj bavil so šéfom klubu, takže 

je to reálne, že po troch rokoch budem pracovať v organizácii 

Chicaga.“   

Marián Hossa vstúpil do profesionálneho hokeja v Dukle 

Trenčín, hneď v prvej seniorskej sezóne získal majstrovský titul 

a zamieril do zámoria, do NHL ho v prvom kole draftovala Ot-

tawa. V premiérovom ročníku pôsobil najmä na farme, no na 7 

zápasov nakukol aj do profiligy, v ďalšej sezóne sa už v elitnej 

súťaži etabloval naplno. 

V drese Senators pôsobil do roku 2004, následne ho vyme-

nili do Atlanty, kde bol ďalšie tri sezóny. V závere ročníka 

2007/2008 zamieril do Pittsburghu a cez Detroit sa dostal do 

Chicaga, s ktorým neskôr trikrát získal Stanleyho pohár. V 
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NHL odohral dovedna 1514 stretnutí so ziskom 1283 bodov za 

577 gólov a 706 asistencií. Slovensko reprezentoval na ôsmich 

majstrovstvách sveta, štyroch ZOH. 

www.sportaktuality.sk 19.05.2018 

pomocná evidencia 310/1/2018 

 

Pre karatistov ŠK Real team Trenčín boli Majstrovstvá SR 

detí a žiakov 2018 jednotlivcov, družstiev a karate agility v Ko-

šiciach v sobotu 19. mája vrcholovým turnajom, ku ktorému 

viedla ich príprava v rámci celej sezóny.  

Klub vyslal na šampionát 25 najlepších reprezentantov. Z 54 

klubov, 536 pretekárov, 1064 štartov sa Real team v celkovom 

hodnotení všetkých disciplín umiestnil na 1. mieste s počtom 

17 medailí – 8 zlatých, 4 strieborných a 5 bronzových.  

Titul Majster SR získali Viktor Beňo, Viktória Kadle-

cajová, Tamara Podolánová, Michelle Grznárová, Linda 

Predanocy, Kata team 6-7 CH (Beňo, Kalafut, Hrnčárik), Kata 

team 6-7 D (Pummerová, Chrastinová, Horváthová), kata team 

10-11 D (Grznárová, Štefaneková, Kadlecajová). Vicemaj-

strami SR sú Stelka Bystrická, Matúš Lamačka, Viviana Ko-

váčová a Laura Pavlíková. Bronz získali Ema Zajačková, 

Lenka Horáčková, Eva Klimačková, Sofia Štefaneková a 

Viktória Kadlecajová. 

Info 05.06.2018 

pomocná evidencia 311/1/2018 

 

Na Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) zavítali 

hokejisti z HK Dukla Trenčín. Predseda TSK poďakoval za vy-

darenú sezónu kadetom, dorastencom, juniorom i A-tímu mu-

žov. 

Hokejový klub Dukla Trenčín píše športovú históriu v kraj-

skom meste už viac ako päť dekád. Jeho hráči pravidelne zápa-

sia o medaily v najvyšších súťažiach v každej kategórii. Sezóna 

http://www.sportaktuality.sk/
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2017/2018 nebola výnimkou. Trenčianski kadeti sa v tomto 

roku prebojovali do finále ligy, v ktorej obsadili druhé miesto. 

Na zlatú priečku si siahli dorastenci a podarilo sa im tak obhájiť 

titul majstra Slovenska z minulej sezóny. Juniori Dukly Trenčín 

zažili v uplynulom roku sklamanie, keď im o chlp ušlo prven-

stvo. Chuť si však napravili v tejto sezóne, čo znamená druhú 

zlatú priečku pre 

Duklu.  

O poriadne pre-

kvapenie a rozruch 

v našej najvyššej 

súťaži sa postarali 

muži HK Dukla, 

keď si po namáha-

vej finálovej sérii, 

kde nestačili na 

Banskú Bystricu, vybojovali striebro. Oproti minulej sezóne tak 

poskočili o osem miest. 

Poďakovať žlto-červeným za vzornú reprezentáciu Tren-

čianskeho kraja chcel aj predseda TSK Jaroslav Baška, ktorý 

všetky spomenuté tímy privítal v pondelok 21. mája na pôde 

Úradu TSK.  

„Naše krajské mesto už dlhodobo vychováva hokejové ta-

lenty na svetovej úrovni. Vyrástlo tu niekoľko hviezd kanad-

sko-americkej NHL a neraz sem nejaká z nich priniesla Stanley 

cup. Dôležité je talenty pestovať od mládeže, a preto si vážim 

výkony a úspechy Dukly Trenčín. Urobíme všetko preto, aby 

Trenčín zostal hokejovým mestom,“ uviedol trenčiansky župan. 

Po úvodnom slove odovzdal kapitánom ďakovný list, darče-

kový kôš i tašku s pozornosťami od TSK.  

„Toto pozvanie je pre nás signálom, že sa v Dukle snažíme 

hokej robiť na vysokej úrovni. Podľa mňa je dobré, že Tren-

čiansky kraj podporuje hokej a verím, že spolupráca bude 
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pokračovať aj naďalej,“ povedal kapitán A-tímu mužov 

Branko Radivojevič. 

Pozvanie na župný úrad prijal aj generálny manažér klubu 

Eduard Hartmann, klubový prokurista Jozef Mitocha i riadi-

teľ mládeže Viliam Čacho, ktorý vedeniu TSK poďakoval za 

podporu. Za Slovenský 

zväz ľadového hokeja 

(SZĽH) sa stretnutia zú-

častnil Richad Pavli-

kovský. Práve jemu 

skrsla v hlave myšlienka 

o Regionálnej stredo-

školskej hokejovej aka-

démii, v ktorej realizácii 

vyšiel TSK v ústrety. Tá 

by mala byť vzorovou pre zvyšok Slovenska. Pod jednou stre-

chou má poskytovať komplexné zázemie a vychovávať budúce 

legendy domáceho i svetového hokeja. Mládeži má poskytnúť 

tiež široké zázemie pre rozvoj nielen športových, ale aj osob-

nostných čŕt.  

Podľa prezidenta SZĽH Martina Kohúta je ambíciou aka-

démie vytvoriť nový športovo-vzdelávací systém. Projekt bude 

realizovať TSK spolu so SZĽH na základe memoranda o spo-

lupráci z minulého roku. Išlo o prvý dokument takéhoto typu 

vôbec, podpísaný medzi krajskou samosprávou a hokejovým 

zväzom. Ďalšími partnermi sú Krajská organizácia cestovného 

ruchu Trenčín región, Krajské centrum voľného času v zriaďo-

vateľskej pôsobnosti župy a Športové gymnázium v Trenčíne, 

ktoré tak isto zriaďuje TSK. 

www.tsk.sk 22.05.2018 

pomocná evidencia 317/1/2018 

 

Jaroslav Baška v drese Dukly s kapitánom mužstva Brankom Radivojevičom. 

http://www.tsk.sk/
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Mladšie žiačky Hádzanárskeho klubu AS Trenčín majú za 

sebou veľmi úspešnú sezónu. Prvý tím dosiahol viacero cen-

ných úspechov a druhý tím zložený z mladších hádzanárok 

najmä zbieral cenné skúsenosti. 

Zverenkyne trénerky Kataríny Paulínyovej sa kvalifikovali 

počas zimnej časti ročníka na tri turnaje Česko-slovensko-po-

ľskej ligy ako najlepší tím zo Slovenska. „Z pätnástich nároč-

ných stretnutí sme dvanásťkrát zvíťazili. Dievčatá obsadili v 

konečnom hodno-

tení skvelé druhé 

miesto,“ povedala 

na úvod trénerka 

mladších žiačok HK 

AS Trenčín. „Na 

prelome marca a ap-

ríla sme sa zúčastnili 

jedného z najväč-

ších mládežníckych 

turnajov vôbec Pra-

ha Handball Cup. 

Dievčatá si zmerali sily s rovesníčkami z viacerých európskych 

krajín. Rovnako aj s vystúpeniami na pražských palubovkách 

môžem byť veľmi spokojná. Vyhrali sme šesť zápasov a len dva 

prehrali.“  

Družstvu sa darilo aj v ligovej súťaži.  

„A-tím nenašiel premožiteľa, keď zvíťazil vo všetkých 24 

zápasoch. B-tím patril vekom čiastočne do kategórie prípraviek, 

v ktorej dievčatá s prehľadom zvíťazili,“ povedala trénerka Ka-

tarína Paulínyová.  

Dievčatá odohrali aj súťaž Školských športových stredísk, v 

ktorej nadviazali na úspešnú sezónu. Na finálovom turnaji v 

Martine skončili ako druhé najlepšie družstvo z celého Sloven-

ska.  
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„Vďaka úspechom z uplynulého ročníka pozeráme s opti-

mizmom na júnové otvorené majstrovstvá Slovenska mladších 

žiačok. Cieľom je medaila,“ dodala na záver trénerka mladších 

žiačok HK AS Trenčín.  

HK AS Trenčín „A“: Petra Mruškovičová – Klaudia Opá-

tová, Petra Paulínyová, Sandra Toporová, Eva Babulíková, 

Chiara Ferenyiová, Paula Šimovičová, Kristína Králová, Karo-

lína Dobiašová, Nina Jozefovičová, Hana Bárdošová, Hana 

Chrenková.  

HK AS Trenčín „B“: Vanesa Vaštíková - Diana Špániková, 

Alexandra Grellová, Soňa Nebusová, Tereza Makišová, Olívia 

Hrubínová, Zina Hajašová, Alica Okrajková, Izabela Maniač-

ková, Vanesa Ďurišová, Sofia Ďurišová.  

HK AS Trenčín prípravka: Katarína Kubínyiová – Zina 

Hajašová, Hana Chrenková, Soňa Nebusová, Diana Špániková, 

Olívia Hrubínová, Sofia Ďurišová, Dominika Ovšonková.   

www.astrencin.sk 22.05.2018 

pomocná evidencia 318/1/2018 

 

Dovolenky hokejistov Dukly Trenčín po sezóne boli krátke, 

hráči a tréneri sa 

zišli v pondelok 

21.mája na prvom 

stretnutí letného 

prípravného obdo-

bia pre sezónu 

2018/2019.  

„Káder je prie-

bežne dopĺňaný, 

na príchode nie-

ktorých ďalších 

hráčoch sa pracuje. Máme ešte dostatok času na kvalitné dopl-

nenie“, konštatoval hlavný tréner Peter Oremus. Doteraz 

http://www.astrencin.sk/
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Dukla má pod zmluvou tento káder: Michal Valent, Lukáš Bo-

hunický, Juraj Cebák, Matúš Holenda, Tomáš Bokroš, 

Branko Radivojevič, Radek Dlouhý, Marek Hecl, Peter Soj-

čík, Ján Pardavý ml., Denis Hudec, Milan Bartovič, Mário 

Bližňák, Jozef Švec.  

Vedenie mužstva rokuje s viacerými hráčmi, do prípravy s 

A tímom sú zaradení aj niektorí hráči z majstrovskej juniorky. 

„Pre suchú prípravu sú chalani rozdelení do dvoch skupín, 

prvá začína o 8:30, druhá po nich. Dĺžka tréningového bloku 

denne je do 60 minút. Dôležitá je intenzita tréningu a dyna-

mika“, hovorí kondičný tréner Branislav Lobotka. „Keď som 

trénoval ako hráč, mávali sme dvojfázové tréningy po hodine a 

pol, čo viedlo k tomu, že na konci sme už nemohli ísť naplno,“ 

dodáva a píše na zrkadlo v posilňovni rozpis cvičení s počtami 

opakovaní.  

„Ku kvalitnému tréningu nám pomôže aj nové vybavenie pre 

silové cvičenia. Tento blok prípravy potrvá do 5. júla, potom 

bude letná dovolenka,“ dodal. 

www.hkdukla.sk 22.05.2018 

pomocná evidencia 319/1/2018 

 

Zverenci trénera Vladimíra Cifraniča vyhrali pred 1554 di-

vákmi zápas prvého kola baráže o postup do Európskej ligy 

UEFA, keď doma zdolali MFK Ružomberok 4:2 (1:2). O góly 

AS sa postarali Giorgi Beridze, James Lawrence, Hilary 

Gong a Hamza Čatakovič.  

AS Trenčín: Šemrinec - Šulek, Kleščík (6. Čögley), Law-

rence, Skovajsa – Van Arnhem (76. Oulad Omar), El Mahdioui, 

Ubbink – Beridze, Čatakovič, Sleegers (46. Gong) 

MFK Ružomberok: Macík – P. Maslo (84. Čurma), Me-

nich, Jonec, Kupec – Daniel, Takáč (Haskič), Kochan, Qose 

(46. Kostadinov) – Gál-Andrezly, Gerec. 

http://www.hkdukla.sk/
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Góly: 22. Beridze, 61. Lawrence, 73. Gong, 82. Čatakovič - 

12. Jonec (pen.), 28. Gál-Andrezly.  

www.astrencin.sk 23.05.2018 

pomocná evidencia 321/1/2018 

 

Profesionálna bodyfitnesska Trenčianka Adela Ondrejovi-

čová si v tejto sezóne pripisuje na svoje konto jedno víťazstvo 

za druhým. Po prvenstve na prvej tohoročnej súťaži v sobotu 

24. marca v Grécku, PRO Nafplio Show, kde nedala súperkám 

najmenšiu šancu, zvíťazila aj v nedeľu 15. apríla v Nitre na 

Elite Pro Show Slovakia.  

Skvelý výsledok dosiahla aj v sobotu 19. mája v Johannes-

burgu v Južnej Afrike, kde sa na Arnold Classic Africa stala 

takisto víťazkou. Najnovšie prvé miesto získala na Elite Pro 

Madrid 2018 v dňoch 25. – 26. mája v Španielsku.  

Info 05.06.2018 

pomocná evidencia 327/1/2018 

 

V Českej Lípe sa v nedeľu 8. apríla uskutočnil 23. ročník 

medzinárodného turnaja „Pohár nadějí“. Zlatú i striebornú me-

dailu na krk zavesili Martinovi Tvrdoňovi a Jakubovi Otru-

sinovi.  

Striebro priviezli Matej Nunhart, Andrea Ješková a tím 

Aurel Strigáč, Terézia Pavlíková, David Šimun. Tretie 

miesto vybojovali Terézia Pavlíková a tím Nunhart, Pavlík, 

Tvrdoň.  

Na ďalšom aprílovom turnaji v českom Vamberku sa darilo 

najmä Matejovi Nunhartovi (2 zlaté), Aurelovi Strigáčovi a Da-

vidovi Šimunovi – obaja zlato a bronz. Martin Tvrdoň vybojo-

val bronz, rovnako aj tím Tvrdoň, Nunhart, Otrusina. Na po-

slednom turnaji v sezóne Grand Prix Morava Open v Havířove 

v sobotu 26. mája získali striebornú a bronzovú medailu Aurel 

http://www.astrencin.sk/
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Strigáč a Jakub Otrusina, bronz Nina Mistríková, po dve bron-

zové S. Kišš a David Šimun.  

Info 05.06.2018 

pomocná evidencia 328/1/2018 

 

Zverenci trénera Vladimíra Cifraniča zvíťazili v nedeľu 

27. mája pred 3059 divákmi vo finále baráže o účasť v Európ-

skej lige UEFA 2018/2019 nad domácim MŠK Žilina 2:1 po 

predĺžení. Hrdinom duelu sa stal Philip Azango, ktorý strelil 

oba góly AS. AS Trenčín sa predstaví v pohárovej Európe po 

šiesty raz v rade. 

MŠK Žilina: Volešák – Chvátal, Kaša, Hancko, Kubík (27. 

Králik) – Pečovský – Klec (58. Jánošík), Káčer – Holúbek (110. 

Balaj), Mráz, Mihalík 

AS Trenčín: Šemrinec – Julien (68. Slávik), Šulek, 

Lawrence, Skovajsa – El Mahdiou – Beridze, Van Arnhem (73. 

Gong), Ubbink, Azango (119. Sleegers) – Čatakovič 

Góly: 65. Kaša – 36. a 99. Azango. 

www.astrencin.sk 27.05.2018 

pomocná evidencia 331/1/2018 

 

Záverečný zápas tohto ročníka vyšiel zverencom trénera 

Vladimíra Cifraniča na výbornú. Finálový zápas baráže o po-

stup do Európskej ligy UEFA proti MŠK Žilina priniesol skvelé 

futbalové divadlo. Po stodvadsiatich minútach a dvoch góloch 

Philipa Azanga boli tým šťastnejším tímom napokon Trenča-

nia. 

„Bol to psychicky a fyzicky náročný zápas. Veľa takýchto 

stretnutí sa nehrá. Som rád, že sme si to mohli vyskúšať. Bolo 

tam všetko. Bojovnosť, šance, kombinácie, góly. Naši fanúši-

kovia si určite prišli na svoje,“ povedal po stretnutí brankár Igor 

Šemrinec.  

http://www.astrencin.sk/


678 
 

Mladý nigérijský krídelník Philip Azango ukázal počas jari 

množstvo výborných momentov, ale s koncovkou sa trápil. Až 

do nedele dal iba jeden 

gól.  

„Ďakujem Bohu za ví-

ťazstvo. Vedeli sme, že 

každý zápas proti Žiline 

je ťažký. Pripravovali 

sme sa však ako na kaž-

dého iného súpera. Dnes 

sa môžeme tešiť na zá-

pasy v Európskej lige. 

Zvládli sme to. Som rád, že som mužstvo pomohol konečne aj 

gólmi,“ tešil sa po stretnutí Philip Azango.  

Vynikajúci zápas s množstvom šancí priniesol nielen drámu, 

ale aj skvelý futbal. „Hralo sa do poslednej sekundy. Som veľmi 

rád, že sme to napokon zvládli. Možno si to ešte neuvedomu-

jeme, ale hráme po šiesty raz v rade v pohárovej Európe. Je to 

veľký úspech klubu, 

hráčov, fanúšikov a 

mesta,“ povedal Igor 

Šemrinec.  

Všetci hráči si 

siahli na dno svojich 

síl. Viacerí podali 

možno najlepší výkon 

v tomto ročníku. Vý-

nimkou nebol odcho-

vanec klubu Lukáš Skovajsa: „Bola to dráma až do konca, so 

šťastným koncom pre nás. Cieľ sme po zlom úvode sezóny spl-

nili. Mohlo to byť už skôr, ale doma sme si asi pripúšťali príliš 

veľký tlak. Proti Ružomberku sme to však dokázali prelomiť a 

Brankár Igor Šemrinec bol oporou AS vo finále baráže. 

Philip Azango strelil oba trenčianske góly a posunul AS do Európskej ligy. 
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to bolo dôležité. Bilanciu z ihrísk súperov sme potvrdili v Žiline 

a mohli sme oslavovať.“  

www.astrencin.sk 28.05.2018 

pomocná evidencia 335/1/2018 

 

Záverečný zápas aktuálneho ročníka Fortuna ligy bol rozlúč-

kovým pre krídelníka Giorgiho Beridzeho. Gruzínsky repre-

zentant sa po rok a pol trvajúcom hosťovaní vracia do belgic-

kého KAA Gent. V novom ročníku najvyššej slovenskej súťaže 

nebude pod Čákovým hradom pokračovať ani skúsený obranca 

Peter Čögley, ktorému vypršal kontrakt. 

„Obom ďakujeme za prácu, ktorú pre tento klub odviedli. 

Škoda, že Beridze vynechal veľkú časť zimnej prípravy a časť 

jari, keďže na sústredení v Turecku sa zranil. Vedeli sme, že 

jeho herný potenciál je väčší. Napokon sa začal prejavovať až 

v posledných dvoch kolách, čo sa napokon ukázalo ako kľú-

čové. Preto môžem povedať, že svoju misiu splnil k spokojnosti 

oboch strán. Peter Čögley prišiel v rozbehnutej sezóne a prinie-

sol to, čo sme predpokladali, čo bolo možné z hľadiska jeho 

hernej kvality. Obe strany však vnímajú využitie jeho poten-

ciálu trochu inak. Preto sa dnes rozchádzame. Do budúcna však 

nie je vylúčené, že sa naše cesty na profesionálnej úrovni 

možno opäť stretnú,“ povedal generálny manažér AS Trenčín 

Róbert Rybníček.  

„V drese AS Trenčín som odohral zápasy v európskom po-

hári. Naskočil som do mužského futbalu a posunul som sa o 

ďalší krok v mojej kariére. Ďakujem klubu a fanúšikom za 

všetko,“ povedal Beridze a Čögley dodal: „Rád som odohral 

tento ročník v drese AS. Je to môj klub a vždy ním ostane. Mô-

žem prezradiť, že som dostal ponuku na zaradenia sa do klubo-

vých štruktúr, ale rád by som ešte hral futbal na ligovej úrovni.“ 

Giorgi Beridze odohral v drese AS Trenčín 40 ligových zá-

pasov a dal desať gólov. V štyroch stretnutiach Európskej ligy 

http://www.astrencin.sk/
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UEFA strelil dva góly. Peter Čögley nastúpil v tomto ročníku 

na 20 zápasov. Celkovo odohral za AS 160 ligových zápasov. 

www.astrencin.sk 29.05.2018 

pomocná evidencia 341/1/2018 

 

Futbalový tím AS Trenčín do dvanásť rokov obsadil na zá-

verečnom turnaji 

Champions Tro-

phy v Sarajeve ko-

nečné piate mies-

to. Turnaj bol vy-

vrcholením série, 

v ktorej sa v jed-

notlivých národ-

ných kolách pred-

stavilo viac ako 

250 tímov. Finále hrané v Bosne a Hercegovine malo 36-členné 

štartové pole. Na turnaji sa predstavili družstvá z Anglicka, Ne-

mecka, Rakúska, Slovinska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, 

Turecka, Rumunska a Srbska. 

Hneď v prvom zápase skupinovej fázy narazili zverenci tré-

nerov Petra Čibíka a Mateja Chocinu na neskoršieho víťaza 

skupiny NK Rudar Velenje. Zápas sa skončil remízou 0:0. V 

ďalších dvoch zápasoch zdolali domáci Željezničar Sarajevo a 

rakúsky BlauWeiss Linz zhodne 1:0. Po ďalších dvoch bezgó-

lových remízach proti maďarskému Videotonu a nemeckému 

BFC Preussen Berlín obsadili druhé miesto v základnej skupine 

a postúpili do finálovej šestnástky.  

O postup do štvrťfinále bojovali so srbským mužstvom Novi 

Pazar. Po bezgólovej remíze a strelách zo značky pokutového 

kopu si vybojovali postup do najlepšej osmičky. Vo štvrťfinále 

ich čakal Liverpool FC, ktorý bol napokon nad ich sily (0:3). V 

súboji o konečné piate miesto proti Sturmu Graz sa zrodila opäť 

http://www.astrencin.sk/
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bezgólová remíza. Po strelách zo značky pokutového kopu 

(12:11) sa napokon radovali z konečnej piatej priečky.  

„Vo vyraďovacej fáze už nebol slabý súper. Najviac nás po-

tešilo, že sme si mohli zahrať proti Liverpoolu. Musíme pri-

znať, že to bol možno najkvalitnejší súper, proti kto-

rému chlapci doteraz hrali,“ povedal tréner Peter Čibík. 

AS Trenčín U12: Azari, Baláž, Ďurčo, Ďurža, Gupta, Hú-

dok, Juráček, Kapuš, Lacko, Micka, Mikuš, Murko, Ragan, Sa-

muhel, Straka, Vasyliev, Vavruš.  

www.astrencin.sk 30.05.2018 

pomocná evidencia 344/1/2018 

 

S úsmevmi na perách odchádzali futbalisti Trenčína na letné 

dovolenky. V nedeľu 27. mája podvečer zvládli najdôležitejší 

zápas sezóny, vo finále play-off uspeli na ihrisku MŠK Žilina 

2:1 po predĺžení a získali po-

slednú štvrtú miestenku pre 

slovenský tím v pohárovej Eu-

rópe. O rozhovor sme požia-

dali trénera AS Vladimíra 

Cifraniča. 

S Trenčínom ste vyhrali 

play-off o Európsku ligu, čo 

ako úspešná bodka evokuje spokojnosť so sezónou. Je to 

skutočne tak? 

„Pred sezónou sme sa nebavili o konkrétnom umiestnení. 

Určili sme si dva ciele: dostať sa do prvej šestky a vybojovať 

jednu z európskych súťaží. A to sa podarilo. Sezóna však bola 

všelijaká, ako na hojdačke. Horší začiatok, konsolidovaný 

stred, po postupe do nadstavby sme to však príliš nezvládli. Jed-

noducho, turbulentný ročník.“ 

Pre vás osobne to bola špecifická sezóna, vyskúšali ste si 

prakticky tri posty. Najskôr ako asistent Martina Ševelu, 

http://www.astrencin.sk/
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potom v dvojici s Romanom Marčokom a napokon ako 

hlavný tréner. Ako ste to vnútorne zvládli? 

„Nebolo to jednoduché. Začiatok nebol dobrý, potom sa 

udiali niektoré veci. Skončil Maťo Ševela a naša úloha bola pre-

dovšetkým pozdvihnúť psychiku hráčov. Keď som sa stal ofi-

ciálne hlavným trénerom, nič veľké sa nezmenilo. Išlo najmä o 

to, aby sme zachytili začiatok. Dostali sme sa do prvej šestky a 

v nadstavbe sme na úvod odohrali doma vynikajúci zápas s Tr-

navou, no hoci herne sme dominovali, prehrali sme. Zrazilo nás 

to, prestali sme si veriť a už sme zbierali body len vonku.“ 

Kam ste sa v priebehu posledných mesiacov posunuli ako 

tréner? 

„Bola to pre mňa obrovská škola a skúsenosť. Najmä v muž-

stve ako Trenčín, kde je veľa zahraničných hráčov. Nie všetko 

vyšlo, spravili sme niekoľko chýb, ale snažil som sa učiť za po-

chodu.“ 

Doma to mužstvu nešlo, vonku však áno, predovšetkým 

v nadstavbe. V minulosti to pritom bolo úplne naopak... 

„Potvrdilo sa, že bol nezmysel, keď niektorí súperi tvrdili, že 

umelá tráva je naša obrovská výhoda. Na jar bolo nastavenie 

hráčov doma iné, pravdepodobne si viac pripúšťali tlak. Do-

máce duely sme nezvládli v hlavách.“ 

Nie je na škodu, že sa k šikovným legionárom nepridali 

vo väčšej miere slovenskí mladíci? 

„Naši mladí chlapci majú obrovský potenciál, len sa ťažšie 

presadzujú v konkurencii dobrých zahraničných hráčov. Musia 

sa naučiť vyrovnať sa im. V blízkej budúcnosti však budete 

veľa počuť o menách ako Kadák, Pišoja či Slávik, ktorý nastú-

pil v play-off v Žiline. Základňa je výborná, záleží len na nich, 

ako budú ďalej napredovať.“ 

Strelili ste suverénne najviac gólov, no máte až piatu naj-

horšiu defenzívu v lige. Bude zlepšenie práce v zadných 
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radoch, respektíve doplnenie kádra v tejto sfére, pre vás 

priorita pred štartom v EL? 

„Už počas uplynulého polroka sme sa snažili pracovať aj na 

defenzíve. Náš štýl hry je však útočný, chceme dávať góly a 

hrať vo vysokom 

postavení v defen-

zíve, čo prináša 

značnú mieru rizika. 

Nie je to však len o 

systéme, pretože 

sme urobili veľa in-

dividuálnych chýb, 

takže záleží aj na 

kvalitách jednotliv-

cov. Potrebujeme pracovať na defenzíve, no nielen obrany, ale 

celého mužstva.“ 

Kto bol najlepší hráč vášho mužstva a kto celej sezóny? 

„Achraf El Mahdioui. Udržiaval si formu, aj keď jar mal 

slabšiu ako jeseň a tiež naňho doľahla kríza. Bol to však náš 

kľúčový hráč. V celej lige sa mi páčil Boris Godál. Ústredná 

postava Trnavy, výraznou mierou prispel k titulu.“ 

Momenty sezóny: 

- Martin Ševela vydržal pri kormidle Trenčína len sedem kôl, 

jeho osud sa spečatil 9. septembra po remíze 2:2 so Slovanom, 

na ktorého lavičku zamieril v novembri. Vedením A-mužstva 

AS bola poverená dvojica Roman Marčok - Vladimír Cifranič. 

- Koncom septembra pripravil AS šok svojim priaznivcom, 

keď v 4. kole Slovnaft Cupu nestačil na štvrtoligový Medzev 

(0:1).  

- Trenčania predviedli na jeseň dva gólové prídely (7:0 Pre-

šovu v Poprade a 8:1 v Podbrezovej) a na záver roka si zgustli 

aj na Žiline (5:2). 

Podľa Vladimíra Cifraniča bol najlepším hráčom Achraf El Mahdioui. 
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- Lídrom kanonierov bol po jeseni Rangelo Janga, autor 14 

gólov, ktorý v zime putoval do belgického Gentu. 

- Vladimír Cifranič v januári úspešne zvládol skúšky na štú-

dium Euro Pro licencie, po prijatí do kurzu mohol podľa nových 

pravidiel už viesť oficiálne mužstvo ako hlavný tréner. 

- Pred play-off o Európsku ligu si Trenčín vybojoval druhú 

najvýhodnejšiu pozíciu – 5. miesto po nadstavbe. V semifinále 

si doma poradil s Ružomberkom (4:2) a vo finále zdolal Žilinu 

na jej pôde (2:1). 

Vysvedčenie mužstva: 

Brankári 2 

Na začiatku sezóny bol jednotka Chovan, ktorý si ani raz ne-

udržal čisté konto. Po odchode trénera Ševelu sa dostal späť 

medzi žrde Šemrinec. Ten mužstvo vo viacerých dueloch podr-

žal, tiež sa však nevyhol zaváhaniam. Veľký počet inkasova-

ných gólov ide do značnej miery na vrub ofenzívneho herného 

štýlu AS. 

Obrana 3 

Piata najhoršia v súťaži. Pri štýle, ktorý predvádzali Trenča-

nia, útočí aj bráni prakticky celé mužstvo. V druhom bode však 

ostali hráči vzadu veľakrát bez podpory. Rozhodne je čo zlep-

šovať. 

Stred poľa 2 

Jeden z najlepších v lige. El Mahdioui bol na „šestke“ nielen 

skvelo súbojový, ale aj dostatočne futbalový, Ubbink rozdal 

najviac gólových asistencií v súťaži. Kraje striedali lepšie a hor-

šie fázy a boli málo efektívne. 

Útok 1 

Nebyť odchodu Jangu, ktorý dal len za jeseň 14 gólov, bol 

by ešte lepší a dominantnejší. Mance s Čatakovičom ho síce čí-

selne zaskočili (10+8), neboli však natoľko herne výrazní, ako 

by sa žiadalo. V produkcii výrazne pomohli aj Gong, Ubbink, 

Beridze a El Mahdioui, všetci dali minimálne poltucet gólov.  
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Lavička 3 

Smerom dozadu prakticky neexistovala, čo sa prejavilo vo 

finále play-off, keď musel nastúpiť debutant Slávik. V strede to 

bolo personálne lepšie, škrt urobili zranenia Zubaira. Van Ar-

nhem a Sleegers zaostávali za očakávaniami. Azango bol až do 

rozhodujúceho sú-

boja so Žilinou síce 

herne v poriadku, 

ale neefektívny, pod 

Dubňom všetko od-

činil.  

Tréneri 2 

Ševelovi nevy-

šiel úvod ročníka, aj 

keď o jeho presune 

do Slovana sa šepkalo už po prvom zisku double. Cifranič s 

Marčokom prispeli k oživeniu mužstva, prvý menovaný potom 

zvládol na jar boj o Európu, čím ešte vylepšil svoju pozíciu. 

Komentár 

Klobúk dolu pred tým, že Trenčania si možnosť náročnej let-

nej medzinárodnej konfrontácie vybojovali už šiesty rok po 

sebe! Lepšie je na tom iba bratislavský Slovan, ktorý bude hrať 

v Európe desiatu sezónu v rade. 

Úspech v play-off prekryl mnohé šedé škvrny z priebehu se-

zóny. Futbalisti AS sa museli spamätať z veľmi zlého začiatku 

ročníka. Nielenže vyhrali jediný zo siedmich duelov, ale zažili 

aj trénerské zemetrasenie, keď sa z klubu porúčal strojca oboch 

majstrovských titulov a pohárových prvenstiev Martin Ševela. 

V osobe Vladimíra Cifraniča však našli na Sihoti kvalitného ná-

stupcu, podobne, ako sa im to podarilo v prípade Ševelu po od-

chode Adriána Guľu do Žiliny v roku 2013. 

Nová „metla“ dokázala pozdvihnúť sebavedomie viacerých 

hráčov, ktorí dovtedy nehrali na úrovni svojich možností. 
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Predovšetkým smerom dopredu. Ako parádne posily sa ukázali 

Ubbink s El Mahdiouim, našli sa viacerí schopní strelci. Tren-

čín síce musel do úplného záveru základnej časti bojovať o prvú 

šestku a ani v nej nebol, najmä doma, presvedčivý, ale určitý 

štandard si zakaždým udržal. A najmä mu vyšiel bonus v po-

dobe play-off, keď aj bez zraneného lídra Kleščíka otočil semi-

finále s Ružomberkom a potom zaskočil favorita spod Dubňa. 

V Trenčíne majú počas leta na čom pracovať, a to nielen v 

súvislosti so stavebnou činnosťou okolo rodiaceho sa nového 

štadióna. Určite dôjde k odchodom, zároveň však môže manaž-

ment AS opäť priniesť zaujímavé persóny spoza hraníc. Ak ich 

bude viac ako (pod)priemerných legionárov a ak sa pridajú aj 

viaceré slovenské talenty, máme sa v podaní Trenčanov na čo 

tešiť aj v novej sezóne. 

www.sportaktuality.sk 31.05.2018 

pomocná evidencia 347/1/2018 

 

Realizačný tím prvého mužstva AS Trenčín sa pred vstupom 

do nového ročníka Fortuna ligy mení. Hlavným trénerom sa 

stane rodák z holandského 

Rotterdamu Ricardo Mo-

niz. V pozícii asistentov tré-

nera budú pôsobiť Vladi-

mír Cifranič a Juraj An-

čic.  

Trénerom brankárov sa 

stane Tomáš Belic pôso-

biaci doposiaľ pri našich mládežníckych tímoch. Marek Do-

biáš sa vracia k mládeži AS Trenčín a bude tvoriť dôležitú 

úlohu pri prepojení talentovaných hráčov z mládežníckych 

družstiev a prvého tímu. Technickým asistentom bude naďalej 

Gideon van der Wee.  

Nový hlavný tréner AS Trenčín Ricardo Moniz. 

http://www.sportaktuality.sk/
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„Po dôkladnej analýze pôsobenia klubu v poslednom období 

v prepojení na predstavy športového posunu sme sa rozhodli 

menovať hlavným trénerom v prvom tíme Ricarda Moniza. 

Sme presvedčení, že klub je na to pripravený. Verím, že aj no-

vému trénerovi prinesie táto spolupráca progresívne a športovo 

efektívne napredovanie. Vytvorili sme silný realizačný tím. V 

prípade fungujúcej komunikácie a výmeny vzájomných skúse-

ností všetkých členov môže z toho ťažiť celý klub. V uplynulej 

sezóne sme splnili cieľ, ktorým bol postup do pohárovej Eu-

rópy. Bola to úžasná škola pre Vladimíra Cifraniča a Juraja An-

čica. Za ich prácu im treba dať rešpekt a poďakovať. Prichádza 

nový impulz, ktorý môže byť pre všetkých veľmi silný a moti-

vujúci po odbornej stránke. Sme radi, že zmenu v realizačnom 

tíme prijali všetci zúčastnení a sú pripravení podporiť Ricarda 

Moniza a celý klub v ceste k naplneniu ďalších športových cie-

ľov. Dôležitým pre nás je fakt, že Ricardo s nami strávil nie-

koľko mesiacov. Mal možnosť spoznať prácu a štruktúru fun-

govania klubu. Prichádza nová a určite zaujímavá výzva v 

rámci takejto spolupráce,“ povedal generálny manažér klubu 

Róbert Rybníček.  

Päťdesiattriročný Ricardo Moniz absolvoval počas uply-

nulého polroka niekoľko návštev Trenčína. Okrem konzultácií 

s realizačným tímom prvého mužstva stihol zmapovať aj prácu 

v mládežníckej akadémii klubu. Ako hráč nastúpil na takmer tri 

stovky zápasov najvyššej holandskej súťaže.  

Po skončení kariéry sa okamžite vrhol na trénerskú dráhu. 

Počas uplynulých dvadsiatich rokov má za sebou niekoľko sku-

točne zaujímavých zastávok. V pozícii asistenta trénera sa ob-

javil vo Feyenoorde Rotterdam, Grasshoppers Zürich alebo 

Hamburger SV. Pracoval aj v akadémie PSV Eindhoven. Tri 

roky strávil v organizácii Tottenham Hotspur. Na starosti mal 

aj akadémie Red Bull Salzburg. Z pozície riaditeľa dohliadal na 

školy na štyroch kontinentoch. Následne sa stal trénerom prvé-
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ho mužstva Red Bull, ktoré doviedol k zisku klasického „do-

uble“. Dlhšie alebo kratšie obdobie viedol aj Ferencváros TC, 

Lechiu Gdaňsk, 1860 Mníchov alebo Notts County.  

Novou tvárou v realizačnom tíme je aj bývalý brankár To-

máš Belic. Tridsaťdeväťročný odchovanec TTS Trenčín vojen-

čil v Ozete Dukla. V roku 2006 hosťoval pol roka aj v AS Tren-

čín. Počas svojej kariéry nastúpil v dresoch Trnavy, Teplíc, 

Brna, Českých Budějovíc, Panioniosu, Púchova, Banskej Bys-

trice, Dunajskej Stredy a Myjavy.  

www.astrencin.sk 01.06.2018 

pomocná evidencia 354/1/2018 

 

Hádzanárky HK AS Trenčín nebudú ďalej pôsobiť v medzi-

národnej MOL lige. Klub sa rozhodol nepokračovať v súťaži, 

prioritou bude pre neho práca s mládežou.  

Hráčky AS Trenčín skončili v uplynulej sezóne na posled-

nom mieste tabuľky s bilanciou dve víťazstvá a 22 prehier, na-

priek tomu sa o svoju účasť v lige nemuseli obávať, keďže zo 

slovenských družstiev žiadne nevypadáva vzhľadom na nižší 

počet účastníkov. Vedenie klubu sa však rozhodlo neprihlásiť 

do nového ročníka MOL ligy, uprednostnilo budovanie kádra a 

klubových štruktúr. 

„Naše rozhodnutie sme dlho zvažovali. Snažili sme sa, aby 

sme nepodľahli emóciám. Rozhodli sme sa ísť cestou pragma-

tizmu. V aktuálnom čase sa nám nepodarilo zabezpečiť dosta-

tok kvalitných hráčok pre družstvo žien. Preto sme sa rozhodli 

neprihlásiť tím do žiadnej seniorskej súťaže. Touto cestou sa 

chceme poďakovať všetkým hráčkam HK AS Trenčín za repre-

zentáciu klubu v sezóne 2017/2018,“ uvádza sa vo vyhlásení 

klubu. 

www.sportaktuality.sk 05.06.2018 

pomocná evidencia 370/1/2018 

 

http://www.astrencin.sk/
http://www.sportaktuality.sk/
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AS Trenčín pripravil už ôsmu edíciu výročného oceňovania 

najlepších hráčov klubu pod názvom „Hviezdy AS Trenčín 

2018“. Rovnako ako pred rokom, aj tentoraz klub pripravil sláv-

nostné popoludnie, ktorého sa okrem členov prvého mužstva a 

najlepších mladých hráčov klubu zúčastnili aj tréneri všetkých 

mládežníckych tímov nášho klubu. 

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 

rozhodol o držiteľovi tradične udeľovanej „Špeciálnej ceny“. 

Spoznali sme aj najlepších mladých futbalistov za ročník 

2017/2018, najlepšiu hráčku v kategórii žiačky, najlepšiu fut-

balistku medzi ženami a meno „Mládežníckeho trénera roka“. 

Najcennejšiu trofej určenú pre „Hráča roka“ získal stredopo-

liar Achraf El Mah-

dioui. Defenzívny 

stredopoliar je tretím 

zahraničným hráčom, 

ktorý získal toto pre-

stížne ocenenie v his-

tórii ankety. Pred Ran-

gelom Jangom získali 

toto ocenenie David 

Depetris, Peter Kleš-

čík, Miloš Volešák, Jakub Holúbek, Stanislav Lobotka, Ma-

túš Bero a Rangelo Janga. El Mahdioui sa rovnako ako Janga 

pred rokom stal aj „Spoluhráčom roka“ na základe hlasovania 

hráčov v kabíne prvého mužstva. 

„Cenu za tímového ducha“ (Leadership and Team Spirit 

Award) prisúdila porota masérovi mužstva Jozefovi Liškovi. 

Ocenila tak dôležitosť práce realizačného tímu v rámci atmo-

sféry v kabíne. Hoci uplynulý ročník nebol celkom podľa 

Achraf El Mahdioui s trofejou, ktorú mu odovzdal kapitán Peter Kleščík. 
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našich predstáv, bol práve Jozef Liška jedným z tých, ktorí dr-

žali v kabíne dobrú atmosféru. 

„Objavom roka“ nielen pre AS Trenčín sa stal nigérijský krí-

delník Philip Azango. Túto cenu získali v minulosti aj Martin 

Šulek, Moses Simon alebo Stanislav Lobotka. 

„Cenu za najväčší nárast výkonnosti“ v priebehu uplynulého 

ročníka získalo naše druhé nigérijské krídlo Hilary Gong. Naj-

rýchlejší hráč Fortuna ligy zaznamenal v sezóne 2017/2018 

osem gólov a na svojom konte mal ja dvanásť asistencií. 

„Bielo-červené srdce“ putovalo do zbierky bývalého hráča 

Jednoty Trenčín a dlhoročného zamestnanca klubu AS Trenčín 

Jozefa Bereca, ktorý 

sa tento rok dožil 

krásneho životného 

jubilea 70 rokov. Aj 

vo svojom veku sa 

stále denne podieľa 

na chode klubu. 

Posledné z hlav-

ných ocenení „Špe-

ciálna cena“ klub 

udeľuje za významný prínos pri podpore alebo propagácii 

značky AS Trenčín a taktiež za špeciálne zásluhy v živote 

klubu. Toto ocenenie získal Richard Ďorďai pracujúci nie-

koľko rokov v pozícii vedúceho mužstva pri mládeži, pomáha-

júci pri zrode fanshopu klubu a na jar tohto roku dokonca skvele 

zaskočil za vypadnutého moderátora ASTN párty. 

Najlepším mládežníckym futbalistom AS Trenčín sa stal Ur-

ban Mazanovský, ktorý bol vyhlásený za najlepšieho aj v ka-

tegórii hráčov do pätnásť rokov. Stal sa tak najmladším držite-

ľom prestížnej trofeje. Futbalista so skúsenosťami z mládežníc-

kych reprezentácií Slovenska dominoval vo svojej kategórii 
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dominoval aj pred rokom (U14). Stal sa tak nasledovníkom fut-

balistov ako sú Martin Šulek, Matúš Bero alebo Róbert Ma-

záň. 

Hráčom roka do devätnásť rokov sa stal obranca Adrián 

Slávik. V kategórii 

U18 získal cenu dnes 

už člen prvého tímu 

AS Trenčín Jakub 

Kadák. Ten získal už 

tretie individuálne 

ocenenie. Dominoval 

pred dvoma rokmi 

ako hráč U16 a pred 

štyrmi rokmi ako hráč 

U14. Najlepším v kategórii do sedemnásť rokov sa stal Filip 

Tatranský. Medzi hráčmi do šestnásť rokov je pre túto sezónu 

najlepším Michal Kukučka, ktorý je druhým oceneným bran-

károm v histórii ankety. Najlepším hráčom AS Trenčín v kate-

górii do 14 rokov je Samuel Bednár. Medzi futbalistami do 

trinásť rokov vyhral Lukáš Mikulaj, najlepší v tomto ročníku 

aj pred rokom. V U12 sa ušla cena Patrikovi Ďuržovi a U11 

Karolovi Blaškovi. 

Po piaty raz v histórii sme spoznali meno najlepšej žiačky a 

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

kami triumfovala Sofia Anna Škerdová a v ženách Martina 

Repková. 

Po predminuloročnej premiére vyhlásili aj najlepšieho mlá-

dežníckeho trénera klubu, ktorým sa za prácu pri budovaní 

štruktúry ženských a dievčenských tímov AS Trenčín stal An-

drej Paulíny. 

www.astrencin.sk 06.06.2018 

pomocná evidencia 374/1/2018 

 

Urbanovi Mazanovskému zablahoželal generálny manažér AS Róbert Rybníček. 

http://www.astrencin.sk/
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Futbalisti zo športovej triedy Základnej školy Novomeského 

v Trenčíne sa stali víťazom Školského pohára SFZ. Finálový 

turnaj v Poprade priniesol súboje ôsmich víťazov krajských tur-

najov. Chlapci si vybojovali zájazd na Ligu národov v Prahe a 

pre svoju školu športové vybavenie v hodnote 3000 eur. Naj-

lepším brankárom turnaja sa stal Samuel Andrejko. 

„Už v základnej skupine sme narazili na veľmi silné druž-

stvá. Hneď v prvom zápase proti Banskej Bystrici sme zaspali 

úvod a po desiatich minútach sme prehrávali 0:3. Chlapci však 

dokázali otočiť skóre stretnutia a naštartovať v sebe túžbu po 

celkovom triumfe,“ povedal tréner Marek Ďanovský.  

Mladí Trenčania obsadili po víťazstvách nad Popradom a 

Banskou Bystricou a prehre proti Žiline druhú priečku v sku-

pine. V semifinále však zdolali vysoko Michalovce (8:3) a vo 

finále dostali šancu na reparát proti žilinskej ZŠ s MŠ Školská.  

„Vo finálovom zápase sa stretli dve najlepšie družstvá tur-

naja. Zápas sa nevyvíjal pre nás výsledkovo dobre. Prehrávali 

sme už 1:3, no opäť sa ukázalo správne sebavedomie a trpezli-

vosť podporená kvalitou v hre. Štyrmi gólmi v rade sme skóre 

napokon otočili,“ komentoval Marek Ďanovský a dodal: „Ne-

smieme zabudnúť poďakovať mladším chlapcom, ktorí nám pre 

kolíziu termínov museli vybojovať postup z regionálneho kola 

v Myjave. Patrí im za to veľké uznanie.“ 

Finále AS Trenčín (ZŠ Novomeského) – Žilina (ZŠ s MŠ 

Školská) 5:3. Zostava AS: Samuel Andrejko - Nikolas Bran-

dis, Daniel Danihel, Bruno Pavlovský, Lukáš Mikulaj, 

Tadeáš Hájovský, Lucas Tučka, Jakub Murko, Filip Pol-

čák, Daniel Prekop. 

www.astrencin.sk 07.06.2018 

pomocná evidencia 377/1/2018 

 

Športovci trenčianskeho klubu Ilyo – Taekwondo sa v so-

botu 9. júna zúčastnili medzinárodného turnaja Bratislava Open 

http://www.astrencin.sk/
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– 4. kola slovenskej ligy v Taekwondo WT. Získali 6 zlatých, 4 

strieborné a 4 bronzové medaily. Najlepší výsledok na turnaji v 

kategórii veteránov dosiahol Juraj Meravý. Najlepší výkon 

podal Erik Nevláčil, ktorý štyrmi vyhranými zápasmi vybojo-

val zlatú medailu. 

Info 03.07.2018 

pomocná evidencia 387/1/2018 

 

Na Majstrovstvách sveta vo fitness detí v sobotu 16. júna v 

Bratislave obsadila Táňa Ondrušková 2. miesto a Lucia Mi-

kušová bola tretia. Dievčatá sú z trenčianskeho klubu Fitness 

Gabrhel. 

Info 03.07.2018 

pomocná evidencia 402/1/2018 

 

Jubilejný desiaty ročník charitatívneho podujatia Hviezdy 

deťom v nedeľu 17. 

júna priniesol všet-

ko, čo ho zdobilo 

počas predchádzajú-

cich deviatich ro-

kov. Skvelú zábavu 

pre celé rodiny, naj-

väčšie osobnosti 

slovenského futbalu 

a hokeja, množstvo 

spokojných náv-

števníkov, vynika-

júcu atmosféru a rekordný výťažok. Ten bude putovať na po-

moc tým, ktorým osud postavil do cesty neľahké prekážky. 

„Tohtoročné Hviezdy deťom boli výnimočné nielen preto, 

že išlo o jubilejný desiaty ročník. Vďaka podpore skvelých part-

nerov a nenapodobiteľnej účasti športovcov sa nám podarilo 
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dať dohromady rekordný výťažok, ktorý prekročil hranicu 40 

tisíc eur. Naše doterajšie maximum bolo približne v polovičnej 

sume, čo nás nesmierne teší,“ povedala manažérka akcií AS 

Trenčín a projektu Hviezdy deťom Petra Drábová.  

Dôležitá súčasť charitatívneho a komunitného programu AS 

Trenčín sa po druhý 

raz v rade uskutočnila 

v priestoroch Hoss 

Sport Centra. Hlavný 

program priniesol 

rovnako ako pred ro-

kom turnaj v plážo-

vom futbale a plážo-

vom volejbale. Na 

piesku na seba nara-

zili tradične štyri tímy. Hokejisti mali na súpiske aj bratov Hos-

sovcov, Radivojeviča, Tatara a Daňa. Futbalový tím mal vo 

svojom strede kvarteto reprezentantov Škrtel, Hamšík, Mak a 

Lobotka. Nechýbal súčasný AS Trenčín so svojimi najväčšími 

hviezdami a po prvý raz v histórii Hviezdy deťom sme zložili 

tím z bývalých hráčov. Nechýbali Csaba Horváth, David 

Depetris, Gino van Kessel, Miloš Volešák, Samuel Štefánik, 

Dávid Guba, Aldo Baéz alebo Jakub Holúbek spoločne s tré-

nermi Adriánom Guľom a Martinom Ševelom.  

„Je to veľmi vydarená akcia. AS Trenčín urobil kus dobrej 

práce a my s našim športovým centrom sme sa k tomu iba pri-

dali. Napĺňa nás to, že peniaze idú na dobrý účel. Práve preto to 

robíme,“ povedal Marián Hossa a Marek Hamšík doplnil: 

„Sme tu pre ľudí a pre deti, ktorým treba pomáhať. Som rád, že 

som mohol opäť prísť. Akcia má veľmi vysokú úroveň.“  

Futbalové objatie – Martin Škrtel (v modrom) a David Depetris. 
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Po dlhšej dobe nechýba bývalý kanonier AS Trenčín David 

Depetris: „Je to radosť. Som šťastný, že som tu mohol byť. 

Dlho mi to nevychádzalo, keďže som mal povinnosti v kluboch, 

ale tento ročník mi to 

vynahradil. Stretol som 

množstvo známych ľu-

dí nielen z prostredia 

futbalu. Podstatné ale 

bolo, že pomôžeme de-

ťom.“ 

Marko Daňo na zá-

ver dodal: „Je to skvelá 

akcia. Ak môžem, vždy ju rád podporím. Stala sa už tradíciou 

začiatku leta a ja verím, že bude pokračovať.“  

Návštevníci si mohli vyskúšať základy florbalu, hokeja, há-

dzanej, bedmintonu, tenisu, golfu, sledge hokeja a aikida. Pre 

najmladších, ale aj tých starších návštevníkov bolo pripravené 

množstvo športových aktivít a atrakcií v SPP detskej zóne a 

VšZP zóne. Fotostenu priniesla Nutricia, herné konzoly 

PlayStation a obrazové fotky z predchádzajúcich deviatich roč-

níkov Aegon. 

www.astrencin.sk 17.06.2018 

pomocná evidencia 403/1/2018 

 

Na 6. ročník európskeho šampionátu detí, kadetov, juniorov 

a seniorov Shito Ryu karate federácie v talianskom meste Lan-

ciano v dňoch 16. – 17. júna sa nominovali karatisti z dvoch 

trenčianskych klubov - Adela Vlasáková, Emma Kubišová, 

Ema Pápištová a Lucia Mrázová z KK Ekonóm, Linda Pre-

danocy a Kristián Kosík zo ŠK Real team. Súťaž absolvoval 

aj Branislav Zubričaňák ako pretekár, tréner, rozhodca. 

 Majsterkami Európy sa stali A. Vlasáková, L. Mrázová a E. 

Pápištová. Tretie miesto obsadili B. Zubričaňák, E. Kubišová, 

http://www.astrencin.sk/
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L. Predanocy a K. Kosík. Karate tím v zložení Adela, Emma a 

Lucia obsadil tretie miesto.  

Najúspešnejšou trenčianskou pretekárkou sa stala A. Vlasá-

ková s jednou individuálnou zlatou a dvoma bronzovými me-

dailami za súťaž v tímoch Kata a Kumite.  

Info 03.07.2018 

pomocná evidencia 404/1/2018 

 

Výber futbalistov AS Trenčín do trinásť rokov skončil druhý 

na turnaji v sicílskej Catanii, ktorý sa hral pod názvom Memo-

rial Enzo Berti. Do semifinále sa prebojoval ako najlepší druhý 

tím z troch štvor-

členných skupín. 

Tam zdolal Aca-

demy Barcellona 

(3:1). Vo finále 

už potom nestačil 

na domáci Calcio 

Catania (1:3). 

„Na turnaji 

štartovali tímy z 

Talianska, Špa-

nielska a Bulhar-

ska,“ povedal tréner Martin Dzurilla a pokračoval: „Najlepší 

zápas sme odohrali v základnej skupine. Jonia Calcio, čo je aka-

démia Juventusu Turín, sme zdolali 5:0. Chlapci pracovali 

rýchlo s loptou, hrali na dva alebo tri dotyky a súperov pressing 

bol neúčinný. Vo finále sme inkasovali z pokutového kopu, ale 

podarilo sa nám vyrovnať. Už o päť minút sme však neustrážili 

rohový kop. Naše šance sme nepremenili a súper pridal ešte je-

den gól. Napriek tomu musím chalanom poďakovať.“  

www.astrencin.sk 18.06.2018 

pomocná evidencia 406/1/2018 

http://www.astrencin.sk/
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AS Trenčín v 1.  predkole Európskej ligy UEFA  nastúpi 

proti čiernohorskému vicemajstrovi  Budučnosť Podgorica, 

ktorá je trojnásobným majstrom svojej krajiny. Okrem toho je 

sedemnásobným vicemajstrom. V uplynulom ročníku najvyššej 

domácej súťaže stratila 22 bodov na majstrovský FK Sutjeska 

Nikšič. Podgorica sa minulý rok predstavila v 2.  predkole Ligy 

majstrov a nestačila na Partizan Belehrad (0:2 a 0:0). V európ-

skych pohároch štartuje pravidelne. Od sezóny 2005/2006 chý-

bala iba dvakrát. Iba raz sa však dostala do tretieho predkola. V 

ročníku 2010/2011 po vyradení Baku stroskotala na Brondby 

Kodaň. V dvojzápase druhého predkola EL UEFA 2016/17 

proti belgickému Genku po výsledkoch 0:2 a 2:0 vypadli až po 

jedenástkach. 

www.astrencin.sk 20.06.2018 

pomocná evidencia 412/1/2018 

 

Mladé hádzanárky z HK AS Trenčín na Majstrovstvách SR 

základných škôl v sobotu 21. júna získali titul Školských maj-

steriek Slovenska. Najlepšou brankárkou turnaja bola Karolína 

Dovičinová a najlepšou hráčkou Klára Paulínyová. 

Info 03.07.2018 

pomocná evidencia 418/1/2018 

 

Tanečná skupina Goonies priviezla do Trenčína z Európ-

skeho šampionátu v moderných tancoch v Budapešti v dňoch 

22. – 24. júna dvakrát zlato, jedno striebro a jeden bronz.  

Info 03:07.2018 

pomocná evidencia 421/1/2018 

 

Hokejový klub Dukla Trenčín vstúpi do tipsportligovej se-

zóny 2018/2019 s novým logom. Po 25 rokoch vymenil doteraj-

http://www.astrencin.sk/
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ší motív s vyobrazením miestneho hradu a žltej hokejky za nový 

tvar, v ktorom dominuje červená a zlatožltá farba.  

História Dukly Trenčín siaha do roku 1962. Odvtedy klub 

fungoval s historickým vojenským logom, ktoré tvoril jedno-

duchý bordový vzor so žltým nápisom názvu klubu. V roku 

1993 ho nahradil doslu-

hujúci motív a po 25 ro-

koch prišla druhá zmena. 

Nové logo má tvar štát-

neho znaku Slovenskej 

republiky, obsahuje mo-

tív Trenčianskeho hradu, 

nápis Dukla Trenčín aj 

rok založenia klubu 

(1962). 

„Táto myšlienka sa nezrodila v priebehu mesiaca. Prišiel s 

ňou už náš nebohý bývalý tréner a manažér Ján Kobezda. Duklu 

sme chceli posunúť dopredu, omladiť ju. Do vedenia klubu sme 

prijali mladších, či už Tomáša Liptáka ako marketingového ma-

nažéra alebo Branka Radivojeviča, ktorý okrem hráčskych po-

vinností bude aj športový manažér. Verím, že mladá krv bude v 

novej ére úspešná,“ prezradil klubový prokurista Jozef Mi-

tocha. 

Nové trenčianske logo graficky pripravil Erik Kovalčík. 

Motívov mal hneď niekoľko. 

 „Pred dvomi sezónami sme mali asi päťdesiat, šesťdesiat 

konkrétnych návrhov. Nedostali sme sa k želateľnému vý-

sledku. Nechceli sme zmenu loga unáhliť. Po uplynulej sezóne 

sme proces obnovili. Cítili sme, že potrebujeme zmenu. Aj fa-

núšikovia, či už na sociálnych sieťach alebo vo verejných 



699 
 

diskusiách, preferovali naše prvé historické logo. Nakoniec sme 

zvolili súčasný návrh, všetci sme s ním boli spokojní. Veríme, 

že s novým logom sa 

vrátime na popredné 

priečky, na ktoré Dukla 

bola zvyknutá,“ doplnil 

člen dozornej rady 

Dukly Miloš Radosa. 

„Z nového loga dý-

cha história, verím, že 

nám prinesie šťastie. 

Do sezóny vstúpime 

pokorne. Budeme však motivovaní novou érou, ktorá sa začala 

v trenčianskom hokeji,“ povedal Branko Radivojevič. 

www.sportaktuality.sk 25.06.2018 

pomocná evidencia 424/1/2018 

 

Slovenský futbalista Matúš Bero prestúpil z tureckého 

Trabzonsporu do ho-

landského Vitesse Ar-

nhem. Dvadsaťdva-

ročný ofenzívny stre-

dopoliar sa dohodol na 

zmluve na štyri sezó-

ny.  

Matúš Bero pôsobil 

v Trabzone od roku 2016, keď prestúpil z AS Trenčín za 2,5 

milióna eur. Spočiatku sa mu v Turecku darilo, ale neskôr pri-

šiel o miesto v základnej zostave. 

„Som šťastný, že sme skompletizovali tento prestup. Budem 

sa snažiť hrať najlepšie ako viem a nechám na ihrisku srdce. Je 

skvelé, že mal o mňa záujem klub ako Vitesse. Je to ambiciózny 

klub a ambiciózny som aj ja. Mužstvo má kvalitu, verím, že ma 

Branko Radivojevič pod novým logom hokejovej Dukly Trenčín. 
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chlapci rýchlo prijmú medzi seba a budem sa tu cítiť ako 

doma,“ povedal Matúš Bero pre oficiálnu internetovú stránku 

klubu. Bude nosiť dres s číslom 21. 

V súvislosti s jeho prestupom sa spomínala aj Sparta Praha, 

ktorá údajne už bola s Turkami dohodnutá aj na poplatku za 

transfer, ale Matúš Bero sa napokon rozhodol pre šiesty tím os-

tatného ročníka holandskej najvyššej súťaže. Podľa portálu 

transfermarkt.com zaplatil Arnhem za jeho služby milión eur. 

www.sportaktuality.sk 03.07.2018 

pomocná evidencia 442/1/2018 

 

Hillary Gong Chukwah prestúpil do holandského tímu 

SBV Vitesse Arnhem, s ktorým sa dohodol na štvorročnom 

kontrakte. Stane sa tak spoluhráčom bývalého hráča AS Tren-

čín Matúša Bera, ktorý do 

holandského tímu nedávno 

prestúpil z Trabzonsporu. 

Hilary Gong prišiel do 

AS Trenčín v decembri 

2016. Po dobrých výko-

noch v drese trenčianskej 

U19 dostal na konci se-

zóny 2016/2017 príležitosť v dvoch zápasoch A-mužstva, pri-

čom sa mu podarilo raz skórovať. Od nasledujúcej sezóny sa 

stal stabilným členom základnej jedenástky. V 30 stretnutiach 

Fortuna ligy nastrieľal 9 gólov a pridal 12 asistencií. Ďalšie dva 

góly pridal v 4 zápasoch Európskej ligy. 

„Vitesse bolo pri našich spoločných rokovaniach najprom-

ptnejšie. Sme radi, že sa nám po dlhej dobe podarilo poslať 

nášho hráča na holandský trh. Pre hráča ako Gong, veľmi rých-

leho a dynamického, je to veľmi dobrá možnosť, aby mohol do-

kázať svoju kvalitu. Holandský futbal sa vyznačuje svojou 

útočnosťou, čo by mu mohlo sedieť. V klube sa stretne s Matú-

http://www.sportaktuality.sk/


701 
 

šom Berom a verím, že vytvoria úspešný gólový záprah a urobia 

dobré meno nielen sebe, ale aj nášmu klubu. Rýchlostné typy 

sú v dnešnom futbale veľmi chcené a on tú silu a kvalitu po tejto 

stránke určite predstavuje. Keď ešte zapracuje na technike a 

taktickej stránke, môže byť Vitesse naozaj iba prestupnou sta-

nicou,“ vyjadril sa k prestupu generálny manažér AS Trenčín 

Róbert Rybníček. 

www.astrencin.sk 05.07.2018 

pomocná evidencia 449/1/2018 

 

Slovenská kickboxerka Monika Chochlíková sa stala v so-

botu 7. júla v Prahe majsterkou Európy asociácie IFMA v thaj-

skom boxe vo váhovej kategórii do 51 kilogramov. Na najpre-

stížnejšom európskom podujatí v amatérskom ringu podľa pra-

vidiel Muay Thai si vo finále poradila s Francúzskou Juliette 

Lacroixovou jednoznačne 3:0 na body. 

Dvadsaťdvaročná členka Victory Gymu Trenčín na ceste za 

zlatom najprv vo štvrť-

finále vyradila Ukra-

jinku Valentynu Sen-

ťurinovú 3:0 na body a 

v semifinále si poradila 

so šampiónkou spred 

dvoch rokov Galinou 

Dechťarovovou z Rus-

ka 2:1 na body. 

„Na turnaj som nešla 

s ambíciou vyhrať, skôr otestovať sa a porovnať sily so zápas-

níčkami na takejto vysokej úrovni. Verila som však, že by sa mi 

to mohlo podariť. Tento úspech je pre mňa jeden z najdôležitej-

ších a najvydretejších, či už na tréningu, alebo priamo v zápa-

soch,“ uviedla Monika Chochlíková, ktorej organizačný výbor 

šampionátu udelil v konkurencii takmer troch stovák súťažia-

http://www.astrencin.sk/
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cich naprieč váhovými kategóriami ocenenie Female Rising 

Star. 

Úspešná reprezentantka získala titul ako vôbec prvý Slovák 

a vďaka triumfu na ME asociácie WAKO v kickboxe podľa 

pravidiel K1 z roku 2016 je jedinou bojovníčku na českoslo-

venskej scéne, ktorá sa môže pochváliť európskym zlatom v 

dvoch rôznych disciplínach.  

www.teraz.sk 08.07.2018 

pomocná evidencia 453/1/2018 

 

V sobotu 7. júla vo veku 63 rokov tragicky zahynul Marián 

Troliga, dlhoročný akcionár a člen predstavenstva hokejovej 

Dukly Trenčín. Osudný sa mu stal let vrtuľníkom.  

„Ďakujeme vám za všetko, čo ste pre náš klub urobili, že ste 

ho podporili v ťažkých časoch a podali nám pomocnú ruku. Od-

počívajte v pokoji,“ uviedli zástupcovia Dukly prostredníctvom 

oficiálnej prezentácie na facebooku. 

Vrtuľník havaroval vo Veľkom 

Šariši. Ako informoval operačný 

dôstojník Krajského riaditeľstva 

Hasičského a záchranného zboru v 

Prešove, nešťastie bolo ohlásené v 

sobotu o 18.42 h. Malý dvojmiestny 

vrtuľník sa mal zachytiť do vysokonapäťového vedenia. 

„Vo vnútri bola jedna osoba, ktorá utrpela zranenia nezluči-

teľné so životom,“ informoval operačný dôstojník. Ako dodala 

hovorkyňa, obeťou je 63-ročný pilot Marián T.  

www.sportaktuality.sk 08.07.2018 

pomocná evidencia 454/1/2018 

 

Novými tvárami v kabíne AS Trenčín sú bývalí hráči KAA 

Gent a RSC Andelecht. Ghanský krídelník Osman Bukari a 

http://www.teraz.sk/
http://www.sportaktuality.sk/
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nigérijský krajný obranca Reuben Yem podpísali po niekoľko 

týždňov trvajúcej skúške viacročné kontrakty. 

Devätnásťročný Osman Bukari (13. december 1998) prichá-

dza z druholigového ghanského klubu Accra Lions. Uplynulého 

pol roka však strávil v Anderlechte, ktorý je s 34 titulmi najús-

pešnejším belgickým klubom. Tam pôsobil v mládežníckej aka-

démii. Po polročnom hosťovaní zamieril napokon pod Čákov 

hrad.  

Dvadsaťročný Reuben Yem (29. október 1997) vyrastal v 

GBS Academy. Z rovnakej futbalovej školy prišli do Trenčína 

aj Kingley Madu, Moses Simon, Hilary Gong, Samuel Kalu a 

ďalší. Uplynulého pol roka pôsobil vo farbách Interu Bratislava 

a predtým krátko v akadémii KAA Gent.  

www.astrencin.sk 09.07.2018 

pomocná evidencia 456/1/2018 

 

Novým generálnym partnerom klubu AS Trenčín sa stala 

stávková spoločnosť Orion Tip. Klub podpísal s firmou operu-

júcou na trhu kurzových stávok päťročný kontrakt, ktorý sa 

však pri pozitívnom naplnení vzájomnej kooperácie môže pre-

dĺžiť o ďalšie tri roky. Po ročnej pauze sa tak zapĺňa na dresoch 

AS Trenčín pozícia určená pre hlavného partnera klubu. Súčas-

ťou spolupráce budú aj rôzne formy súťaží určené fanúšikom. 

„Táto spolupráca je výsledkom koncepčnej a cieľavedomej 

práce celého klubu. Odrazila sa v dôvere, ktorú nový generálny 

partner vložil do AS Trenčín. Pri dnešnej situácii na trhu nie je 

ľahké nájsť v obchodnom prostredí tak silného partnera ako je 

Orion Tip. Naše dresy boli takmer celú sezónu bez loga gene-

rálneho partnera. Vieme, akú hodnotu má pre nás táto pozícia a 

koľko príležitosti ponúka partnerom. V priestore športového 

marketingu sme na Slovensku vďaka komplexnej práci klubu 

jednou z najatraktívnejších a najprogresívnejších značiek s ob-

rovským potenciálom rastu vo forme nového štadióna, práce s 

http://www.astrencin.sk/
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fanúšikmi a účasti v európskych pohároch. Veríme, že spoločne 

s Orion Tipom zažijeme množstvo úspechov nielen na domácej 

scéne. Nedávno sme sa stretli už na desiatom ročníku charita-

tívneho podujatia Hviezdy deťom. Práve táto akcia odzrkadľuje 

to, čo chceme robiť aj na marketingovom poli. Naším cieľom 

je spájať ľudí, spoločnosti a inštitúcie pre futbal. Orion Tip pri-

chádza z nášho regiónu, ale rovnako ako my chce byť konku-

renciou etablovaným značkám,“ povedal marketingový mana-

žér AS Trenčín Igor Schlesinger.  

Orion Tip je novou hviezdou na trhu kurzových stávok. 

„Hoci sme mladá spoločnosť, ideovo a realizačne dávame do-

kopy ľudí, ktorí už dlhšiu dobu pôsobia v oblasti kurzových stá-

vok. Veríme, že si z časti komunity tipujúcich nájdeme svojich 

priaznivcov,“ predstavil nového generálneho partnera AS Tren-

čín konateľ spoločnosti Adrián Skovajsa a pokračoval: „V pr-

vom rade sa potrebujeme marketingovo prezentovať. V tomto 

smere vychádzame z filozofie, aby boli naše prostriedky vyna-

ložené zmysluplne. Práca AS Trenčín na športovom poli pri-

náša úspechy. My však vidíme ešte väčší zmysel v ďalších pro-

jektoch klubu. This is my sen Academy vedie deti k zdravému 

životnému štýlu, Hviezdy deťom a ďalšie aktivity prinášajú 

ďalšie dôvody pre vstup do tejto spolupráce.“  

www.astrencin.sk 11.07.2018 

pomocná evidencia 461/1/2018 

 

FK Budučnost Podgorica – AS Trenčín 0:2 (0:2) v úvod-

nom zápase 1. predkola Európskej ligy UEFA. 

Zverenci trénera Ricarda Moniza zvíťazili v Čiernej Hore 

nad Budučnostou Podgorica 2:0 (2:0). O góly AS Trenčín sa 

postarali Hamza Čatakovič a Antonio Mance. 

FK Budučnost Podgorica: Mijatovič - Djurišič, Milič, Adžič, 

Tučevič - Mirkovič, Mijič (87. Bakič), Vukčevič (48. Rogano-

vič) - Ivanovič, Vlaisavljevič - Sekulic (79. Perovič). 

http://www.astrencin.sk/
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AS Trenčín: Šemrinec - Yem, Šulek, Lawrence, Julien – Ča-

takovič, El Mahdioui, Zubairu - Sleegers, Mance (59. Umeh), 

Azango (84. Van Arnhem). 

Góly: 27. Čatakovič, 30. 

Mance. 

Po opatrnom úvode sa v 

17. min ocitol v gólovej po-

zícii Sleegers. O necelých 

desať minút Vukčevičovu 

gólovú strelu však skvele 

zblokoval Šulek. O dve minúty neskôr zahrmelo na opačnej 

strane. Čatakovič napriahol približne z dvadsaťpäť metrov a 

lopta skončila v ľavom hornom rohu Mijatovičovej brány – 1:0. 

V 30. min si na kolmicu Azanga nabehol Zubairu, loptu poslal 

do päťky a Mance ju pretlači do siete – 2:0. V 34. min Mance 

mohol zvýšiť, no správny moment preváhal. Hneď nato zasia-

hol skvele na opač-

nej strane Šemri-

nec, keď chytil ná-

jazd Sekuliča. 

Hneď na začiatku 

druhého dejstva na-

pálil domáci Ivano-

vič iba do kon-

štrukcie Šemrinco-

vej brány. Počas celého druhého polčasu si hostia dokázali strá-

žiť dvojgólové vedenie. V 64. min mohol z priameho kopu zvý-

šiť Čatakovič, ale jeho umiestnená strela tesne minula cieľ. V 

80. min to vyskúšal spoza šestnástky Azango, no tesne minul 

pravú žrď. 

www.astrencin.sk 12.07.2018 

pomocná evidencia 464/1/2018 

 

http://www.astrencin.sk/
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Legendárny trenčiansky útočník Vojtech Masný spojil tak-

mer celý futbalový život s mestom pod Čákovým hradom. Pred 

pár dňami sa dožil krásneho životného jubilea. Zakladajúci člen 

Siene slávy trenčianskeho futbalu (SSTnF) oslávil 80 rokov a 

my mu aj touto cestou srdečne gratulujeme a prajeme najmä 

pevné zdravie. 

Rodák z Chynorian strelil v prvej lige v drese Jednoty Tren-

čín 65 gólov. Dovedna odohral v najvyššej súťaži 243 zápasov 

(71 gólov), z toho 182 bez prerušenia.  

Najcennejší dres si obliekol najčastejšie zo všetkých Trenča-

nov reprezentujúcich ČSSR. V deviatich stretnutiach národ-

ného tímu dal tri 

góly. Za rezervné 

mužstvo Českos-

lovenska odohral 

tri zápasy (4 góly) 

a ako člen olym-

pijského výberu 

absolvoval 16 

stretnutí, v ktorých 

zaznamenal šesť 

gólov. Dva z nich 

na olympijských 

hrách v Tokiu v roku 1964, odkiaľ si priviezol striebornú me-

dailu. Najväčší klubový úspech dosiahol ziskom titulu českos-

lovenského vicemajstra v drese Jednoty Trenčín v roku 1963.  

Vojtech „Béla“ Masný mal šťastie najmä na Brazílčanov. Pr-

výkrát sa im pripomenul v júni 1963, keď Jednota privítala na 

štadióne Za mostami hviezdny tím Flamengo Rio de Janeiro. 

Pracovitá ľavá spojka pripravila hosťom exportnou strelou pre-

hru. O tri roky neskôr sa jej meno skloňovalo priamo v Brazílii. 

Československí reprezentanti tam síce prehrali 1:2, trenčiansky 

útočník však majstrom sveta strelil gól. Slovami chvály po 

Rok 1966 – čs. reprezentanti s legendárnym Pelém, Vojtech Masný dolu druhý sprava. 
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zápase nešetril ani legendárny Pelé. Slovenský olympijský vý-

bor ho ocenil v roku 2003 Striebornými kruhmi SOV.  

www.astrencin.sk 17.07.2018 

pomocná evidencia 473/1/2018 

 

AS Trenčín – Budučnost Podgorica 1:1 (0:0) v odvete 1. 

predkola Európskej ligy UEFA. 

AS Trenčín: Šemrinec - Yem, Šulek, Lawrence, Julien - El 

Mahdioui - Sleegers, Zubairu, Čatakovič, Azango - Mance (90. 

Umeh). 

FK Budučnost Podgorica: Mijatovič - Roganovič, Adžič, 

Correa, Milič - Ivanovič (89. Perovič), Tučevič (77. Bakič), 

Mirkovič, Vlaisavljevič - Mijič, Boričič (73. Sekulič). 

Góly: 70. Mance – 90. Perovič. Diváci: 1520. 

AS Trenčín postúpil do 2. predkola Európskej ligy UEFA 

2018/2019, keď vo štvrtkovej odvete úvodného predkola v My-

jave sme remizovali 

s čiernohorskou Bu-

dučnostou Podgo-

rica 1:1 (0:0). Zve-

renci holandského 

trénera Ricarda 

Moniza pred týž-

dňom v prvom sú-

boji v Podgorici vy-

hrali 2:0. V boji o 3. predkolo sa Trenčania stretnú s poľským 

Górnikom Zabrze, ktorý vyradil moldavský klub SC Zaria Balti 

(1:0 a 1:1).  

Jediný gól Trenčanov vsietil v 70. minúte Antonio Mance. 

http://www.astrencin.sk/
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Od úvod domáci kontrolovali loptu a vďaka vysokému na-

pádaniu nedali hráčom Podgorice priestor. Najväčšiu šancu pr-

vého polčasu nevyužil v 19. min Azango. Mance ho vysunul 

výbornou prihráv-

kou, no aktívny krí-

delník AS povedľa 

brankára poslal 

loptu len do ľavej 

žrde. Obraz hry sa 

nemenil ani na za-

čiatku druhého po-

lčasu. Podgorica po 

hodine hry skúsila 

vyššie napádanie, bola však nepresná a nedokázala sa trvalejšie 

dostať na našu polovicu. Gólovo domáci udreli v 70. min, keď 

sa v šestnástke dostal do veľkej príležitosti Mance a rutinérsky 

ju využil – 1:0. Súper mohol inkasovať o tri minúty, po rohu 

však Mance hlavičkoval vedľa. Podgorica začala hrať vabank. 

Vyrovnať mohla desať minút pred koncom riadneho hracieho 

času. V 81. min center z ľavej strany prešiel poza našu obrannú 

líniu, ale Šulek pred dobiehajúcimi hráčmi súpera v poslednej 

chvíli odvrátil. O dve minúty ruský rozhodca Lapočkin nariadil 

za faul v šestnástke v prospech Podgorice penaltu, ktorú ale 

Šemrinec Ivanovičovi skvele zneškodnil. Hostia napokon vy-

rovnali, keď Perovič prešiel stredom obrany a sólo s prehľadom 

využil – 1:1. 

www.astrencin.sk 20.07.2018 

pomocná evidencia 480/1/2018 

 

Viliam Čacho bude spolu s funkciou hlavného trénera ho-

kejovej reprezentácie do 18 rokov zastávať aj pozície šéftrénera 

reprezentácií do 15, 16 a 17 rokov a asistenta generálneho ma-

nažéra reprezentácií. V tejto súvislosti ukončuje svoj klubový 

http://www.astrencin.sk/
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úväzok pri dorasteneckom družstve Dukly Trenčín a v štruktú-

rach klubu ostáva len ako riaditeľ HK Dukla Trenčín, n.o. 

„Už pred aprílovými majstrovstvami sveta do 18 rokov sme 

s generálnym manažérom Miroslavom Šatanom riešili, ako 

bude vyzerať budúca sezóna. Napokon slovo dalo slovo, rýchlo 

sme sa dohodli a k ponuke hlavného trénera reprezentácie do 

osemnásť rokov pribudli ďalšie povinnosti,“ vraví Viliam 

Čacho.  

„Chcel by som, aby sme pracovali v obdobnom systéme, 

ktorý sme mali už vlani, kde sme sa pravidelne stretávali s tré-

nerom seniorskej reprezentácie Craigom Ramsaym. Takéto 

stretnutia by sme chceli tentoraz organizovať na úrovni repre-

zentácií od pätnásť do osemnásť rokov. Na týchto stretnutiach 

by sme chceli pracovať na jednotnom hernom systéme, na sys-

téme výberu hráčov a tým zosynchronizovať celé smerovanie 

reprezentačného úseku,“ prezradil svoju víziu. 

Štyridsaťročný odchovanec trenčianskej Dukly vo funkcii 

asistenta zároveň odbremení od časti povinností generálneho 

manažéra Miroslava Šatana.  

www.teraz.sk 21.07.2018 

pomocná evidencia 483/1/2018 

 

Majstrovstvá Európy v bedmintone nepočujúcich, ktoré or-

ganizuje Deaflympijský výbor Slovenska od 22. do 28. júla, 

v nedeľu 22. júla oficiálne otvorili v Trenčíne.  

Ceremoniál začal slovenskou hymnou, následne na slávnost-

nom otvorení vystúpili s prejavmi primátor Trenčína Richard 

Rybníček, prezident Deaflympijského výboru Slovenska Miloš 

Štefek, riaditeľ organizačného výboru Peter Birka a technický 

delegát EDSO (European Deaf Sports Organisation) Otta Pan-

ský. 

http://www.teraz.sk/


710 
 

Na šampionáte sa celkovo zúčastňuje 15 krajín - Rakúsko, 

Bulharsko, Česká republika, Švajčiarsko, Francúzsko, Veľká 

Británia, Nemecko, Ír-

sko, Litva, Rusko, Ukra-

jina, Slovensko, Španiel-

sko, Turecko a Mace-

dónska Republika (FY-

ROM). V prvých dvoch 

dňoch prebiehajú súťaže 

mládeže, tímov a nasle-

dujúcich dňoch na kurty 

nastúpia seniori. 

Majstrovstvá pre nepočujúcich majú svoje špecifikum v ko-

munikácii a celkovej atmosfére, ktorú dotvárajú aj dobrovoľ-

níci z ôsmich európskych krajín. Na šampionát prišli v rámci 

programu Erasmus plus, Európska dobrovoľnícka služba, ktorú 

koordinuje mimovládna organizácia Mladiinfo Slovensko. 

www.sportaktuality.sk 22.07.2018 

pomocná evidencia 486/1/2018 

 

Športový klub Dračia légia 2012 Trenčín priniesol z XI. 

Majstrovstiev sveta klubových posádok dračích lodí v maďar-

skom Szegede  v dňoch 17. – 22. júla titul majstra sveta v kate-

górii Senior B mix small boat (trať 200 m) a titul vicemajster 

sveta v kategórii Senior B mix small boat (500 m).  

Okrem toho získali ďalšie štyri bronzové medaily z rôznych 

kategórií na tratiach dlhých 200, 500 i 2000 m. Pretekov sa zú-

častnilo viac ako 6 tisíc pretekárov zo 126 klubov z celého 

sveta. Športový klub trenčianskych drakov sa venuje tejto čin-

nosti 6 rokov. Športovú činnosť si financuje sám.  

Info 31.07.2018 

pomocná evidencia 487/1/2018 

 

http://www.sportaktuality.sk/
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Novou tvárou v kabíne AS Trenčín je skúsený brankár Libor 

Hrdlička. Tridsaťdvaročný rodák z Bratislavy podpísal po ne-

celom týždni strávenom pod Čákovým hradom ročný kontrakt. 

„Vraciam sa k angličtine,“ povedal na úvod s ľahkým úsme-

vom dnes najstarší člen kabíny prvého mužstva AS Trenčín. 

„Spoznávam veľa mladých a talentovaných hráčov. Bál som sa, 

že sa budem dlho učiť ich mená, ale na moje prekvapenie mi to 

išlo celkom dobre. Zvykám si na nové a zaujímavé tréningy pod 

vedením Ricarda Moniza. Nie sú jednoduché, ale sú živé a kva-

litné.“  

Hrdlička pôsobil naposledy na Slovensku v ročníku 

2011/2012, keď obliekal tri roky v rade dres MFK Ružombe-

rok. Počas týchto sezón odchytal 66 stretnutí. Následne chytal 

dva roky v ukrajinskom Metalurgu Zaporožie, dve sezóny v Di-

name Tbilisi a uplynulé dva ročníky v poľskom Ruchu Chor-

zów.  

„Pripadá mi to, ako by som bol preč viac ako desať rokov. 

Vraciam sa na Slovensko a som rád. Dôležité je pre mňa aj to, 

že záujem prejavil AS Trenčín. Dnes je jedným z najkvalitnej-

ších klubov na Slovensku. Ďakujem mu za dôveru, do Trenčíne 

sa totiž nedá len tak ľahko dostať. Je tu veľa zahraničných hrá-

čov a dnes máme v kabíne aj veľa talentov z vlastnej akadé-

mie.“  

Libor Hrdlička doplnil brankársku konkurenciu v AS.  

www.astrencin.sk 23.07.2018 

pomocná evidencia 490/1/2018 

 

Slovenský hokejista Marián Hossa odohral posledné sú-

ťažné stretnutie ešte v sezóne 2016/2017 za Chicago Black-

hawks v zámorskej NHL. Pre zdravotné problémy sa už na ľade 

zrejme neobjaví, hoci má kontrakt platný ešte na tri roky.  

http://www.astrencin.sk/
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Práva naňho už nepatria Chicagu, vedenie Blackhawks 39-

ročného Slováka vymenilo v lete do Arizony, hoci je zrejmé, že 

za Coyotes nenastúpi. Hossa však nebude naďalej zaťažovať 

platový strop „čiernych jas-

trabov“. Pár týždňov skôr 

ohlásil, že predáva apartmán 

v Chicagu a presťahoval sa 

do Trenčína. Na svojho dl-

horočného zamestnávateľa 

napriek tomu nezanevrel. 

„Ahojte, fanúšikovia 

Blackhawks. Chcel by som vám všetkým poďakovať, za pod-

poru, ktorú ste prejavili mne i mojej rodine počas ôsmich rokov, 

ktoré sme prežili v Chicagu. Privítali ste nás s otvorenou náru-

čou a i vďaka vám sme sa v Chicagu cítili ako doma,“ povedal 

Marián Hossa vo videospráve, ktorú Blackhawks uverejnili na 

oficiálnej prezentácii na facebooku. 

„Oslávili sme spolu veľa nezabudnuteľných momentov. Aj 

vy hráte veľkú rolu v našich spomienkach a mesto Chicago 

bude navždy v našich srdciach,“ pokračoval v emotívnom poz-

drave trojnásobný víťaz Stanleyho pohára. 

„Ďakujem aj médiám v Chicagu za úžasné roky, ktoré sme 

spolu prežili. Síce teraz žijeme znovu na Slovensku, ale Chi-

cago pre nás navždy zostane špeciálnym miestom. Obe moje 

dcéry tam vyrastali, jedna z nich sa v tom nádhernom meste do-

konca narodila. Ešte raz ďakujem všetkým fanúšikom Black-

hawks a teším sa na naše ďalšie spoločné stretnutie. Čau, čau,“ 

uzavrel Hossa, jeden z najlepších hokejistov slovenskej histó-

rie. 

Marián Hossa pôsobil v Chicagu aktívne v rokoch 2009-

2017. V NHL hral aj za Detroit, Pittsburgh, Atlantu a Ottawu. 

V zámorskej profilige absolvoval dovedna 1514 stretnutí so zis-

kom 1283 bodov za 577 gólov a 706 asistencií. Slovensko 
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reprezentoval na ôsmich majstrovstvách sveta a štyroch zim-

ných olympijských hrách. 

www.sportaktuality.sk 25.07.2018 

pomocná evidencia 494/1/2018 

 

Górnik Zabrze – AS Trenčín 0:1 (0:1) v prvom zápase 2. 

predkola Európskej ligy UEFA. 

Górnik Zabrze: Loska - Wolniewicz, Wišniewski, Suarez, 

Gryszkiewicz – Liszka (78. Biedrzycki), Matuszek, Žurkowski, 

Smuga (61. Urynowicz) – Angulo, Jimenez.  

AS Trenčín: Šemrinec – Yem, Šulek, Lawrence, Julien (90. 

Skovajsa) – El Mahdioui – Čatakovič (82. Ubbink), Zubairu – 

Sleegers (73. Bukari), Mance, Azango. 

Gól: 39. Azango. Diváci: 12 895. 

Úvodná štvrťhodina bola z oboch strán opatrná a bez veľ-

kých príležitostí. 

V 25. minúte zblo-

koval Angula v 

obrovskej šanci 

Šulek. Po násled-

nom rohu sa Tren-

čania dostali do 

brejku. Šulek vy-

sunul Zubaira, no 

ten bol už blízko 

domáceho brankára a nedokázal ho obstreliť. V 35. min namie-

ril tesne vedľa pravej žrde Sleegers. V 39. min sa na hranici 

pokutového územia uvoľnil Čatakovič. Hoci mohol vystreliť, 

poslal loptu za obranu na Azanga a ten otvoril skóre stretnutia 

– 1:0. V 44. min sa na hranici postavenia mimo hry uvoľnil 

Mance, ale vystrelil veľmi nepresne. Už v 51. min mohlo byť 

vyrovnané. Na hranici postavenia mimo hry sa uvoľnil Jimenez, 

prihrávkou našiel nabiehajúceho Smuga, ktorý však z piatich 

http://www.sportaktuality.sk/
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metrov prestrelil. Aj v nasledujúcich momentoch sa Trenčania 

dopúšťali chýb a súper mohol vyrovnať. Po necelej hodine hry 

sa hostia opäť dostali do hry a snažili sa kontrolovať priebeh 

zápasu. Górnik bojoval o vyrovnanie, ale všetky jeho útoky 

stroskotali na pozornej trenčianskej obrane.  

www.astrencin.sk 26.07.2018 

pomocná evidencia 499/1/2018 

 

Po čase oddychu a dovoleniek sú hráči trenčianskej Dukly 

opäť spolu. V pondelok 23. júla sa spoločne s trénermi stretli, 

aby odštartovali ďalší blok trénin-

gov a pripravili sa na nadchádzajúcu 

sezónu. 

„Hráči prišli oddýchnutí a v po-

riadku. Prvý týždeň bude ešte prí-

prava na suchu, od ďalšieho pon-

delka začneme s prípravou na ľade,“ 

konštatoval hlavný tréner Peter 

Oremus. „Pár hráčov sa pripojí až v 

novom týždni, káder je rovnaký ako 

pred dovolenkami. Sú tu hráči, kto-

rých sme si vybrali a nič sa už neme-

nilo,“ pokračoval. 

Hráči celý týždeň naplno zarezávali v posilňovni, kde sa sús-

tredili najmä na rozvoj výbušnosti a dynamiky. Okrem blížia-

ceho sa vykorčuľovania na ľad ich však môže tešiť aj nová, zre-

konštruovaná kabína.  

Dokončovacie práce pomaly finišujú aj na kompletnej re-

konštrukcii chladiarenského systému. Na ploche zimného šta-

dióna prebieha kladenie trubiek chladiaceho zariadenia. 

 www.hkdukla.sk 27.07.2018 

pomocná evidencia 505/1/2018 

 

http://www.astrencin.sk/
http://www.hkdukla.sk/
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AS Trenčín získal na ročné hosťovanie srbského reprezen-

tanta Erhana Mašoviča. Devätnásťročný stredný obranca pri-

chádza z belgického Club Bruggy. 

Stopér vysoký 189 cm od pät-

nástich rokov pravidelne repre-

zentuje svoju krajiny. Aktuálne 

patrí už do výberu do 21 rokov. 

Úradujúci belgický majster ho zís-

kal z Čukaričky Belehrad a podpí-

sal s ním zmluvu na štyri roky.  

„Erhan je nielen silový typ 

hráča. Je výborný po technickej 

stránke a skvelý hlavičkár. Tieto 

predpoklady z neho robia vhodný 

typ aj na pozíciu defenzívneho stredopoliara. Navyše, je veľmi 

tímový hráč,“ povedal bývalý srbský reprezentant a šéf akadé-

mie Čukarički Milan Lešnjak na adresu novej posily AS Tren-

čín pred prestupom do Belgicka.  

www.astrencin.sk 30.07.2018 

pomocná evidencia 510/1/2018 

 

AS Trenčín - Górnik Zabrze 4:1 (2:0) v odvetnom zápase 

2. predkola Európskej ligy UEFA. 

Trenčín: Šemrinec - Yem, Šulek, Lawrence, Skovajsa - 

Čatakovič, El Mahdioui (90.+ Van Arnhem), Zubairu - 

Sleegers, Mance (90.+ Umeh), Azango (86. Bukari). 

Zabrze: Loska - Wolniewicz, Wisniewski, Suarez, 

Gryszkiewicz - Liszka (46. Smuga), Matuszek, Žurkowski, 

Urynowicz (46. Nowak) - Angulo, Jimenez (73. Ryczkowski). 

Góly: 20. a 90. Čatakovič, 10. Angulo (vlastný), 59. Azango 

– 61. Smuga. 

http://www.astrencin.sk/
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Futbalisti AS Trenčín zvíťazili vo štvrtok 2. augusta v My-

jave v odvetnom zápase 2. predkola Európskej ligy nad Górni-

kom Zabrze 4:1 a 

zabezpečili si po-

stup do 3. predkola. 

V minulotýždňo-

vom prvom zápase 

v Poľsku uspel slo-

venský zástupca 

1:0. 

Domáci začali 

od začiatku ofenzívne. V 10. minúte sa k rozohrávke priameho 

kopu postavil Sleegers a po jeho prudkom centri tečoval Igor 

Angulo loptu do vlastnej siete. Zaskočení Poliaci sa ešte ne-

stihli poriadne spamätať, keď do šestnástky vnikol Hamza 

Čatakovič a ľavačkou poslal loptu do siete po druhý raz. Pred 

koncom polčasu ešte zaujala šanca Azanga, jeho strelu vyrazil 

Loska na rohový kop. 

Do druhého polčasu pripravil tréner Zabrze Marcin Brosz 

dve zmeny, ktoré mali pomôcť k obratu. V jeho úvode sa Polia-

kom darilo držať loptu na kopačkách, prvú šancu po prestávke 

si vypracoval po desiatich minútach, ale Angulo v dobre pozícii 

vystrelil slabo. Tren-

čín čakal na kontru a 

tá mu vyšla v 59. mi-

núte. Philip Azango 

po nej zvýšil už na 

3:0. Górnik síce 

hneď z ďalšieho pro-

tiútoku znížil po zá-

sahu Daniela 

Smugu na 1:3, ale v zostávajúcich minútach si zverenci 

Na 2:0 zvýšil v 20. minúte ľavačkou Hamza Čatakovič. 

Trenčínu vyšiel v 59. minúte protiútok a Azango pridal tretí gól. 
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Ricarda Moniza nielen že držali dvojgólový náskok, ale v zá-

vere ho ešte zveľadili po druhom góle Čatakoviča.  

V 3. predkole sa zverenci trénera Ricarda Moniza stretnú s 

holandským Feyeno-

ordom Rotterdam. 

Hlasy po zápase: 

Marcin Brosz, tré-

ner Zabrze: „Pre nás v 

klube je toto ťažká 

chvíľa a musíme sa z 

toho dostať. Chceli 

sme ísť rozhodne ďalej. V druhom zápase bol rozdiel medzi 

oboma mužstvami badateľnejší, ale prispel k tomu aj prvý gól. 

Postúpil lepší tím, nie je o čom polemizovať.“ 

Ricardo Moniz, tréner Trenčína: „Nebolo to pre nás ľahké 

stretnutie, náskok 1:0 býva zradný. Chceli sme na súpera vy-

tvoriť tlak, čo sa nám v prvom zápase nedarilo, teraz to bolo 

lepšie. Pre mňa je dôležité, že sme skórovali po rôznych her-

ných situáciách. Po 

polčase som hovoril 

zverencom, že 

hráme tak, ako by to 

bolo stále 0:0. Čaká 

nás Feyenoord, 

chceme aj proti 

nemu ukázať náš 

potenciál.“ 

Igor Šemrinec, brankár Trenčína: „Zápas sa vyvíjal presne 

podľa našich predstáv. Dali sme prvý gól, čo bolo veľmi dôle-

žité.“ 

www.teraz.sk 02.08.2018 

pomocná evidencia 522/1/2018 

 

http://www.teraz.sk/


718 
 

Vo veľkom štýle. Tak prekonali Trenčania prekážku 2. pred-

kola Európskej ligy. Najmä odvetu. Górnik Zabrze v nej zničili 

bezo zbytku. Takticky, futbalovo, fyzicky.  

Keby sa štvrtkový zápas skončil 7:0, nikto by nemohol na-

mietať. Na sú-

čiastky rozobral 

tím spod Čá-

kovho hradu 

svojho poľského 

súpera. Trenčian-

sky stroj bol vy-

ladený. Na úrov-

ni tohto súboja k 

dokonalosti. Keďže Juliena Kestona na ľavej strane obrany na-

hradil Skovajsa, nemalo čo narúšať jeho hladký chod. Naopak, 

naľavo fungovalo všetko skvele. 

Mužstvo šliapalo ako celok. Úžasný bol stred poľa. Pozitív-

nym prekvapením bol Zubairu, El Mahdioui tradične domino-

val, ale nad všetkými vyčnieval  Hamza Čatakovič. Ten sa na 

pozícii pod hrotom našiel. O jeho talente nepochyboval nikto 

pomerov znalý. Lenže v strede útoku ho legionár z Bosny a 

Hercegoviny nie vždy ukázal. Na špici to bolí a jemu ako tech-

nickému hráčovi nakladali stopéri dvojnásobok toho, čo iným. 

„Otĺkol“ sa, teraz o zónu nižšie získal viac priestoru a času. 

Viac proti súperom rangu Górnika nepotrebuje. 

Tréner Ricardo Moniz z neho urobil ústrednú postavu. Dô-

ležitú pri vysokom napádaní. Uplatnil holandskú taktickú 

školu, ktorá sa do detailov zameriava aj na to, ktorého proti-

hráča treba pressingom vypojiť z hry. Bielo-červení nepustili 

do rozohrávky pravého stopéra Suareza a súpera vypli. V zálož-

nej formácii potom vynikal pri tvorbe hry El Mahdioui. Umož-

nil mu to Zubairu, najcennejší hráč zápasu. Stále v pohybe, ši-

kovne meniaci prihrávkami ťažisko. 
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S konštruktívnymi krajnými obrancami i stopérmi veci do 

seba zapadali. Vďaka rýchlym krídlam a pracovitému Man-

cemu na hrote dokonca pa-

rádne. Prácu i umenie ce-

lého tímu potom finalizoval 

práve Čatakovič. 

Trenčín prešiel „baní-

kov“ zo Zabrze na valci. 

Otázkou zostáva, či jeho 

sila bude stačiť na lepších 

súperov. Niektoré súčiastky 

súkolia vykazujú stále tendenciu kaziť sa, pod tlakom riziko ich 

zlyhania stúpa. 

Feyenoord Rotterdam bude najtvrdší zaťažkávací test. Po 

ňom budú na Sihoti vedieť, čo a ako, hoci by s favoritom aj 

vypadli. Dovtedy nech si zaslúžene užijú pár dní slávy. Proti 

Górniku to zvládli bravúrne. 

www.sportaktuality.sk 05.08.2018 

pomocná evidencia 526/1/2018 

 

AS Trenčín - Feyenoord Rotterdam 4:0 (3:0) v úvodnom 

stretnutí 3. predkola Európskej ligy UEFA.  

Trenčín: Šemrinec - Yem, Šulek, Lawrence, Skovajsa - 

Čatakovič, EL Mahdioui, Zubairu (84. Ubbink) - Sleegers (85. 

Bukari), Mance, Azango. 

Feyenoord: Bijlow - Nieuwkoop (90. Geertruida), Van der 

Heijden, Van Beek, Verdonk - Amrabat, Clasie, Toornstra - 

Berghuis, Vente, Larsson (61. Boetius). 

Góly: 6., 37. a 63. Mance, 44. Azango. Divákov: 6817. 

Futbalisti fortunaligového AS Trenčín triumfovali vo štvrtok 

9. augusta nad Feyenoordom Rotterdam 4:0. Chorvátsky útoč-

ník Antonio Mance dosiahol hetrik. 

Hamza Čatakovič sa spolu s fanúšikmi teší z cenného víťazstva. 

http://www.sportaktuality.sk/
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AS skóroval hneď z úvodnej akcie, pri bleskovej kombinácii 

putovala lopta od Lawrencea k Čatakovičovi a naspäť, Law-

rence na útočnom 

výlete pomedzi 

nohy protihráča 

našiel voľného 

Manceho a ten 

prekonal Bijlowa 

v bránke Feyeno-

ordu - 1:0. Mance 

o tri minúty ne-

skôr takmer pri-

dal druhý zásah 

po centri Azanga, tentoraz Bijlow zachránil. Po rohovom kope 

bránku tesne minula tečovaná strela Sleegersa. Po ďalšom rohu 

a hlavičke Manceho lopta skončila v sieti, ale rozhodcovia vi-

deli porušenie pravidiel a neuznali gól. Feyenoord si s Trenčí-

nom nevedel rady, jedine Larsson si zabehol za vysunutú de-

fenzívnu líniu 

a obhodil si 

Šemrinca, ale 

jeho pri-

hrávku do po-

kutového úze-

mia odvrátili 

obrancovia. 

Domáci sa ne-

uspokojili a 

naďalej chceli 

zvýšiť skóre. Strela Manceho, rýchly brejk Sleegersa, pekná 

spolupráca Azanga s Mancem ani pokus Čatakoviča sa ešte ne-

ujali. V 37. minúte však Čatakovič vydoloval loptu v šestnástke 

a prihral Mancemu, ktorý si počkal a druhýkrát prekonal 

Už v 6. minúte rozbehol trenčiansky gólostroj Antonio Mance, keď obstrelil brankára Bijlowa. 
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Bijlowa - 2:0. Hosťujúca defenzíva zabudla krátko pred pre-

stávkou po centri Sleegersa na osamoteného Azanga, ten po-

ľahky upravil už na 3:0. 

Po zmene strán to nebol príliš odlišný výkon Feyenoordu. 

Príležitosť mal v 53. minúte z priameho kopu, Berghuis nena-

šiel žiadneho 

spoluhráča a 

lopta skončila 

mimo hry. Na 

opačnom konci 

sa uvoľnil 

Sleegers, nebez-

pečnejší bol 

onedlho prienik 

Čatakoviča, no ani on netrafil priestor troch žrdí. Obrat v podaní 

hostí sa nekonal, naopak, AS pridal po vyše hodine hry štvrtý 

gól, keď Čatakovič poslal z ľavého krídla prízemný center, 

Mance sa presadil cez brániaceho Van der Heijdena a skomple-

tizoval hetrik - 4:0. Až potom mal Rotterdam prvú vyloženú 

šancu, Šemrinec 

pokryl loptu po 

zakončení Ven-

teho z bezpro-

strednej blíz-

kosti. Podobne 

si poradil so 

strelou strieda-

júceho Boe-

tiusa, hlavička Venteho nešla na bránku. V trenčianskej obrane 

sa v závere vyskytlo zopár dier, ale Šemrinec vyrazil aj druhý 

nebezpečný pokus Boetiusa. 

Ricardo Moniz, tréner Trenčína: „Ešte sme neprešli do na-

sledujúceho kola. Máme hráčov, ktorí sú hladní po úspechu a 

Čatakovič s Mancem boli neustálou hrozbou pre defenzívu Feyenoordu Rotterdam. 
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chcú preraziť v Európe. Nanešťastie nepadol ďalší gól, ktorý by 

nás ešte viac priblížil. Nie je to len o mne, je to skvelá skúsenosť 

pre celý Trenčín.“ 

Giovanni van Bronckhorst, tréner Feyenoordu: „Nehrali 

sme, ako sme chceli, a ako dokážeme. Trenčín hral veľmi do-

bre, agresívne. Prehrávať po prvom polčase 0:3 je nemysliteľné. 

V druhom polčase sme chceli streliť gól na súperovom ihrisku, 

trikrát alebo štyrikrát sme boli blízko. Takto sa však nehrá v 

európskych súťažiach, od zverencov budem žiadať odpovede. 

Trenčín si zaslúžil zvíťaziť. Pripravíme sa na holandskú ligu a 

na  pohárovú odvetu.“ 

Igor Šemrinec, brankár Trenčína: „Pozerá sa na to fantas-

ticky, keď vidíte, ako chlapci pred vami dajú štyri góly Feyeno-

ordu. Na konci sa pozriete na tabuľu a je to fantázia. Myslím si, 

že to bol veľmi dobrý zážitok pre chalanov aj pre ľudí. Mali 

sme ich dobre rozobratých, je to holandská škola. My sa sna-

žíme hrať podobne, trpeli sme na to v našej lige, ale teraz sme 

z toho ťažili.“ 

www.sportaktuality.sk 09.08.2018 

pomocná evidencia 536/1/2018 

 

Futbalisti AS Trenčín budú v odvete 3. predkola Európskej 

ligy UEFA 2018/2019 na pôde Feyenoordu Rotterdam hájiť 

štvorgólový náskok. Klub už má skúsenosť s takouto situáciou 

v kvalifikácii druhej najprestížnejšej európskej súťaže, keď v 

sezóne 2014/2015 v úvodnom stretnutí druhého predkola zdolal 

doma rovnako 4:0 Vojvodinu Novi Sad. 

Trenčania sa však v Srbsku strachovali o postup, v odvete 

prehrali 0:3. Zopakovaniu scenára sa pokúsia vyhnúť na budúci 

týždeň v Holandsku, kde pôjde Feynoordu o odčinenie štvrtko-

vej blamáže zo Žiliny.  

Igor Šemrinec je v súčasnosti brankárska jednotka Trenčína 

a v druhom polčase viacerými dôležitým zákrokmi ustrážil 

http://www.sportaktuality.sk/
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cenné čisté konto: „Veľmi ma teší, že sme s takýmto súperom 

nedostali gól. Do odvety je to výborné, nerád to hovorím, ale je 

podstatné neinkasovať v prvom zápase. Nad Feyenoordom sa 

nevíťazí 4:0 každý deň. Nech si oni rozoberú, či nás podcenili, 

alebo nie, ja im nevidím do hlavy. My sme sa pripravovali sve-

domito.“ 

Na čistom konte sa podieľal aj obranca Martin Šulek, ktorý 

označil žilinské stretnutia za najkrajšie v kariére: „Pre nás bolo 

lepšie, že sme boli outsider. Tlak ležal na Feyenoorde, myslím 

si, že v zápase to podľa toho aj vyzeralo. Pred súbojom sme si 

povedali, aby sme udržali vzadu nulu. Je to ešte krajšie, ako sme 

očakávali na začiatku. V odvete je všetko na Feyenoorde, oni 

musia streliť štyri góly.“ 

Vďaka holandským reáliám trenčianskeho klubu bolo mera-

nie síl s pätnásťná-

sobným šampiónom 

Eredivisie výnimoč-

né pre viacerých hrá-

čov vrátane amster-

damského rodáka 

Achrafa El Mah-

diouiho.  

„Veľa sme o tom 

hovorili. Dúfali sme, že budeme hrať proti Feyenoordu, poze-

rali sme žreb a dočkali sme sa. Je to špeciálne, víťazstvo 4:0 je 

fantastické. Môžeme byť na seba veľmi hrdí,“ povedal kapitán 

AS, ktorý predpokladá zlepšený výkon favorita spred dvojzá-

pasu.  

V zostave Feyenoordu na Slovensku absentovali Nicolai 

Jörgensen, Tonny Vilhena či Robin van Persie. 

 „Ak chceme postúpiť do nasledujúceho kola, musíme bojo-

vať a hrať ako vo štvrtok. Očakávame veľmi dobrý Feyenoord, 

„Víťazstvo 4:0 je fantastické,“ povedal po zápase s Feyenoordom Achraf El Mahdioui. 
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v prvom zápase im chýbalo niekoľko hráčov. Musíme sa na-

chystať, ešte nie je hotovo,“ dodal Achraf El Mahdioui. 

www.sportaktuality.sk 10.08.2018 

pomocná evidencia 538/1/2018 

 

Je dobré, že tieto horúčavy neprišli v zime, lebo v takomto 

teple by sa mi ani sneh nechcelo odpratávať. Našťastie, aj fut-

balové kluby posunuli svoje pohárové zápasy na večerné ho-

diny, takže sa hráčom ľahšie behalo. A po úvodných zápasoch 

európskeho pohára sa slovenským zástupcom dýcha ešte lepšie.  

Keď slovenské mužstvo postúpi cez niektoré predkolo, tak 

vždy počujem – ďalší súper už bude nad ich sily. A ľaľa. Všetky 

naše tímy stále žijú, dokonca s obrovskými šancami na postup. 

Senzačné víťazstvo AS Trenčín nad Feyenoordom Rotter-

dam komentoval aj futbalový odborník Vladimír Goffa: 

AS (Absolútne Skvelý) Trenčín – Feyenoord Rotterdam (po 

zápase na sociál-

nej sieti preme-

novaný na Faj-

ront Rotterdam). 

Stav 0:0 by bral 

pred zápasom 

skoro každý. 1:0 

– fantázia. 2:0 – 

prvotriedna sen-

zácia. 3:0 – výsledok poletí do sveta. 4:0 – uštipnite ma, či sa 

mi nesníva. 

Takú žičlivú atmosféru vytvorenú slovenskými priazniv-

cami som na štadióne pod Dubňom už dávno nezažil. Základ 

úspechu zverencov Ricarda Moniza vidím v optimálnej moti-

vácii. Žiaden batoh na chrbte, či bojovnosť a snaha ukopať tech-

nického súpera s krvavými očami a penou na ústach. Naopak – 

neskutočne baletná prezentácia futbalovej moderny. 

http://www.sportaktuality.sk/
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Hráči v trenčianskych dresoch hrali parádne, elegantne, 

s futbalovou noble-

sou. Narážačkami na 

jeden dotyk urobili z 

Holanďanov blud-

ných Holanďanov. 

Majiteľ La Ling v 

siedmom nebi, mož-

no aj v ôsmom. 

Tak vám treba za 

vašu nadutosť, milí hostia. Pýcha predchádza pád. Predzápa-

sový tréning priamo na štadióne? Nou, senkju. Umelý trávnik? 

Van Persie, plíííís stay home, aby ťa neofúklo. 

Navyše v útrobách štadióna sa tvárite, ako keby ste jedli 

„arogantin“ trikrát denne. Na nezaplatenie vidieť po zápase od-

chádzajúce kyslé „ksichty“ (skoro každý hráč Feyenoordu s 

vlastným holandským ochrankárom – načo?) do autobusu. 

Sme v polčase, krotím eufóriu. Ale slovenská liga asi nebude 

taká zlá. 

Bravó bravó bravó Trenčín. 

www.sportaktuality.sk 10.08.2018 

pomocná evidencia 539/1/2018 

 

Výsledok prvého zápasu 3. predkola futbalovej Európskej 

ligy medzi AS Trenčín a Feyenoordom Rotterdam 4:0 vzbudil 

ohlasy aj v zahraničí. Pochopiteľne v Holandsku, kde sa stret-

nutie vysielalo v priamom televíznom prenose, ale napríklad aj 

v Česku.  

„Internacionalizácia na trenčiansky spôsob. Mladíci tvoria, 

útočia, riskujú. Na súpiske majú hráčov, ktorých vekový prie-

mer je presne 22 rokov. Futbalisti Trenčína v 3. predkole Eu-

rópskej ligy spôsobili senzáciu,“ napísal portál idnes.cz. 

Autor hetriku Antonio Mance posiela srdce fanúšikom. 

http://www.sportaktuality.sk/
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„Keby sme prežívali to, čo minulý štvrtok v každom zápase, 

bolo by to fantastické. Vo futbale je súhra rôznych okolností, 

ktoré musia zapadnúť do 

seba, a potom z toho 

môže byť aj taký krásny 

výsledok, aký sme do-

siahli. Jedna vec je klub, 

druhá je slovenský fut-

bal, ktorý stále zastupu-

jeme. Vyslali sme jed-

noznačný signál, či už my, alebo ďalšie slovenské tímy v Eu-

rópe, že to predsa len napreduje a niekde to smeruje, že to má 

význam a zmysel,“ povedal generálny manažér AS Róbert 

Rybníček. 

Trenčianska cesta nemusí byť jediná, ale pre vedenie je 

najmä herný prejav zadosťučinenie, že je jedna zo správnych: 

„Neuveriteľne ma to teší. To, čo sme predviedli, ma absolútne 

do činenia so súčasnou modernou. Všetko prebiehalo v šprinte, 

výmeny miesta, dynamika, jeden za druhého, kooperácia 

dvoch, troch hráčov v priestore. Všetko sú neuveriteľné veci, 

ktoré sme predviedli. Myslím si, že toto je trend, ktorým sa 

bude uberať futbal.“ 

Trenčín absolvuje štvrtkovú odvetu v úlohe favorita. Pred 

úvodným zápasom bola takáto pozícia minimálne nečakaná, po 

ňom je zaslúžená: „Je to zvláštny paradox. Presne nad tým som 

rozmýšľal, ako sa môže otočiť situácia z totálne podceňovaného 

mužstva. Všetci nás dnes považujú za favorita podľa prvého vý-

sledku. Aj to je súčasť futbalu, musíme sa s tým vyrovnať. 

Viem, že tlak bude veľký.“ 

Či už na postupujúceho z tohto dvojzápasu bude v play off o 

skupinovú fázu čakať AEK Larnaka alebo Sturm Graz, AS ne-

bude protivníka podceňovať ani v prípade senzácie na úkor 

slávnejšieho Feyenoordu.  
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„Európa je špecifická, stále je to dvojzápas, nie je to dlho-

dobá súťaž. Nemáte priestor na opravu. Náš tím vekovo a 

možno ani skúsenostne nie je na takej úrovni, aby sme si mohli 

povedať, že o týždeň to bude rovnaké. Musíme byť naďalej 

obozretní, ísť si našou cestou zodpovednosti, poctivého futbalu 

a driny, ktorá to sprevádza každý deň. Potom z toho možno 

niečo vyjde, ale my si nemôžeme povedať, že súper je jedno-

duchší v ďalšom kole, lebo pre nás to tak neexistuje,“ dodal Ró-

bert Rybníček. 

www.sportaktuality.sk 16.08.2018 

pomocná evidencia 551/1/2018 

 

Marián Hossa bol pokračovateľ slovenskej tradície v Chi-

cagu, ktorú založil Stan Mikita. V Blackhawks strávil osem 

sezón, počas ktorých získal trikrát Stanleyho pohár. S Mikitom 

boli priatelia. Stan Mikita v utorok 7. augusta vo veku 78 rokov 

zomrel. 

 „Správa o Stanovom úmrtí ma hlboko zasiahla. Hneď sa mi 

vynorili spomienky na stretnutia s ním. Som rád, že som ho mal 

možnosť spoznať, bol to skvelý človek. Vyjadrujem celej ro-

dine úprimnú sústrasť,“ po-

vedal nám Marián Hossa, 

ktorý bližšie spoznal legen-

dárneho hokejistu už pred 

pár rokmi. 

„Stan vyzeral na prvý 

pohľad ako seriózny pán. 

Keď som sa s ním bližšie 

zoznámil, tak som zistil, že bol aj vtipkár. V prvom rade však 

bol férový človek. Spoznal som aj jeho manželku Jill a s dcérou 

Jane sme v kontakte dodnes,“ pokračoval Trenčan. 

Mikita prežil na Slovensku len zlomok detstva, na rodnú kra-

jinu však nezabudol. Neustále pripomínal svoj pôvod.  

Stan Mikita zomrel vo veku 78 rokov. 

http://www.sportaktuality.sk/
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„Rozprávali sme sa viac po anglicky, ale milo ma prekvapil 

slušnou slovenčinou. Pamätal si viacero fráz a slovíčok. Bol 

veľmi hrdý na svoj pôvod. Na Slovensku strávil len pár rokov, 

ale stále sa cítil nielen Kanaďanom, ale aj Slovákom.“ Mariána 

Hossu najviac fascinuje, že legenda Blackhawks a bývalý útoč-

ník strávil v drese s indiánom na prsiach 22 sezón.  

„Zaslúžene mu postavili pred United Centrom sochu. Len 

zopár velikánov dokáže hrať viac ako dvadsať rokov, obzvlášť 

v jednom drese. Všetci v hokejovom svete vedia, kto bol Stan 

Mikita. Bolo obdivuhodné, že hrával tak neuveriteľne dlho.” 

„Pozeral som si zábery z jeho kariéry. Zaujímavé bolo, ako 

sa vedel zmeniť. V jednej sezóne mal 150 trestných minút a v 

ďalšej ho už takmer nevylúčili a získal Lady Byng Trophy pre 

najslušnejšieho hráča. To v dnešnom hokeji neuvidíte. Páčilo sa 

mi, že bol všestranný,“ zakončil svoje spomienky jeden z naj-

lepších hokejistov slovenskej histórie. 

www.sportaktuality.sk 10.08.2018 

pomocná evidencia 540/1/2018 

 

Nádejný futbalový útočník Lukáš Letenay podpísal viac-

ročný kontrakt s AS 

Trenčín. Stal sa tak v 

krátkom čase už tretím 

sedemnásťročným od-

chovancom akadémie 

This is my sen Academy, 

ktorý podpísal svoj prvý 

profesionálny kontrakt 

AS. 

Pred štartom jarnej časti uplynulého ročníka to boli Jakub 

Kadák a Marián Pišoja. Štvrtým z produktov našej akadémie, 

ktorý dostal v poslednom roku dôveru je o necelé dva roky star-

Lukáš Letenay (vpravo) so svojím vzorom Antoniom Mancem. 

http://www.sportaktuality.sk/
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ší obranca Adrián Slávik, ktorý má za sebou už aj prvé ligové 

minúty. 

Mládežnícky reprezentant Slovenska Lukáš Letenay patrí 

medzi najtalentovanejší zakončovateľov v mládežníckych tí-

moch AS. Dnes ho čaká boj o miesto v kabíne prvého mužstva. 

„Keď som sa dozvedel o možnosti podpísať zmluvu, bol som 

veľmi šťastný. Uvedomil som si aj to, že bez spoluhráčov a tré-

nerov nielen v Trenčíne, ale aj predtým v Karlovej Vsi, by to 

nebolo možné. Budem robiť všetko preto, aby som sa prebojo-

val do prvého mužstva,“ povedal Lukáš Letenay.  

Stále len sedemnásťročný zakončovateľ začínal s futbalom 

v Karlovej Vsi. Logické bolo, aby pokračoval v jednom z väč-

ších bratislavských klubov. „Hrali sme prvú žiacku ligu. V zá-

pase proti Trenčínu si ma všimol tréner Sameš. Mal som mož-

nosť ísť aj do Slovana Bratislava, ale spoločne s agentom sme 

si už vtedy vybrali trenčiansku cestu. Je lepšia nielen po futba-

lovej stránke. AS je kvalitnejší v práci s mládežou.“  

www.astrencin.sk 14.08.2018 

pomocná evidencia 544/1/2018 

 

Ctižiadostivý na vode i v školskej lavici. Aj tak by sa dal 

charakterizovať Dominik Olexík, študent Strednej odbornej 

školy stavebnej Emila Belluša v Trenčíne a v súčasnosti de-

viaty najrýchlejší rýchlostný kanoista na svete v kategórií C1 

juniorov na 200 metrov. 

Začiatkom júla tohto roka sme publikovali rozhovor s Do-

minikom potom, ako sa mu pri premiérovej účasti na Majstrov-

stvách Európy (ME) juniorov v rýchlostnej kanoistike podarilo 

vďaka deviatemu miestu vo finále kategórie C1 juniorov na 200 

m kvalifikovať prvýkrát v živote aj na Majstrovstvá sveta (MS). 

Pred pár dňami sme sa však s Dominikom stretli opäť, aby sa 

s nami podelil o svoje bezprostredné dojmy po dosiahnutí zatiaľ 

http://www.astrencin.sk/
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2018/k-rychlostnej-kanoistike-ho-priviedli-spoluziaci-ktorych-po-par-tyzdnoch-prestala-bavit.-student-dominik-olexik-zo-sos-stavebnej-e.-bellusa-to-dotiahol-az-na-majstrovstva-sveta..html?page_id=536235
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2018/k-rychlostnej-kanoistike-ho-priviedli-spoluziaci-ktorych-po-par-tyzdnoch-prestala-bavit.-student-dominik-olexik-zo-sos-stavebnej-e.-bellusa-to-dotiahol-az-na-majstrovstva-sveta..html?page_id=536235


730 
 

najväčšieho úspechu kariéry, porozprával nám o  ceste k nemu 

i období strávenom v škole počas náročnej sezóny.  

„Na začiatku roka sme sa s trénerom dohodli, že túto sezónu 

budeme brať ako takú začiatočnú a bližšie sa spoznáme. 

V úvode to vôbec nevyzeralo, že by 

som mal absolvovať Majstrovstvá 

Európy či sveta,“ zaspomínal si na 

začiatok sezóny Dominik. 

Spoločne s trénerom sa však po 

prvotných úspechoch rozhodli pri-

hlásiť do kvalifikácie na Majstrov-

stva Európy, ktorú Dominik na trati 

dlhej 200 metrov vyhral. „Po výhre 

v kvalifikácii  som sa rozhodol po-

riadne oprieť do prípravy a dokázať 

všetkým, že na Majstrovstva Európy 

patrím. S trénerom sme to brali ako 

vrchol sezóny, keďže pre mňa to bola premiéra na takomto veľ-

kom medzinárodnom podujatí,“ pokračoval Dominik, ktorý na 

ME v Taliansku obsadil vo finále spomínané deviate miesto, 

zaručujúce účasť aj na Majstrovstvách sveta. 

S takým výrazným úspechom na ME Dominik nepočítal. 

„V športe sa nedá odhadnúť dopredu, čo sa stane. Dokonca sme 

už mali zaplatenú aj rodinnú dovolenku (smiech), ktorú sme 

kvôli majstrovstvám sveta museli zrušiť,“ povedal ďalej Domi-

nik.  

Juniorské majstrovstvá sveta v rýchlostnej kanoistike sa ko-

nali v termíne od 26. júla do 29. júla 2018 v bulharskom meste 

Plovdiv. Dominik sa na ne pripravoval celý mesiac, kedy počas 

tréningov zdokonalil aj svoju techniku. Po príchode do horú-

ceho Bulharska, kedy prvý deň čakal na príchod trénera i časť 

svojej športovej výbavy, sa Dominik predstavil v prvej rozjaz-

dovej skupine. „Vo vedľajšej dráhe štartoval jazdec Španielska. 
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Po 50 metroch som neveril, že niekto takýto existuje. Bol ako 

stroj,“ priblížil svoje dojmy po prvom rozjazde Dominik. 

Vďaka štvrtému miestu však Dominik postúpil do semifiná-

lovej jazdy, kde sa mu podarilo skončiť na výbornom treťom 

mieste a následne postúpiť do celkového finále. „Na štart finále 

som išiel úplne pokojný, 

nechcel som zbytočne 

nič riskovať. Po 100 met-

roch sa dostavila fyzická 

bolesť, ale chcel som dať 

do toho všetko. Stačilo to 

na deviate miesto. Keď 

som bol už na móle, tré-

ner ku mne pribehol, za-

gratuloval mi a povedal 

mi, že je to veľký úspech a že som mu spravil radosť,“ opísal 

svoje pocity z finále Dominik. Celkovo sa na Majstrovstvách 

sveta v kategórii C1 juniorov na 200 m predstavilo spolu s Do-

minikom Olexíkom dvadsaťštyri pretekárov. 

Skĺbiť športové tréningy so školskými povinnosťami býva 

často problémom viacerých mladých študentov - športovcov. 

Dominik Olexík nie je výnimkou, jeho odhodlanie byť v škole 

rovnako dobrý ako v rýchlostnej kanoistike je však príkladom 

pre viacerých.  

„Moja motivácia v športe sa prenáša aj na motiváciu v škole. 

Keď som si pred začiatkom roka stanovil, že chcem byť vyzna-

menaný, tak som spravil všetko preto, aby som aj bol. Chcem 

byť zároveň dobrým športovcom, ale i žiakom,“ povedal Domi-

nik. 

Počas minulého školského roka prešla budova Strednej od-

bornej školy Emila Belluša v Trenčíne v zriaďovateľskej pô-

sobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja rozsiahlou rekon-

štrukciou, ktorá ovplyvnila aj vyučovanie. Dominik sa tak 

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2018/prace-na-rekonstrukcii-sos-e.-bellusa-v-trencine-a-vystavbe-telocvicne-sportoveho-gymnazia-finisuju.-akymi-zmenami-od-minuleho-roka-presli-pozrite-sa-sami.html?page_id=529116
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2018/prace-na-rekonstrukcii-sos-e.-bellusa-v-trencine-a-vystavbe-telocvicne-sportoveho-gymnazia-finisuju.-akymi-zmenami-od-minuleho-roka-presli-pozrite-sa-sami.html?page_id=529116
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v ranných hodinách venoval tréningu, poobede škole a na po-

ludnie opäť tréningom. „Z dôvodu rekonštrukcie budovy školy 

som uplynulý školský rok nemusel mať individuálny plán 

a kvôli tréningom som tak nevynechával hodiny, keďže sme 

mali vyučovanie poobede. Samozrejme, ďakujem aj učiteľom, 

ktorí boli počas celého roka ohľaduplní a nápomocní,“ skonšta-

toval Dominik. 

www.tsk.sk 15.08.2018 

pomocná evidencia 549/1/2018 

 

Feyenoord Rotterdam - AS Trenčín 1:1 (1:1) v odvete 3. 

predkola Európskej ligy UEFA. 

Feyenoord: Vermeer - Nieuwkoop (67. Geertruida), Bot-

teghin, Van der Heijden, Malacia (82. Burger) - Clasie, Toorn-

stra, Vilhena - Berghuis, Van Persie (71. Vente), Larsson. 

Trenčín: Šemrinec - Yem, Šulek, Lawrence, Skovajsa - Zu-

bairu (90.+2 Ub-

bink), El Mahdioui, 

Čatakovič - Sleegers, 

Mance (86. Umeh), 

Azango. 

Góly: 8. Bot-

teghin - 9. Antonio 

Mance. Diváci: 

25 000. 

Futbalisti AS Trenčín sa dostali do play off o skupinovú fázu 

Európskej ligy. V odvete 3. predkola vo štvrtok 16. augusta re-

mizovali na štadióne holandského Feyenoordu Rotterdam 1:1, 

čo im po víťazstve 4:0 v domácom úvodnom stretnutí stačilo na 

postup. 

Eric Botteghin v drese Feyenoordu otvoril skóre v 8. mi-

núte, už o minútu vyrovnal trenčiansky Antonio Mance, ktorý 

si v dvojzápase pripísal štyri góly. Zverenci Ricarda Moniza sa 

http://www.tsk.sk/
http://www.teraz.sk/futbal/futbalisti-trencin-el-vyhra/343132-clanok.html
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v play off stretnú s AEK Larnaka, cyperské mužstvo vyradilo 

Sturm Graz po triumfoch 2:0 v Rakúsku a 5:0 doma.  

Feyenoord nechcel zopakovať chyby z úvodného stretnutia 

a začal riadne zostra. V prvej šanci Van Persieho strela tesne 

minula bránku, vzápätí po priamom kope zakončil tesne vedľa 

Botteghin. V 8. mi-

núte už domáci 

zmenili stav, Ber-

ghuis našiel z rohu 

práve Botteghina, 

ktorý hlavičkou 

otvoril skóre. Tren-

čín však okamžite 

vyrovnal, rotter-

damská obrana si 

nedala pozor na autora hetriku z prvého zápasu Manceho, ten 

jej unikol a prekonal aj brankára Vermeera a prepísal tak aktu-

álne výsledky - 1:1. Po búrlivom začiatku inkasovaný gól 

nakrátko otupil vervu Feyenoordu a Trenčín bol v tejto fáze do-

konca nebezpečnejší, no El Mahdioui ani Zubairu nedotiahli 

svoje akcie. Van Persie si potom pripísal ďalšie dva pokusy 

mimo, príležitosť mal aj Vilhena po centri Larssona. Po pria-

mom kope Toornstru mal opäť hlavičkovú možnosť Botteghin, 

Šemrinec bol namieste. Skovajsa zblokoval strelu Berghuisa. V 

35. minúte Malacia našiel z ľavého krídla Van Persieho, ktorý 

prestrelil aj v ďalšej šanci, onedlho Šemrinec vytiahol zákrok 

po zakončení Berghuisa. Toornstra preloboval Šemrinca, ale 

Lawrence zabojoval a loptu vykopol spred bránkovej čiary. 

Larsson dal spätnú prihrávku Vilhenovi a po jeho pokuse opäť 

zachránil Lawrence na čiare. Botteghin sa dostal pred prestáv-

kou ešte k jednej hlavičke, tesne minul. 

Domáci potrebovali na postup víťazstvo 6:1 a po festivale 

nevyužitých možností na nich čakala v druhom polčase takmer 

Mimoriadne dôležitý moment zápasu – v 9. minúte bleskovo vyrovnal na 1:1 Mance. 

https://extra.bet365.com/news/sk/Futbal
https://extra.bet365.com/news/sk/Futbal
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nadľudská úloha. Navyše, hrozili aj hostia, Azango poslal cen-

ter do šestnástky, kam si nabehol Sleegers a jeho volej musel 

zneškodniť Vermeer. Na opačnej strane si Šemrinec poradil so 

šancou Nieuwkoopa. Neskôr akciu potiahol Toornstra, tiesnený 

Van Persie ani tentoraz neusmernil loptu do priestoru troch žrdí. 

Trenčianska defenzíva na 

čele so Šemrincom odo-

lala aj ďalším strelám Van 

Persieho, Botteghina či 

Larssona. Botteghin víťa-

zil vo vzdušných súbojoch 

v šestnástke AS, v závere 

mal „na hlave“ svoj druhý 

zásah v zápase, ale Šemri-

nec vyrazil a obrancovia zabránili dorážke. Malacia si zbehol 

po ľavom kraji a trafil žrď. Spečatilo to, že Feyenoord mal po-

čas celého duelu mnoho šancí, no premenil jedinú a na vlastnom 

štadióne nezvrátil vysoké manko. 

Hlasy po zápase: 

Giovanni van Bronckhorst, tréner Feyenoordu: „Je to 

veľké sklamanie, chceli sme pokračovať v súťaži. Je dobré hrať 

na takejto úrovni. Minulý týždeň sme prežili zlý zápas, vo štvr-

tok veľmi dobrý, ale nepremenili sme mnoho šancí, ktoré sme 

si vypracovali. Futbal je o góloch. Páči sa mi, že moji krajania 

odvádzajú dobrú prácu v zahraničí, no ako tréner Feyenoordu 

som sklamaný.“ 

Ricardo Moniz, tréner Trenčína: „Trenčín prvýkrát vyradil 

veľký klub ako Feyenoord. Je to veľké ocenenie pre všetkých, 

ktorí na tom pracovali dlhé roky. Základ úspechu sme položili 

v prvom zápase, v odvete sme rýchlo vyrovnali. Bolo to pod-

statné, súpera to na chvíľu utlmilo.“ 

Igor Šemrinec, brankár Trenčína: „Čakali sme búrlivú at-

mosféru, ale až toto sme nečakali. Lietalo to tam od prvých mi-

Azango uniká obrane súpera. 
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nút a som rád, že sme to ustáli bojovnosťou. Chalani sa hádzali 

do striel, mali sme aj šťastie. Veľmi dôležité a zlomové bolo, 

že sme po inkasovanom góle dokázali ihneď vyrovnať.“ 

Martin Šulek, obranca Trenčína: „Bolo to dosť vysoké tem-

po, na aké nie sme zvyknutí v lige ani inde. Bolo to o päť, šesť 

tried vyššie tempo. Myslím si, že s výsledkom môžeme byť spo-

kojní nadmieru.  

www.sportaktuality.sk 17.08.2018 

pomocná evidencia 556/1/2018 

 

Najprv to bola Astra Giurgiu, potom Hull City z anglickej 

Premier League, nasledovala Steaua Bukurešť, o rok neskôr Le-

gia Varšava s Rapidom Viedeň, zatiaľ čo vlani sa o vyradenie 

Trenčanov z pohárovej Európy postaral Bnei Yehuda Tel Aviv.  

Všetky tieto konce v Lige majstrov, resp. Európskej lige 

však mali niečo spoločné. Tím spod hradu Matúša Čáka zakaž-

dým dokázal uhrať v dvojzápase aspoň jeden dobrý výsledok. 

K postupu vždy čosi chýbalo, niekedy viac, inokedy menej. V 

jeho neprospech ustavične hrali úlohu nejaké malé, no o to pod-

statnejšie detaily. 

Až prišla se-

zóna 2018/2019 a 

AS Trenčín ko-

nečne získal skalp 

slávneho súpera so 

zvučným menom. 

Po piatich rokoch! 

A v súčte skóre 

5:1... Ak Feyeno-

ord Rotterdam doteraz nepoznal AS Trenčín, odteraz si ho bude 

pamätať ešte niekoľko rokov. 

Ako to už na Slovensku býva, po prvom zápase, ktorý Tren-

čania vyhrali 4:0, sa začali ozývať neprajníci a závistlivci. „Už 

http://www.sportaktuality.sk/
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to nie je ten starý dobrý Feyenoord Rotterdam, veď v minulej 

sezóne skončil v holandskej lige až na štvrtom mieste.” Trenčín 

však napríklad obsadil vo Fortuna lige iba piatu priečku. Alebo: 

„Feyenoord podcenil súpera a hral s ‚béčkom’, vonku Trenčín 

prehrá 0:5.” V diskusiách by sme našli mnoho ďalších „pamät-

ných” kúskov. 

Lenže rotterdamský masaker sa nekonal. Trenčín sa nezľa-

kol. Aj keď inkasoval rýchly gól, ešte rýchlejšie na neho odpo-

vedal. Možno to nebol počas celých 90 minút nádherný futbal 

bez nedostatkov, no nechýbala mu svedomitosť, dynamickosť, 

akcia a dravosť. Remízou 1:1 Trenčania dokázali, že výsledok 

z prvého zápasu nebol až takým dielom náhody a zhodou okol-

ností. 

Trenčania sú inšpiráciou pre mnohých. Úspechy a víťazstvá 

vystriedali prehry i krízy, no na strednom Považí sa nevzdali a 

dreli ďalej. Makali aj napriek tomu, že nevedeli, či niekedy 

budú za svoju prácu odmenení. Dúfali, že áno. Sľúbiť im to ne-

mohol nikto. Uvedomovali si, že bežia maratón, možno ultra-

maratón, nie šprint. 

Nikto im nič nedaroval, všetko si musel vydobyť sami. 

Zrejme aj preto ešte nemajú nový moderný štadión, práve kvôli 

tomu musia pravidelne počas letných či zimných prestupových 

období znášať kritiku v dôsledku „výpredajov v hráčskej ka-

bíne” a presne preto nakupujú i predávajú s rozumom. 

Ak by to nerobili, tak možno by tu už ani neboli. V Trenčíne 

vedia, ako sa robí futbal. Skutočný futbal... Tak ich nechajme 

robiť si svoju prácu. Pretože ju robia dobre. Klobúk dole, AS 

Trenčín! 

www.sportaktuality.sk 17.08.2018 

pomocná evidencia 558/1/2018 

 

Hoci dvojzápas proti Feyenoordu Rotterdam priniesol 

skvelý tímový výkon celého mužstva, našli sme niekoľko 

http://www.sportaktuality.sk/
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hrdinov historickej dvojzápasovej série. V ťažkej odvete na do-

slova horiacej pôde štadióna De Kuip to bol okrem brankára 

Igora Šemrinca stopér James Lawrence. 

Práve anglický obranca zaskočil hneď dvakrát v situáciách, 

keď už ani náš brankár nemohol zasiahnuť. „Som rád, že som 

pomohol tímu. Čo k tomu 

viac dodať,“ povedal 

skromne po zápase dvad-

saťpäťročný rodák z Ha-

ley-on-Thames ležiaceho 

na predmestí Londýna.  

Po stretnutí v Rotter-

dame prišiel do novinár-

skej mixzóny s veľkým úsmevom. Jedným z dôvodov bol spl-

nený sen. James Lawrence totiž nastúpil proti Robinovi van 

Persiemu, ktorého hru ešte ako chlapec obliekajúci dresy mlá-

dežníckych tímoch Arsenalu doslova hltal.  

„Je skvelé hrať proti hráčovi, ktorý bol vaším idolom. Každý o 

tom sníva. Sen sa stal skutoč-

nosťou. Snažil som sa hrať bez 

obmedzujúceho rešpektu, inak 

sa ani nedalo. Mimo trávnika to 

je iné. Robin má za sebou 

úžasnú kariéru.“  

James Lawrence odštartoval 

piatu sezónu pod Čákovým hra-

dom. Na svojom konte má takmer deväťdesiat ligových štartov. 

V Trenčíne sa cíti ako doma a práve preto vnímal postup cez 

Feyenoord ešte intenzívnejšie.  

„Som veľmi, veľmi šťastný. Nebol to náš najlepší zápas, ale 

bojovali sme a zaslúžene postúpili. V kabíne je výborná partia. 

Ideme jeden za druhého,“ povedal líder mužstva a triezvo 

James Lawrence po domácom víťazstve nad Feyenoordom 4:0. 

Robin van Persie sa pred zápasom ešte usmieval... 
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dodal: „Mohol to byť celkom iný príbeh. V odvete mali sku-

točne veľa šancí. Hrali sme však obetavo.“   

www.astrencin.sk 19.08.2018 

pomocná evidencia 561/1/2018 

 

Zdeno Chára sa stal víťazom ankety Hokejista roka 2018. 

Štyridsaťjedenročný obranca sa z ocenenia tešil predtým v ro-

koch 2009, 2011, 2012 a 2013. V hlasovaní o tom rozhodla od-

borná verejnosť, hokejoví novi-

nári, zväzoví funkcionári, tréneri 

aj samotní reprezentanti.  

Za Chárom sa umiestnili To-

máš Tatar, Richard Pánik, Ma-

rek Čiliak a Ladislav Nagy. Ka-

pitán klubu NHL Boston Bruins 

okrem hlavnej kategórie triumfoval aj v ankete o najlepšieho 

obrancu. Už tretí rok po sebe získal titul najlepší tréner Vladi-

mír Országh. S tímom HC 05 Banská Bystrica obhájil titul v 

slovenskej Tipsport lige a ako asistent trénera Craiga Ram-

sayho stál na lavičke seniorskej reprezentácie. Druhý skončil 

tréner Dukly Trenčín Peter Oremus a tretí Trenčan Ernest 

Bokroš (tréner SR 20). Do All-Star tím Tipsport ligy sa za se-

zónu 2017/2018 dostali brankár Michal Valent (Dukla Tren-

čín), obrancovia Tomáš Starosta (Dukla Trenčín) a Nick Ross 

(HKM Zvolen) a útočníci Branko Radivojevič (Dukla Tren-

čín), Michal Krištof (HK Nitra) a Eric Faille (HC 05 Banská 

Bystrica). 

Najlepším brankárom bol Michal Valent a najlepším obran-

com Tomáš Starosta. Najlepším strelcom Extraligy juniorov SR 

(Cena Dušana Pašeka) bol hráč Dukly Andrej Kukuča.  

www.teraz.sk 17.08.2018 

pomocná evidencia 557/1/2018 

 

http://www.astrencin.sk/
http://www.teraz.sk/
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AS Trenčín - AEK Larnaka 1:1 (0:0) v prvom zápase play 

off Európskej ligy UEFA. 

AS Trenčín: Šemrinec - Yem, Šulek (86. Mašovič), Sko-

vajsa, Julien - Zubairu (83. Ubbink), El Mahdioui, Čatakovič - 

Sleegers (80. Bukari), Mance, Azango. 

AEK Larnaka: Ramirez - Silva, Mojsov, Gonzalez, Truyols 

- Hevel, Jorge (78. Cases) - Acoran, Tričkovski, Tete (65. Jean-

Luc) - Giannou (83. Florian) 

Góly: 55. Sleegers - 60. Acoran. Diváci: 6107. 

Domáci, ktorým zo zdravotných dôvodov chýbal stopér Ja-

mes Lawrence, otvorili vo štvrtok 23. augusta na trávniku v Ži-

line skóre zásluhou Joeyho Sleegersa v 55. minúte, no už o päť 

minút neskôr vyrovnal Acoran. 

Mance bol ústredná postava úvodných minút, najskôr strelou 

vyskúšal hosťujúceho brankára Ramireza, onedlho ho centrom 

našiel Čatakovič. 

Prvú vyloženú 

príležitosť však 

mala Larnaka, 

Acoran prihral 

krížom cez poku-

tové územie voľ-

nému Tetemu, 

otvoreniu skóre 

zabránil pohoto-

vý trenčiansky brankár Šemrinec. Aj ďalšiu šancu hostí mal 

Tete, po spolupráci s Giannouim však prestrelil. Giannou uni-

kal obrane Trenčína v 22. minúte, rozhodca posúdil jeho kon-

takt so Šulekom ako nedovolený a nariadil priamy kop z hranice 

šestnástky - Hevel trafil brvno. Domáca defenzíva si musela dá-

vať pozor na podobné úniky. Po vyše polhodine hry sa pripo-

menul Mance a po prihrávke El Mahdiouiho preveril Ramireza, 

ktorému však oveľa viac starostí narobil Čatakovič. Jeho pokus 
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spoza šestnástky vyrazil brankár AEK na roh. Domáci obran-

covia zastavili v závere úvodného dejstva dve sľubne sa rozví-

jajúce akcie cyperského mužstva a do kabín sa išlo za bezgólo-

vého stavu. 

Snahe hostí patril aj začiatok druhého polčasu, Tričkovski 

našiel Acorana, ktorý pre-

váhal vhodný okamih a vy-

strelil mimo priestoru 

troch žrdí. Po zmene strán 

bol na pravom trenčian-

skom krídle aktívnejší 

Sleegers a v 55. minúte sa 

stal autorom otváracieho 

gólu. Spracoval si pri-

hrávku Čatakoviča a krížnou prízemnou strelou prekonal Rami-

reza - 1:0. O päť minút neskôr však zadáci AS neustrážili 

Acorana, ktorý si zabehol po dlhej lopte od stopéra Gonzaleza 

a osamotený pred Šemrincom vyrovnal na 1:1. Čatakovič bol 

zakrátko opäť pri nebezpečnej akcii Trenčína, ale v stiesnenej 

pozícii neprepasíroval loptu na Manceho. Vzápätí sa na opač-

nom konci do rýchleho protiútoku rútil striedajúci Jean-Luc, 

Šemrinec mu zabránil v zakončení včasným vybehnutím. Tren-

čiansky brankár si poradil aj s 

priamym kopom Jorgeho.  

Hlasy po zápase: 

Ricardo Moniz, tréner 

Trenčína: „Lawrence bol náš 

najlepší obranca proti Feyeno-

ordu a je jediný, ktorý to diri-

guje. Ostatní sú „introverti“. 

Absentoval a museli sme zmeniť dve pozície, Skovajsa sa po-

sunul do stredu a Julien hral vľavo. Mali sme problémy najmä 

s dlhými loptami a bolo šťastie, že sme neinkasovali v prvom 

Trenčianska radosť po góle Sleegersa. 

Trénerovi Ricardovi  Monizovi najviac chýbal James Lawrence. 
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polčase. Myslím si, že inkasovaný gól je dôsledok absencie 

Lawrencea, snáď bude na budúci týždeň k dispozícii.“ 

Igor Šemrinec, brankár Trenčína: „Stál proti nám výborný 

protivník. Kto neveril, že Larnaka je výborné mužstvo, to už 

snáď pochopil. Z môjho pohľadu je to zaslúžená remíza. Z 

oboch strán sa išlo viac do taktiky. Škoda, že sme neudržali ná-

skok 1:0, ale stále verím nášmu tímu.“ 

Achraf El Mahdioui, kapitán Trenčína: „Dúfam, že na bu-

dúci týždeň budeme hrať lepšie s loptou. Proti Feyenoordu sme 

nestrácali toľko zbytočných lôpt. Vedeli sme, že súper sa snaží 

nájsť miesto za obranou. Je preto frustrujúce, že skóroval práve 

takýmto spôsobom, musíme lepšie komunikovať. Hostia mali 

viac šancí, potrebujeme zlepšiť predovšetkým defenzívu.“ 

Joey Sleegers, autor gólu Trenčína: „Súper dokáže hrať 

kombinačne, ale aj nakopávanými loptami za obranu. Gól na 

1:0 bol pre nás dôležitý, nebolo však dobré, že sme vzápätí in-

kasovali. Príliš rýchlo sme strácali loptu, keď sa toho vyvaru-

jeme, môžeme uspieť. Je v našich silách zvíťaziť v Larnake.“ 

www.teraz.sk 24.08.2018 

pomocná evidencia 570/1/2018 

 

V rekreačnej zóne Lodenica v Trenčíne sa v piatok a sobotu 

24. – 25. augusta konal dvojdňový festival malých dračích lodí 

Small Dragon Boat 

Festival. Ako infor-

movala Lucia Šim-

ková z organizátor-

skej agentúry, tren-

čianske podujatie je 

najväčšie svojho dru-

hu na Slovensku. 

„Preteky týchto 

plavidiel majú viac ako 2000-ročnú tradíciu a pochádzajú zo 

http://www.teraz.sk/
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starovekej Číny. Na Slovensku sa tešia rastúcej popularite, k 

čomu prispieva aj ich silná trenčianska základňa. Pre súťažia-

cich je takéto zápolenie nielen fyzickou výzvou, ale ponúka aj 

skvelú možnosť otestovať si nevyhnutnosť tímovej spolupráce 

na ceste za vytúženým úspechom,“ uviedla Lucia Šimková. 

Malá dračia loď podľa nej upúta na prvý pohľad typickou 

pestrofarebnou dračou hlavou a chvostom. Dvanásťčlennú po-

sádku tvorí desať pádlujúcich, kormidelník a bubeník, ktorý 

udáva rytmus pádlovania. Na Small Dragon Boat Festivale si 

zmerali sily domáce aj zahraničné posádky. 

www.sme.sk 25.08.2018 

pomocná evidencia 572/1/2018 

 

Bodaj by šesťdesiatnikom bolo dopriate byť takými čulými 

ľuďmi, ako je stále deväťdesiatročný olympijský víťaz z Hel-

sínk 1952, boxer Ján Zachara. Narodil sa 27. augusta 1928 

v Kubrej pri Trenčíne. 

Stále má čosi v 

pláne, pozvánok na 

jeho stole na rôzne ak-

cie s olympijskou te-

matikou neubúda. Keď 

hovorí, netrasie sa mu 

hlas, aj keď je už slabší 

ako kedysi, ale pamäť 

má čistú ako horská 

bystrina. Nadhodíte rok a on vám vysype akoby z nejakej ar-

chívnej zásuvky, že jeho prvý boxerský tréner za Slovenského 

štátu bol armádny dôstojník a volal sa Podhradský. 

Box na medzinárodnej úrovni už tak intenzívne nesleduje. 

Mimochodom, on hovoril o boxe, že je to šermovačka päsťami. 

Tak aj konal v jeho „mušej“ alebo „perovej“ váhe. „Tancoval“ 

ľahučko ako pierko na svojich silných nohách, lebo na kondičke 

http://www.sme.sk/
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si vždy zakladal, a vyrážal do ataku na súpera vtedy, keď ten 

prestal byť opatrný, alebo mal už pomotanú hlavu. Pre Zacharu 

bol box aj čosi ako psychologická hra so súperom. K tomu vie-

dol dlhé roky mladých pästiarov v Dubnici nad Váhom. 

Muž, ktorého ako prvého vyhlásili ešte v roku 2010 za slo-

venskú Športovú legendu, bol a stále je príklad skromnosti a 

životnej pokory. Vzorne sa staral o svoju manželku Anku až do 

jej smrti. Vždy si dával záležať, aby mali z detí Marianny a 

Janka dobré deti. 

Často si posedeli spolu aj v Novej Dubnici, v domčeku v ra-

dovej zástavbe, pred ktorým pani Zacharová pestovala kvety. 

Poprplať sa v záhradke, to bolo niečo aj pre najstaršieho žijú-

ceho Slováka s olympijským zlatom. 

Nenápadný športový penzista chodil často na besedy aj do 

olympijských klubov po Slovensku a všetkým rozprával na sú-

časnú dobu neuveriteľné príhody, čo, napríklad, dostal ako 24-

ročný vojak za najcennejší olympijský kov. 

 „Za zlato ma povýšili na podporučíka. Okrem toho som do-

stal tri metre látky, hodinky, ktoré mám a sú stále funkčné. V 

textilnom závode, kde som pracoval, urobili pracovníci fi-

nančnú zbierku. Ľudia medzi sebou vyzbierali 10 500 korún, ku 

ktorým som doložil 3700 a kúpil si sekretár. Dostal som tiež 12 

zväzkov Stalinových spisov, ktoré už predtým niekto študoval, 

lebo som v nich našiel podčiarknuté state.“ 

Pri práci s mládežou sa často vracal v spomienkach do 

svojho detstva v Kubrej pri Trenčíne, na miesto, kde stála 

známa píla, ale už jej niet, a kde robil jeho tatko. Narodil sa v 

skromnom príbytku v robotníckej rodine, prišiel na svet vďaka 

babici. 

S rodičmi sa neskôr presťahoval do Trenčína, do takzvaného 

dolného mesta na Priekopách, kde prežili jeho mamka a apko 

všetky nasledujúce roky, až kým neumreli. V baraku v 
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podnájme, so štyrmi etážami, prežil Janko Zachara pekné roky. 

Chalanská partia to nemala ďaleko do hory. 

„Každý deň sme mali svoj režim, čo bolo dobré. Keď som 

mal desať rokov, cho-

dieval som na drevo a 

na šišky, aby bolo doma 

čím kúriť. Z panského 

lesa sme mohli nosiť 

len suchú haluzinu, po 

ktorú sme sa museli špl-

hať po stromoch. Stalo 

sa, že sme boli aj na jab-

loniach a orechoch. Spomínam si tiež, že sme pomáhali pánovi, 

ktorý plietol košíky. Chodili sme mu narezať prútiky k Váhu.“ 

Z Trenčína sa odsťahoval vtedy, keď odišiel na vojenčinu do 

ATK Praha v roku 1950. 

Z malého Janka Zacharu bol najprv futbalista. Túžil byť 

brankár, ako slávny Zamora. Hrával za trenčianskych benja-

mínkov - tak sa vtedy volali žiacke družstvá. Keď bol učeň, na-

stupoval za Robotnícky športový klub Trenčín. Zvrat v jeho 

športovej kariére prišiel vo chvíli, keď v Trenčíne videl za čias 

Slovenského štátu boxerský duel domácich s Dubničanmi. 

„Chalani ma zlanárili na tréning a box sa mi zapáčil. Musel 

som sa však rozhodnúť, pretože aj hrať futbal, aj boxovať sa 

nedalo. Moja mamka mi vždy hovorievala, aby som nedral te-

nisky pri futbale a možno aj to vo mne niečo pohlo. Veď na 

boxerský tréning som mohol prísť aj bosý, stačili treníročky na 

mne a boxovali sme.“ 

Rukavicami šermovali v trenčianskej sokolovni, ktorá do-

dnes stojí. Cez leto „tancoval“ svojím známym pästiarskym 

krokom na betónovej ploche pred sokolovňou, kde usporadú-

vali ľudové tanečné zábavy. 
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„Podľa mňa muselo asi na mne trénera Podhradského niečo 

zaujať, keď si ma vybral. Zapáčilo sa mu zrejme, ako sa krútim 

na nôžkach. Viete, ja som ich mal mocné od toho, keď som ako 

chalan pomáhal pri ručnej výrobe tehál. To sa priviezla hlina, 

naliali na ňu vodu a 

my sme ako šarvanci 

hnietli chodidlami tú 

masu blata. Pritom 

nám pevneli lýtka a 

stehná. Odvahu na box 

som mal zasa z toho, 

že som chodil do hory 

na drevo na kúrenie. 

Inak si to neviem vy-

svetliť, čím iným som ho zaujal ako nádejný boxer, pretože úder 

som mal slabý.“ 

Prvý raz ho povolali reprezentovať v roku 1947 na Všeslo-

vanské majstrovstvá v Prahe, na ktorých zvíťazil. „Myslel som 

na olympiádu v Londýne 1948, ale z nej nebolo nič,“ vravel. 

Jeho meno sa z nominácie záhadne stratilo, ako keby sa vypa-

rilo.  

„Áno, bol som sklamaný, že som sa na ňu nedostal. Ale po-

tom som si to všetko vynahradil v Helsinkách, na nasledujúcej.“ 

Keď začínal boxovať, o nejakých zárobkoch sa nedalo ho-

voriť. Poháre, diplomy, niekedy tepláky boli odmenou za drinu. 

Trénovať chodieval po robote. Vyučil sa za strojného zámoč-

níka. Do práce do fabriky Baťa chodieval na šiestu ráno, zmenu 

v opravárenskej dielni končieval o druhej. 

Býval v internáte, kde mal aj stravu a o pol štvrtej už bol aj 

rozbehaný a pripravený na tréning. Dva roky ho viedol ako bo-

xera v Baťovanoch Július Torma, olympijský víťaz z Londýna 

1948. 

Ján Zachara so skvelým slovenským boxerom Tomom Kidom Kovácsom. 
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„Bol som ako ostatní ľudia v Partizánskom, mal som lístky 

do ľudovej jedálne ako každý občan. V dielni som si ako boxer 

niekedy vytrpel svoje. V rámci roboty sme sa zaúčali aj kováč-

stvu. Jeden majster mi vravel, že to potrebujem pre lepšie údery, 

tak mi vložil do rúk to najväčšie kladivo.“ 

Jána Zacharu nepovažovali spomedzi 32 boxerov v jeho 

„hmotnosti“ na olympiáde vo Fínsku v roku 1952 za favorita. 

Tí najväčší v kategórii do 57 

kilogramov ho pred Helsin-

kami zdolávali. 

Napríklad Maďar Erdéi 

celkom suverénne v roku 1949 

v medzištátnom súboji, ale v 

Helsinkách prehral so Zacha-

rom vo štvrťfinále. Maďar bol 

však grand a za olympijské víťazstvo mu najprv sľúbil a potom 

aj venoval „štangľu“ maďarskej salámy. To vám bola fajnovosť 

na tie časy! 

Vo finále proti Talianovi Sergiovi Caprarimu profitoval zo 

svojho technického spôsobu boja a dobrého pohybu medzi po-

vrazmi. Vyplatilo sa mu, že ako vojak v Prahe často chodieval 

do telocvične na Václaváku k Jiřímu Hojerovi. To bol macher 

na gymnastickú prípravu. Zachara za tréningy uňho nič neplatil, 

na revanš si občas zaboxoval s pracovníkmi pražských veľvys-

lanectiev. 

Talian Caprari si pred finále v spoločnej šatni pred Zacha-

rom poskakoval a spieval si, v Slovákovi sa snažil vzbudiť out-

siderský dojem. Takmer sa mu to podarilo! „Pri tom prejave 

Talianovej suverenity som pôsobil ako skleslá duša. 

Prišiel však Július Torma a povzbudil ma: „Čo sa bojíš toho 

Taliana, trikrát-štyrikrát ho udrieš a ujdeš.“ O boxerskej kráse 

sa vo finále nedalo veľmi hovoriť. Podľa mňa to vyzeralo tak, 

že prvé dve kolá patrili mne. Pestrú boxerskú výmenu som 
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nemohol pripustiť. Boli sme síce skoro rovnako vysokí, ale Ta-

lian bol fyzicky silnejší. Čo už ja, vyučený strojný zámočník a 

vojačik!“ 

U rozhodcov vyhral Zachara pomerom 2:1. Spomedzi povra-

zov ho vyniesli sťa hrdinu kamaráti basketbalisti. 

„Pred finále som nebol nervózny. Psychicky mi pomáhal aj 

talizman, ktorý mi ako malému chalanovi kúpila sestra na púti. 

Bola to malinká figúrka svätého Antonka. Toho som mal zaši-

tého na boku boxerských trenírok.“ 

Ten mu asi pomohol aj vo chvíli, keď sa mu na sústredení 

pred olympiádou zapálila rana na roztrhnutom obočí. Závodný 

lekár mu ju zošil len svorkami a začala mu hnisať. Pred odletom 

si ho v Prahe zobral do parády lekár „Rudej hvězdy“ a ten mu 

obočie poriadne zošil. Zahojilo sa, takže v olympijskom ringu 

si mohol vyboxovať zlato. 

Na vojenčinu mal pôvodne narukovať do Sabinova, lenže po 

medzištátnom súboji Československo – Fínsko v Dubnici ho 

povolali do ATK Praha. V roku 1953 sa vrátil domov do Dub-

nice, zo sľubovaného bytu od tamojších Závodov ťažkého stro-

járstva však nebolo nič. To ho sklamalo. 

„V roku 1952 začali povolávať do armády robotnícke dôstoj-

nícke kádre, a ja som sa zľakol, že by ma ako podporučíka – tú 

hodnosť som dostal za olympijské víťazstvo v Helsinkách - 

mohli tiež. Pristal som teda, keď za mnou prišli s ponukou ísť 

do zakladajúcej sa Červenej hviezdy Praha. Povedal som šíb-

rom, že ak mi dajú byt, tak podpíšem. Stalo sa a s manželkou 

sme v byte vo Vršoviciach vydržali tri a pol roka. Presne 1. mája 

1956 sme sa sťahovali nazad do Dubnice. Praha bola pre nás 

príliš veľké mesto. Nemali sme tam veľký okruh priateľov. 

Chodievali sme do Strašníc, kde mala moja Anka vydatú ses-

tru.“ 

Z Dubnice sa presťahovali do Novej Dubnice v roku 1962, 

o osem rokov si začali v družstevnej zástavbe stavať dom. 
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V boxerskej kariére zažil ešte aj druhú olympiádu. V Melbo-

urne 1956 vypadol vo štvrťfinále proti Fínovi Hämäläinenovi. 

Posledný reprezentačný štart absolvoval ako 32-ročný na maj-

strovstvách Európy, kde prehral s talianskym boxerom. Po-

sledný duel v ringu absolvoval v ligovom súboji vo Svite, za 

ktorý vtedy hosťoval, v roku 1967. Dvadsaťdeväť rokov a štyri 

mesiace odpracoval v Závodoch ťažkého strojárstva v Dubnici. 

Mal byť normovač pre kováčne, ale to sa mu nepáčilo. Prešiel 

do oceliarne, kde bol najprv na šrotovom hospodárstve, ale po-

stupne sa vypracoval až na miesto vrchného majstra odlievania 

ocele. V ZŤS pracoval až do odchodu na dôchodok. 

Ján Zachara bol v časoch najväčšej slávy skutočnou českos-

lovenskou športovou 

ikonou. Napriek tomu 

denne chodil do zamest-

nania a drel vo fabrike, 

žil v skromných pome-

roch. Nikdy sa však ne-

ponosoval, nelákal ho 

prestup medzi profesio-

nálov, nepomýšľal ani o 

úteku za hranice. V jeho živote sa však vyskytli aj absurdné .  

„Manželka aj deti mi ochoreli na mumps. Potrebovali teplo. 

Chlapi mi poradili, aby som šiel na vedenie fabriky, kde mi 

môžu odpredať palivo. Tam mi však povedali: ,Súdruh, čo si ty 

myslíš, že keď si olympijský víťaz, my budeme okolo teba ská-

kať?' Ale ten pán, ktorý mi to povedal, mal také fúziky, tak som 

ho upozornil, že ak sa mojej žene alebo deťom niečo stane, tak 

mu ich prídem vytrhať. Je pravda, že drevo a uhlie tam popo-

ludní už bolo, ale takých prípadov bolo iks.“ 

www.sportaktuality.sk 28.08.2018 

pomocná evidencia 578/1/2018 

 

Pri príležitosti jubilea prijal Jána Zacharu aj primátor Richard Rybníček. 

http://www.sportaktuality.sk/
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James Lawrence prestúpil do belgického RSC Anderlecht. 

Dlhoročná opora AS Trenčín sa po viac ako štyroch rokoch pod 

Čákovým hradom sťahuje do tretieho tímu uplynulého ročníka 

najvyššej belgickej súťaže. V drese najúspešnejšieho belgic-

kého klubu ho čaká účasť v skupinovej fáze Európskej ligy. 

„Jamie (Lawrence) strávil v Trenčíne niekoľko rokov. Bol 

pri všetkých našich doterajších úspechoch. Za štyri roky sa po-

sunul a dnes prišla možnosť, aby zúročil svoju prácu. Nemohli 

a nechceli sme mu brániť, aby urobil ďalší krok v kariére. Bez 

ohľadu na dôležitosť zápasu, ktorý je pred nami. Taktiež sme si 

uvedomili fakt, že jeho motivácia by v prípade neuskutočne-

ného prestupu dostala vážnu ranu. Všetky veci hovorili pre jeho 

prestup do Anderlechtu. Veríme, že bude ďalším ambasádorom 

našej práce, ktorá je tou najväčšou hodnotou klubu AS Tren-

čín,“ povedal generálny manažér Róbert Rybníček.  

James Lawrence odohral v drese AS Trenčín 86 ligových zá-

pasov a zaznamenal päť gólov. Bol pri zisku oboch majstrov-

ských titulov a víťazstvách v Slovnaft Cupe – Slovenskom po-

hári. V európskych pohároch sa predstavil dokopy trinásťkrát a 

dal tri góly.  

www.astrencin.sk 29.08.2018 

pomocná evidencia 579/1/2018 

 

AEK Larnaka - AS Trenčín 3:0 (2:0) v odvete play off Eu-

rópskej ligy UEFA. 

AEK Larnaka: Ramirez - Silva, Mojsov, Gonzalez, Truyols 

- Larena (84. Garcia) - Acoran, Hevel, Tričkovski, Tete (62. 

Cases) - Giannou (74. Florian). 

AS Trenčín: Šemrinec - Yem, Paur, Šulek, Julien - Ubbink 

(73. Kleščík), El Mahdioui, Čatakovič - Sleegers (62. Bukari), 

Mance (73. Umeh), Azango. 

Góly: 1. a 65. Giannou, 36. Acoran. 

http://www.astrencin.sk/
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Futbalisti fortunaligového AS Trenčín sa neprebojovali do 

skupinovej fázy Európskej ligy. Vo odvete vo štvrtok 29. au-

gusta play off prehrali na pôde cyperského AEK Larnaka 0:3 

po tom, ako v domácom úvodnom meraní síl remizovali 1:1. 

Larnaka otvorila skóre už v úvodnej minúte. Trenčín nastú-

pil s duom stopérov Paur, Šulek a obrana hneď pri prvej akcii 

nepokryla útočníka 

Giannoua, ktorý po pri-

hrávke Acorana preko-

nal brankára Šemrinca. 

Domáci ťažili pred gó-

lom z okamžitého vy-

sokého napádania, to 

uplatňovali aj v nasle-

dujúcich minútach. Da-

rilo sa im zachytávať 

rozohrávku hostí. Tričkovski potiahol z pravej strany ďalší ne-

bezpečný útok AEK, prihrávkou cez šestnástku nenašiel žiad-

neho spoluhráča. Tete poslal prízemný center z ľavého krídla, 

Tričkovski prepustil loptu nabiehajúcemu Acoranovi, ktorému 

zabránil v zakončení dôležitým zákrokom v pokutovom území 

El Mahdioui. Trenčania sa postupne začali osmeľovať, prvou 

lastovičkou bol Azangov center, po ktorom si domáca defen-

zíva nerozumela a odvrátila iba na roh. Po ňom hlavičkoval 

Paur, brankár Ramirez kryl. Ubbink odzbrojil Hevela a vznikla 

z toho veľká možnosť AS, Čatakovič po individuálnom prie-

niku tesne minul. Potom z odrazenej lopty vystrelil Mance, Tru-

yols sa vrhol do dráhy a zblokoval. Domáci to skúšali spoza 

šestnástky, Larena ani Tričkovski ešte nepochodili, no Acoran 

v 36. minúte trafil ideálne a zvýšil na 2:0.  

Trenčín musel vsietiť minimálne dva góly a snažil sa určo-

vať vývoj hry. Dôrazný Mance narobil po centri problémy za-

dákom Larnaky, ktorým sa podarilo ubrániť ho. Hostia si po 
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zmene strán vypracovali viacero streleckých pokusov, ale Ub-

bink, Sleegers ani Mance neohrozili Ramireza. Domáci boli 

efektívnejší a skórovali hneď pri prvej väčšej príležitosti v dru-

hom polčase. V 65. minúte Tričkovski sklepol center z pravej 

strany a hosťujúci stopéri si nedali pozor na Giannoua, ktorý v 

bezprostrednej blízkosti hlavičkou pridal svoj druhý zásah v zá-

pase. Po prihrávke Giannoua mohol pridať ďalší gól Tričkov-

ski, jeho zakončenie vyrazil Šemrinec. Trenčínu sa neujal oblú-

čik Čatakoviča a jeho defenzíva už bola veľmi otvorená, čo mo-

hol opäť potrestať Florian, v samostatnom úniku však netrafil 

bránku. Larnaka napriek nevyužitým príležitostiam nedovolila 

v závere hosťom myšlienky na obrat, hoci Čatakovič v nadsta-

venom čase trafil brvno. 

Hlasy po zápase: 

Ricardo Moniz, tréner Trenčína: „Nesmieme zahadzovať 

gólové šance, aké sme mali k dispozícii. Bol to zápas nášho ži-

vota a mali sme zužitkovať príležitosti. Aj za stavu 0:2 sme hrali 

o postup. Cez prestávku sme si povedali, že pokiaľ strelíme dva 

góly, postúpime. Stratili sme životnú možnosť, ktorú sme si vy-

bojovali postupom cez Feyenoord.“ 

Igor Šemrinec, brankár Trenčína: „Rýchly gól nás určite 

zaskočil. Už pred zápasom sme 

však vedeli, že aj keby nastala ta-

káto situácia, nič sa nedeje. Stále 

to bolo o jednom góle, ktorý sme 

tu museli streliť, aby sme sa do-

stali ďalej. V tom vidím základ, 

že sa nám nepodarilo streliť ho.“ 

Jakub Paur, obranca Trenčína: „Larnaka nás zdolala fut-

balovosťou. Na začiatku zápasu do nás búšili, nehrali sme or-

ganizovane a neplnili sme, čo sme si povedali v kabíne. To je 

problém. V šatni sa nabudzujete, týždeň hovoríte o stretnutí 

Igor Šemrinec 
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vášho života, potom príde 30. sekunda a dostanete gól. Ťažko 

sa to opisuje.“ 

Peter Kleščík, obranca Trenčína: „Boli sme blízko nie-

čoho, na čo chalani dreli tri mesiace. Vedeli sme, že si musíme 

postrážiť úvod, lebo na nás vybehnú, a oni skórovali hneď pri 

prvom okamihu. Na lavičke som veril za stavu 0:1 aj 0:2, že 

dokážeme dať dva góly. Nepodarilo sa nám streliť gól po dlhom 

čase, teraz, keď sme ich potrebovali, presné zásahy neprišli.“ 

www.teraz.sk 30.08.2018 

pomocná evidencia 582/1/2018 

 

Slovenský fortunaligový klub AS Trenčín sa nepredstaví v 

skupinovej fáze Európskej ligy 2018/2019. Stopku mu vystavil 

cyperský tím AEK Larnaka, ktorý minulý týždeň remizoval v 

Žiline 1:1 a vo štvrtkovej odvete play-off kontinentálneho po-

hára číslo dva zvíťazil doma jednoznačne 3:0.  

Mužstvo spod Čákovho hradu v tohtosezónnej edícii po-

stupne vyradilo čiernohorské mužstvo Budučnost Podgorica, 

poľský Górnik Zabrze aj holandský Feyenoord Rotterdam. Na 

Afroditinom ostrove sa však trenčiansky sen rozplynul. 

„Ťažko sme sa dostávali do zápasu. Skorý inkasovaný gól 

nás trochu prekvapil, narušilo nám to koncepciu. Cez prestávku 

sme si povedali, že dva góly je v našich silách streliť a na za-

čiatku druhého polčasu to vyzeralo lepšie z našej strany. Tretí 

gól nás už ´zarezal´. Ťažko sa mi to hodnotí, ale bolo vidieť, že 

hráči súpera majú skúsenosti. Vedeli si nabehnúť, prihrať, za-

kryť loptu, necítil som z nich, žeby boli v nejakej situácii spla-

šení,“ vyhlásil po stretnutí pred zástupcami slovenských médií 

brankár Trenčína Igor Šemrinec. 

http://www.teraz.sk/
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Tridsaťročný rodák z Bojníc vyťahoval loptu zo siete už v 1. 

min duelu, len po nie-

koľkých sekundách ho 

prekonal austrálsky za-

končovateľ AEK Apos-

tolos Giannou. V 36. 

min zvýšil na 2:0 pre 

domácich krásnou stre-

lou do šibenice Španiel 

Acorán Barrera Reyes 

a po prestávke v 65. min 

spečatil triumf Cyperčanov svojím druhým gólom v zápase 

Giannou. 

„Všetci sme sklamaní a smutní, boli sme kúsok od skupino-

vej fázy. Je to škoda, myslím si, že to bolo priechodné. Na dru-

hej strane sme urobili tri predkolá, prešli sme cez Feyenoord, 

ale teraz cítime veľký smútok. Boli sme blízko. Nemusí sa to 

už zopakovať,“ doplnil Igor Šemrinec. 

Prehra a rozlúčka s pohárovou Európou veľmi mrzeli aj kor-

midelníka Trenčanov Ricarda Moniza. 

 „Táto prehra je čierna škvrna na pôsobení Trenčína v Eu-

rópskej lige. Larnaka mala veľa šancí, Šemrinec nás napriek in-

kasovaným gólom v mnohých prípadoch podržal. U súpera 

treba využívať šance, ale my sme to nedokázali. Aj za stavu 0:2 

stačilo streliť dva góly a postúpili by sme. Žiaľ, nestalo sa a v 

Európe končíme,“ smútil po stretnutí 54-ročný Holanďan. 

Trenčania ukončili sériu 36 súťažných zápasov s minimálne 

jedným streleným gólom, ostatný raz vyšli strelecky naprázdno 

ešte v 4. kole Slovnaft Cupu 2017/2018 v Medzeve (0:1). 

„Bolo to o skúsenostiach Larnaky, ale nielen o nich. Prehrali 

sme aj v mikrodetailoch, keď sme zaváhali v defenzíve a oni v 

nej boli kompaktní. Súper postúpil zaslúžene,“ poznamenal ka-

pitán AS Peter Kleščík, ktorý sa po dlhodobom zranení dostáva 

Tréner Ricardo Moniz na pozápasovej tlačovke neskrýval sklamanie. 



754 
 

do zápasovej praxe. V Larnake nastúpil v priebehu druhého dej-

stva. 

www.sportaktuality.sk 31.08.2018 

pomocná evidencia 586/1/2018 

 

Nigérijský futbalový krídelník Philip Azango prestúpil z AS 

Trenčín do KAA Gent. V piatok 24. augusta večer to potvrdil 

fortunaligový klub na svojom facebooku. 

„Philip Azango prestúpil do belgického KAA Gent. AS 

Trenčín tak pokračuje v spolupráci s klubom, do ktorého odišli 

v minulosti viacerí hráči klubu. Následne sa posunuli ďalej v 

kariére. Naposledy Moses Simon do Levante a Samuel Kalu 

do Bordeaux,“ píše sa v statuse. Belgický portál nieuwsblad.be 

informoval, že dvadsaťjedenročný Philip Azango podpísal s no-

vým zamestnávateľom zmluvu na tri roky. 

Philip Azango prišiel do Trenčína vlani v septembri a v pre-

biehajúcej sezóne patril medzi ofenzívnych ťahúňov tímu v 

snahe prebojovať sa do skupinovej fázy Európskej ligy. Trenčín 

však skončil na jej prahu, keď vo štvrtkovej odvete play off pre-

hral na pôde cyperského AEK Larnaka 0:3. 

Generálny manažér fortunaligového klubu Róbert Rybní-

ček po zápase informoval, že po prestupe Jamesa Lawrencea do 

Anderlechtu Brusel odíde z mužstva ešte jeden z dvojice Anto-

nio Mance alebo práve Azango. 

www.teraz.sk 31.08.2018 

pomocná evidencia 585/1/2018 

 

Slovenský hokejista Michal Hlinka sa vrátil do Dukly Tren-

čín, s ktorou podpísal kontrakt na nasledujúcu sezónu. Dvad-

saťpäťročný útočník mal pôvodne odohrať ročník 2018/19 v 

drese Hradca Králové, ale zo spolupráce nakoniec zišlo.  

http://www.sportaktuality.sk/
http://www.teraz.sk/
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Krátko po tom, čo český klub vo štvrtok na svojom twitteri 

oznámil, že po vzájomnej dohode medzi vedením a hráčom pri-

šlo k ukončeniu zmluvy, oznámila Dukla, že Hlinka bude hájiť 

opäť jej farby. „Prestupová 

bomba na záver leta! Na celose-

zónnej spolupráci sme sa do-

hodli s ďalším naším odchovan-

com Michalom Hlinkom,“ napí-

sal klub na facebooku. 

Ako informoval portál ho-

kej.cz, dôvodom Hlinkovho 

konca v Čechách mali byť rozdielne predstavy o spolupráci. 

„Obe strany mali inú predstavu o jeho zapojení do zostavy. A 

tiež nerešpektovanie klubových pravidiel v otázke odohrania 

prípravných zápasov v prvej lige z dôvodu väčšej zápasovej 

praxe," povedal pre portál generálny manažér Aleš Kmoníček. 

Michal Hlinka hral v uplynulej sezóne za Slovan Bratislava 

v KHL a Duklu v Tipsport lige, no pre zranenia stihol odohrať 

dokopy len 19 duelov. Zdravotné problémy ho trápili aj cez leto 

a do prípravy Hradca sa zapojil až druhý augustový týždeň. Ka-

riéru odštartoval v Trenčíne, zahral si v zámorskej WHL, za 

Orange 20, Banskú Bystricu a v posledných dvoch ročníkoch 

striedavo za Slovan. 

www.teraz.sk 31.08.2018 

pomocná evidencia 584/1/2018 

 

Hokejisti Dukly Trenčín sú pred novou sezónou Tispsport 

Ligy 2018/2019 naladení pozitívne nielen vďaka posilám, ktoré 

priviedol do klubu tréner Peter Oremus. Hráči majú k dispozí-

cii aj novú šatňu a nové prostredie skrášlilo okrem výmeny 

chladiaceho zariadenia aj hokejové múzeum. 

Kvôli rekonštrukcii však Trenčania absolvovali prípravu na 

dvoch frontoch. Chodili na zimný štadión do Púchova, ale aj do 

http://www.teraz.sk/
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neďalekej arény Mariána Gáboríka. „My sme na to boli pripra-

vení. Mali sme dobré podmienky, bol som s tým úplne spo-

kojný,“ povedal na utorňajšej tlačovej konferencii tréner Peter 

Oremus. 

Hráči najviac vyzdvihli nové priestory kabíny, ktorá prešla 

čiastočnou rekonštrukciou.  

„Je tam svieži vzduch, je to nanovo urobené. Každý sa teraz 

do nej teší,“ uviedol útočník a kapitán Dukly Branko Radi-

vojevič, ktorý je spokojný aj so stavom kádra. „Zmeny sú po-

zitívne, klub urobil kus dobrej práce na poli marketingu, ale aj 

čo sa týka doplnenia kádra. Boli sme pokope už niekedy v máji, 

čo tu ešte nebolo. Verím, že posunieme Dukličku tam, kam 

patrí.“ 

Peter Oremus by po vlaňajšej sezóne, v ktorej jeho tím neus-

pel vo finále s Banskou Bystricou, tento raz chcel vystúpiť na 

najvyšší stupienok. Aj preto prišli do tímu známe mená ako Mi-

lan Bartovič či Mário Bližňák.  

„Nebudem sa za nič skrývať. Nesledujem druhé mužstvá, ale 

iba to naše. Máme kvalitu na to, aby sme hrali na špici. Chalani, 

ktorí sem prišli, tých sme si vytypovali aj podľa hokejových 

schopností, ale aj podľa charakterových,“ prezradil Peter 

Oremus. Kormidelník Dukly už ďalšie zmeny neplánuje.  

Útroby zimného štadióna Pavla Demitru zdobí aj hokejové 

múzeum, ktoré otvorili v utorok 4. septembra pred prípravným 

zápasom Dukly s HC Olomouc.  

„Myšlienka vznikla v novembri minulého roku. Nemali sme 

však priestor, ale v spolupráci s mestom sme ho našli na šta-

dióne a vyzerá veľmi slušne. Je tu okolo 900 exponátov, z toho 

250 hokejok legiend ako Gretzky či Dzurilla,“ povedal člen 

predstavenstva klubu Miloš Radosa. Múzeum má tri časti, v 

jednej sa nachádzajú historické artefakty, v druhej materiály tý-

kajúce sa Dukly a v tretej sú dresy a časti výstroja hráčov Tren-

čína, ktorí robili dobré meno klubu v NHL a reprezentácii. 



757 
 

„Som rád, že sa nám to všetko podarilo, lebo sme si neboli 

istí, či to stihneme. Skultúrnili sme zimný štadión, okolo Dukly 

sa dejú pozitívne veci aj 

čo sa týka marketingo-

vých záležitostí. Múzeum 

je čerešničkou na torte. 

Fanúšikom sme tým skul-

túrnili prostredie,“ dodal 

Viliam Ružička, pred-

seda predstavenstva. 

Celková rekonštrukcia 

trenčianskeho štadióna trvala tri mesiace. Okrem toho sa klub 

dohodol na spolupráci s novým sponzorom, ktorý dodal nový 

autobus. Bude voziť len hráčov A-mužstva a juniorky. Dukla 

pred začiatkom prípravy predstavila aj nové logo, ktoré zdobí 

aj nové dresy.  

„Myslím si, že sa budú všetkým páčiť,“ uzavrel Branko Ra-

divojevič. 

www.teraz.sk 04.09.2018 

pomocná evidencia 599/1/2018 

 

AS Trenčín podpísal trojročný kontrakt s belgickým stredo-

poliarom Milanom Corrynom. Devätnásťročný mladík prestú-

pil pod Čákov hrad z RSC Ander-

lecht. 

Milan Corryn vyrástol v úspeš-

nej akadémii Anderlechtu. V uply-

nulých dvoch rokoch patril medzi 

kľúčových hráčov devätnástky na 

klubovej i reprezentačnej scéne. 

V minulom ročníku odohral šesť stretnutí v mládežníckej 

Lige majstrov (UEFA Youth League). Anderlecht sa však v 

spoločnosti Bayernu Mníchov, Paríž St. Germain a Celtic 

http://www.teraz.sk/
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Glasgow neprebojoval do vyraďovacích bojov súťaže. Mladý 

Belgičan odohral štyri zápasy bez vystriedania, dvakrát striedal. 

Mladý belgický záložník obliekal pravidelne reprezentačný 

dres Belgicka v kategóriách do 17 a 19 rokov. V mladšej kate-

górii sa predstavil na záverečnom turnaji majstrovstiev Európy 

2016. Belgicko však vo štvrťfinále nestačilo na Nemecko. 

www.astrencin.sk 04.09.2018 

pomocná evidencia 598/1/2018 

 

Na tlačovej konferencii v piatok 5. septembra predstavili zá-

stupcovia  Slovenskej asociácie hráčov ľadového hokeja drži-

teľa Ceny SIHPA pre najužitočnejšieho hráča Tipsport Ligy 

2017/2018 podľa hlasovania hráčov. Do svojich rúk ju prevzal 

kapitán Dukly Trenčín Branko Radivojevič. 

V uplynulom ročníku nazbieral v 62 ligových dueloch rov-

naký počet bodov (24+38) a Duklu priviedol až do finále play 

off. Premiérovým víťazom bol v ročníku 2016/2017 Tomáš Su-

rový z Banskej Bystrice. 

„Cením si to a vážim. Chcem sa poďakovať svojim spoluh-

ráčom, bez ktorých by som to nedokázal. Tá finálová prehra v 

siedmom zápase stále škrie, ale ideme ďalej a uvidíme, čo pri-

nesie nová sezóna.,“ povedal Branko Radivojevič. 

www.sportaktuality.sk 05.09.2018  

pomocná evidencia 600/1/2018 

 

Trenčiansky polmaratón má dva rekordy. O prvý sa postaral 

Miroslav Ilavský s časom 1.13:24, druhý rekord podala štafeta 

Gunnex runnig team s časom 1.18:29. Víťazkou polmaratónu 

žien sa stala Barbora Chrenková s časom 1.28:54, pričom 

stratila len 37 sekúnd za minuloročným rekordom. Štvrtý roč-

ník Trenčianskeho polmaratónu sa konal v nedeľu 9. septem-

bra. Zúčastnilo sa na ňom 253 bežcov a 41 štafiet.  

http://www.astrencin.sk/
http://www.sportaktuality.sk/
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Deti bežali trať dlhú 500 m a pre najmenších pripravilo Ma-

terské centrum rôzne prekážkové dráhy. Každý pretekár, ktorý 

sa zúčastnil na akejkoľvek dlhej trati, získal po dobehnutí do 

cieľa medailu.  

„Som veľmi rád, že nám počasie vyšlo na jednotku. Aj keď 

na začiatku to vyzeralo, že nebude nikto štartovať, keďže všetci 

pretekári sa schovávali v Posádkovom klube,“ povedal za orga-

nizátorov Martin Vlnka. „Dúfame, že si vychutnali športový 

zážitok. Ďakujeme všetkým, ktorí nám prišli dobrovoľne po-

môcť, dopravnej polícii za plynulý priebeh na trati, Mestu Tren-

čín, Trenčianskemu samosprávnemu kraju a taktiež všetkým 

partnerom za podporu.“  

Info 02.10.2018 

pomocná evidencia 611/1/2018 

 

Vo veku 69 rokov zomrel po dlhej a strastiplnej chorobe dl-

horočný lekár trenčianskych futbalistov Milan Masaryk (25. 

decembra 1948 Sabinov – 9. 

septembra 2018 Trenčín). Ab-

solvent lekárskej fakulty Uni-

verzity Karlovej v Prahe sa sta-

ral o zdravie hráčov spod Čá-

kovho hradu počas éry Ozety 

Dukla, Laugaricia i AS Tren-

čín. 

Trenčianska verejnosť ho poznala nielen ako športového le-

kára, ale aj ako dlhoročného riaditeľa Vojenskej polikliniky v 

Trenčíne. Počas pôsobenia Stanislava Grigu v reprezentácii 

Slovenska do 21 rokov vystupoval ako lekár národného tímu.  

Dlhoročný futbalový nadšenec sa rozlúčil s oficiálnou pozí-

ciou lekára prvoligového tímu AS Trenčín v roku 2008. Na-

priek tomu naďalej príležitostne vypomáhal klubu. Nechýbal 

ani na pamätnom zápase AS Trenčín v súboji Európskej ligy 
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proti účastníkovi anglickej Premier League Hull City. V roku 

2016 získal v ankete „Hviezdy AS Trenčín“ špeciálne ocenenie 

za celoživotný prínos futbalu v Trenčíne.  

Pán doktor, česť vašej pamiatke!  

www.astrencin.sk 10.09.2018 

pomocná evidencia 613/1/2018 

 

Školský korčuliarsky program pre 525 druhákov základných 

škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín sa začal 

v pondelok 10. septembra. Ako prvé sa učili a zdokonaľovali v 

korčuľovaní deti zo ZŠ Hodžova. Ide o spoločný projekt Slo-

venského zväzu ľadového hokeja a Mesta Trenčín, ktorý potrvá 

do 30. júna 2020. 

Info 02.10.2018 

pomocná evidencia 614/1/2018 

 

Dlhoročný mládežnícky reprezentant Chorvátska Ante Ro-

guljič podpísal viacročný kontrakt s AS Trenčín. Dvadsaťdva-

ročný stredopoliar naposledy pôsobil v prvoligovom cyper-

skom Pafose. 

„Anta má za sebou veľmi zaujímavú minulosť v mládežníc-

kych reprezentáciách Chorvátska. Patril medzi veľké nádeje 

chorvátskeho futbalu, ale asi príliš skoro prestúpil do klubu, ako 

je Red Bull Salzburg. Veríme, že nie je neskoro pomôcť nasme-

rovať jeho kariéru správnym smerom. Už na prvých tréningoch 

ukázal svoje kvality.,“ povedal generálny manažér AS Trenčín 

Róbert Rybníček.  

www.astrencin.sk 14.09.2018 

pomocná evidencia 621/1/2018 

 

Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) 

Martin Kohút spoločne s predsedom Trenčianskeho samo-

správneho kraja (TSK) Jaroslavom Baškom a primátorom 

http://www.astrencin.sk/
http://www.astrencin.sk/
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mesta Trenčín Richardom Rybníčkom predstavili v pondelok 

17. septembra  vzorovú komunitu – Hokejový región Trenčín. 

Tá je súčasťou „Misie – slovenský hokej“, akéhosi reštartu slo-

venského hokeja.  

Región Trenčín bude vzorový pre ďalšie regióny na Sloven-

sku. Prostredníctvom pilotných projektov v jednotlivých mes-

tách TSK a v celom sa-

mosprávnom kraji chcú 

všetci pracovať, aby de-

ťom vrátili pohybovú 

kultúru a radosť z pohybu 

nielen na ľadovej ploche. 

„Slovenský zväz ľado-

vého hokeja sa snaží o 

reštart slovenského ho-

keja. Našou ambíciou je vrátiť mládež na ihriská, pričom 

chceme, aby sme mládež vychovávali nielen pre šport, ale aby 

títo mladí športovci boli pripravení aj do bežného života,“ uvie-

dol Martin Kohút na pondelkovej tlačovej konferencii v Tren-

číne. 

„Snažíme sa zmeniť celý športovo-vzdelávací systém tak, 

aby na jeho konci bol športovec 21. storočia. V rámci toho sme 

na prahu vybudovania prvej hokejovej akadémie, ktorá vznikne 

transformáciou Športového gymnázia v Trenčíne. Pri tomto 

projekte šla politika bokom, riešime veci, ktoré sú pre ľudí,“ 

zdôraznil šéf SZĽH. 

Súčasťou Vzorového regiónu – Trenčín budú tri základné pi-

liere, rozvojové projekty. Prvým je Hokejová akadémia v Tren-

číne, ktorú SZĽH rozbieha spoločne s TSK. 

„Naša župa je v Trenčíne zriaďovateľom štyroch stredných 

škôl s takmer dvetisíc žiakmi, ktoré tvoria stredoškolský kam-

pus s internátom pre zhruba sedemsto študentov. Práve v tomto 

kampuse chceme zriadiť regionálnu hokejovú akadémiu,“ po-

Prezident SZĽH Martin Kohút (vpravo) a župan Jaroslav Baška. 
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vedal predseda TSK Jaroslav Baška. „Pevne verím, že do budú-

ceho školského roka už ukončíme prípravné práce a do regio-

nálnej hokejovej akadémie nastúpi prvý ročník študentov.“ 

Druhým pilierom, rozvojovým projektom je Centrum špor-

tovania pri základných školách. Zahŕňa Školský korčuliarsky 

program, počas ktorého deti pri základnej škole dostanú od vy-

školených ambasádorov hodiny korčuľovania na ľadovej plo-

che. Zároveň Ambasá-

dori športových aktivít 

budú zostavovať ďalší 

popoludňajší športový 

program pre deti. 

„Tento projekt pova-

žujem za veľkú výzvu. 

Dostať deti od počítačov 

a mobilov späť von na 

ihriská, po čom všetci 

voláme, je naozaj veľmi ťažké. Preto, keď ma oslovili ľudia zo 

SZĽH, tak som si povedal, že je to projekt, ktorý má zmysel a 

do ktorého je potrebné sa pustiť,“ citoval web SZĽH primátora 

mesta Trenčín Richarda Rybníčka. 

Tento projekt budú zabezpečovať všetky mestá v regióne, v 

ktorých je zimný štadión. Korčuľovanie už prebieha v Partizán-

skom, Považskej Bystrici, Novom Meste nad Váhom a po-

stupne sa pridajú aj Púchov, Prievidza, Bánovce nad Bebravou 

a Dubnica nad Váhom. 

Tretím pilierom sú vzdelávacie programy, ktoré slovenským 

trénerom a hokejovým odborníkom pomôžu zorientovať sa v 

aktuálnych trendoch a stať sa špičkovými odborníkmi v práci s 

deťmi a mládežou. Spoločným cieľom je, aby každé dieťa malo 

šancu stať sa raz významnou osobnosťou a byť uznávaným od-

borníkom alebo majstrom sveta. Výsledkom majú byť mladí 
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ľudia – vzdelaní športovci 21. storočia, ale aj ľudské osobnosti 

pripravené do života dospelého človeka. 

www.sportaktuality.sk 17.09.2018 

pomocná evidencia 628/1/2018 

 

Futbalový klub AS Trenčín prezentoval finálnu podobu no-

vého štadióna. Stalo 

sa tak počas večera 

v pondelok 17. sep-

tembra  v zaplnených 

priestoroch Artkina 

Metro. Stalo sa tak v 

rámci takmer tri ho-

diny trvajúcej disku-

sie generálneho ma-

nažéra klubu Ró-

berta Rybníčka s fanúšikmi. Nová futbalová aréna začne rásť 

už počas nasledujúcich mesiacov. 

„Nikdy sme sa nevyhýbali a ani sa nechceme vyhýbať otvo-

renej komunikácii. V prípade štadióna sme dlhšie mlčali. V mi-

nulosti sme sa prezentovali viacerými vyhláseniami týkajúcimi 

sa výstavby, ktoré napokon neplatili. Nechceli sme touto cestou 

pokračovať. Riešili sme procesné veci a teraz prišiel čas, aby 

opäť sme otvorili túto tému,“ povedal Róbert Rybníček.  

„Našou ambíciou je, aby sme pri dolaďovaní zmlúv s gene-

rálnym dodávateľom stavby mali dokončenie novej hlavnej tri-

búny v septembri budúceho roka. V rámci procesu prípravy vý-

stavby novej arény sme sa rozhodli pre odvážnejšiu verziu pro-

jektu, než bol pôvodne navrhnutý. V konečnej fáze bude drahší, 

ako sme pôvodne plánovali. Naším cieľom je, aby bol funkčný 

približne tridsať až päťdesiat rokov. Aj toto bol ďalší argument 

pri zmenách v projekte. Pred necelými štyrmi rokmi sme mali 

pripravenú štúdiu v celkovej hodnote arény asi dvanásť milió-

Majiteľ AS Trenčín Tschen La Ling a generálny manažér klubu Róbert Rybníček. 

http://www.sportaktuality.sk/
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nov eur. Dnes by to bolo v prípade dokončenia približne dvad-

sať miliónov.“  

„Treba priznať, že nemáme vykryté financovanie na celý šta-

dión. Preto budeme budovať po častiach. Náklady na výstavbu 

hlavnej tribúny, kde 

bude kompletné zá-

zemie pre tímy, dele-

gované osoby, médiá 

a VIP priestory, sú 

zabezpečené. Ve-

ríme, že posun vo vý-

stavbe a naša ambícia 

postaviť reprezenta-

tívny štadión bude motivovať ľudí z regiónu, ktorí by nám 

mohli pomôcť dofinancovať celú výstavbu. V priebehu roka 

chceme spustiť novú tribúnu. Spoločne s využitím starej tribúny 

vytvoríme potrebné zázemie, aby sme sa mohli vrátiť do Tren-

čína. Počas tohto obdobia sa nám vykryštalizujú ďalšie mož-

nosti financovania z klubových alebo iných zdrojov. Ďalším 

krokom by bolo dostavať tribúny za bránami. Kapacita sa upra-

vuje na 9500 až 10 tisíc divákov. Viac v rámci tohto regiónu 

nemá význam. Po-

doba vnútorných 

priestorov a celá 

logistika štadióna 

vychádza zo skú-

seností pri budo-

vaní arény v Du-

najskej Strede.“  

„Naším cieľom 

sú štyri hviezdičky v rámci hodnotenia štadiónov UEFA. To sa-

mozrejme niektoré veci predražuje. Ak by sme sa rozhodli ísť 

cestou skladacích tribún, štadión už mohol stáť. Nepriniesol by 
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nám však možnosť hrať skupinovú fázu európskych pohárov 

doma. Aj preto sme sa rozhodli ísť dlhšou cestou, ktorá však 

kopíruje aj naše športové ambície. Práve preto potrebujeme šta-

dión vyššej kategórie,“ povedal  na záver predstavenia ambi-

ciózneho projektu Róbert Rybníček.  

www.astrencin.sk 18.09.2018 

pomocná evidencia 629/1/2018 

 

Od roku 2000 organizuje Slovenská asociácia silných mužov 

(SASIM) súťaž Matúšov meč. Súťažnou arénou bolo v posled-

ných rokoch nádvorie Trenčianskeho hradu. V tomto roku sa 

tam však kvôli rekonštrukcii akcia neorganizovala. Náhradné 

priestory sa našli na prvom ročníku pivného festivalu Beerfest 

Trenčín. 

Na štart sa postavilo dovedna desať borcov. Slovenskú štvo-

ricu Marek Tóth, Maroš Štefaňák, František Piros a Ivan 

Hryhorovský doplnil 

Čech Jirko Žaloudek, 

Ukrajinci Konstantin Il-

jin a Ivan Derkač, Bielo-

rus Voloďa Tsifra, Fran-

cúz Pierre Motal a Poliak 

Patryk Przybyla. 

Úvod perfektne vyšiel 

Marošovi Štefaňákovi, 

pre ktorého to bola pre-

miéra medzi najsilnejšími mužmi Európy. Technickou chybou 

stratil body František Piros, ktorý pomýšľal na primát z tohto 

podujatia. To potvrdil v dvíhaní 145-kilogramovej klady nad 

hlavu, kde poľahky nasúkal osem zdvihov. Na ich regulárnosť 

dohliadal medzinárodný rozhodca Pavol Guga, ktorý spoločne 

s moderátorom, viceprezidentom SASIM-u Milanom Gabrhe-

lom celú akciu organizovali. 

http://www.astrencin.sk/
http://zlavy.sme.sk/
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V prenášaní jarma na chrbte bol najrýchlejší Volodymyr 

Tsifra ktorý ťažký 350-kilový superyoke preniesol za neuveri-

teľných 15,18 sekundy. Záver patril dvíhaniu osobného auto-

mobilu. Do kufra ešte rozhodca prihodil váhu 150 kilogramov 

v kotúčoch, aby to siláci nemali až príliš ľahké. To nevadilo 

Kosťovi Iljinovi, ktorý si druhou víťaznou disciplínou zabezpe-

čil svoj druhý triumf na tomto podujatí. Po roku 2011 tak získal 

druhú trofej, ktorou je práve historický meč. 

Druhé miesto obsadil jeden z hlavných ašpirantov na titul, 

štvrtý najsilnejší muž sveta v dvíhaní klady František Piros. 

Malé chyby ho stáli víťazstvo, na ktoré sa pokúsi opäť zaútočiť 

o rok na jubilejnom 20. ročníku. Tretie miesto prekvapujúco, 

no zaslúžene získal Patryk Przybyla.  

www.sme.sk 04.10.2018 

pomocná evidencia 656/1/2018 

 

Na Majstrovstvách Európy v detskom fitness 6. – 8. októbra 

v Srbsku úspešne reprezentovali Slovensko aj tri fitnessky 

z Trenčína. Tánička Ondrušková získala zlatú medailu v ka-

tegórii 15-ročných dievčat. V kategórii 14-ročných získala 

striebornú medailu Lucka Mikušová.  

Naša najmladšia reprezentantka Alžbetka Fraňová v kate-

górii 7-ročných dievčat obsadila 4. miesto. Poďakovanie za vy-

nikajúcu prípravu reprezentantiek patrí trénerke Marianne 

Holbovej a klubu Fitness Gabrhel.  

Info 31.10.2018 

pomocná evidencia 664/1/2018 

 

Pätica hádzanárok AS Trenčín a trénerka Iveta Mičiníková 

boli súčasťou zrazu reprezentácie Slovenska v kategórii kade-

tiek. Trénerku mladších dorasteniek Hádzanárskeho klubu AS 

Trenčín v pozícii asistentky Rastislava Jedináka doplnili Va-

léria Dulinová, Nicole Sedláčková, Karolína Dovičínová, 

http://www.sme.sk/
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Tatiana Pavlovská a Klára Paulínyová. Sústredenie v Pú-

chove odštartovalo v pondelok 8. októbra a trvalo tri dni. 

„Absolvovali sme šesť tréningových jednotiek v športovom 

komplexe. Okrem 

kvalitných tréningov 

sme absolvovali nie-

koľko stretnutí s 

dievčatami, na kto-

rých sme im vysvet-

lili, čo ich v najbliž-

šom roku čaká. Na-

ším cieľom sú augustové majstrovstvá Európy v Slovinsku. No-

minácia je stále otvorená aj pre ďalšie dievčatá. Je na každej z 

nich, ako svoju šancu využijú,“ povedala trénerka Iveta Mičiní-

ková. 

Vyjadrila spokojnosť s nasadením dievčat počas tréningov 

a aj ich prístupom mimo palubovky.  

www.astrencin.sk 10.10.2018 

pomocná evidencia 669/1/2018 

 

Len 16-ročný útočník Martin Chromiak má za sebou prvý 

zápas v A-tíme Dukly Trenčín. Skromný a mimo ľadu nená-

padný chlapec nechal, zdá sa, reš-

pekt voči súperovi v kabíne a na 

konte má tak už aj prvý kanadský 

bod. Jediný s košíkom, s 29 na 

chrbte a s obrovskou dôverou zo 

strany trénera. Šestnásťročný Mar-

tin Chromiak, ktorý vekovo patrí do 

dorastu, sa pridal k najmladším hráčom, ktorí okúsili Tipsport 

ligu. Bolo to v utorok 16. októbra doma proti HK Orange 20. 

„Vôbec som túto pozvánku hrať za A-tím nečakal. Oznámil 

mi to Branko Radivojevič, keď som prišiel na štadión. Veľmi 

http://www.astrencin.sk/


768 
 

ma to prekvapilo a za takúto príležitosť som nesmierne vďačný. 

Je to obrovská skúsenosť, užil som si to. Ťažko sa to opisuje 

slovami,“ pousmial sa krátko po zápase. „Na začiatku sezóny 

som bol nesmierne rád, keď sa mi podarilo dostať do kádra ju-

niorky. Toto som, ako som už povedal, vôbec nečakal. Budem 

na sebe pracovať ďalej.“ 

Príležitosť, ktorú Chromiakovi tréner Peter Oremus dal, 

rozhodne vzišla aj vďaka skutočnosti, že trenčianske mládež-

nícke tímy stále majú čo ponúkať. Keď sa obzrieme do minulej 

sezóny, z majstrovského titulu sa tešili juniori i dorastenci. 

www.hkdukla.sk 17.10.2018 

pomocná evidencia 683/1/2018 

 

Futbalový klub AS Trenčín pokračoval aj v tomto ligovom 

ročníku v návštevách na školách trenčianskeho regiónu. Tento-

raz futbalisti zavítali až na myjavské gymnázium a opäť sa 

stretli so skvelou reakciou školy a študentov.  

Stretnutie so žiakmi z prvého a štvrtého ročníka Gymnázia 

Myjava prebehlo tradične v slovensko-anglickom duchu. Dis-

kusie sa zúčastnili Peter Kleščík, Achraf El Mahdioui a Ab-

dul Zubairu. Náplňou projektu je debata s deťmi o tom, ako 

funguje medzinárodná kabína AS Trenčín. Dnes sú v tíme hráči 

jedenástich rôznych národností. Mieša sa tam množstvo kultúr 

a náboženstiev. Futbalisti sa museli naučiť rešpektovať jeden 

druhého. Nezakrývajú svoju skutočnú inšpiráciu.  

Dnešná spoločnosť je polarizovaná. Často máme strach z ne-

známeho. Stretávame sa s rasizmom, rastúcou xenofóbiou a 

predsudkami. Práve preto chce klub ukázať, že farba pleti alebo 

rozdielne vierovyznanie nie sú prekážkou pre vzájomné spolu-

žitie. 

www.astrencin.sk 23.10.2018 

pomocná evidencia 697/1/2018 

 

http://www.hkdukla.sk/
http://www.astrencin.sk/
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MFK Skalica – AS Trenčín 2:1 (0:1) v 5.kole Slovnaft 

Cupu. 

MFK Skalica: Milošovič – Švrček, Hlavatovič, Szöcs, Po-

spíšil – Nagy (69. Opiela), Mášik (77. Milota) – Šebesta, Matič, 

Abrahám (57. Dolný) – Haša.  

AS Trenčín: Hrdlička – Šulek, Kleščík, Mašovič, Julien - 

Ubbink, El Mahdioui, Čatakovič - Osman, Mance (55. Abdul), 

Sleegers. 

Góly: 85. Haša (11 m), 90. Milota – 4. Čatakovič. Diváci: 

937. 

Zverenci trénera Ricarda Moniza skončili tohtoročnú púť v 

5. kole Slovnaft Cupu. V boji o postup do štvrťfinále podľahli 

na ihrisku MFK Skalica 1:2 (1:0). Oba góly inkasovali až v zá-

verečných minútach zápasu.  

www.astrencin.sk 24.10.2018 

pomocná evidencia 699/1/2018 

 

Kristína Juricová na MS vo fitnes v poľskom Bialystoku 

v sobotu 27. októbra ovládla kategóriu nad 163 cm a stala sa 

svetovou šampiónkou. Osemnásťročnú Trenčianku navyše vy-

hlásili za najlepšiu pretekárku Svetového renkingu IFBB. 

Info 27.11.2018 

pomocná evidencia 708/1/2018 

 

Pre trenčiansky klub Chanbara Trenčín boli otvorené Maj-

strovstvá SR v Chanbare - športovej forme boja s mečom v so-

botu 27. októbra posledným turnajom sezóny.  

Jeden zápasník mohol súťažiť vo viacerých kategóriách a tak 

získať viacero ocenení. Zároveň boli vyhlásení najúspešnejší li-

goví zápasníci a zápasníci roka. Eva Bosáková sa stala najús-

pešnejšou seniorkou ligy 2018. Jana Ilašenková je druhou naj-

úspešnejšou seniorkou ligy a majsterkou SR s mečom a štítom, 

vo freestyle a zostavách. Tomáš Vakoš je druhým najúspeš-

http://www.astrencin.sk/
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nejším seniorom ligy, Timotej Kucharovic druhým najúspeš-

nejším mladším žiakom ligy, Peter Vanko tretím najúspešnej-

ším starším žiakom ligy.  

Majstrom SR v zostave sa stal Patrik Kucharovic a Karo-

lína Kyšová je majsterkou SR v krátkom meči.  

Info 28.12.2018 

pomocná evidencia 709/1/2018 

 

Holandský kormidelník Ricardo Moniz skončil ako tréner 

AS Trenčín. Stalo sa tak na jeho vlastnú žiadosť. Vedenie klubu 

poverilo vedením mužstva doterajšieho asistenta trénera Vladi-

míra Cifraniča. V pozícii asistentov zostávajú Juraj Ančic, 

Gideon van der Wee a Tomáš Belic. 

„S Trenčínom som zažil skvelých pár mesiacov. Klub som 

spoznal počas jari. Pozorne som 

sledoval jeho cestu, ktorá vyús-

tila skvelým triumfom vo finále 

play-off o postup do Európskej 

ligy. Následne som už ako tréner 

zažil skvelý vstup do sezóny a in-

špiratívne účinkovanie v Európ-

skej lige. Stalo sa tak aj vďaka 

podpore mojich kolegov v reali-

začnom tíme. Po zápase v Ru-

žomberku som sa však rozhodol 

skončiť ako tréner AS Trenčín. Je to na moju vlastnú žiadosť. 

Cítim, že klub vďaka mojej explozívnej povahe trpí. Viackrát 

som povedal, že táto liga na to nie je pripravená, hoci po špor-

tovej stránke má skutočne zaujímavú úroveň. Ak mám byť ja 

prekážkou k úspechom a víťazstvám AS, musím ísť z cesty. Ús-

pechy klubu sú pre mňa dôležitejšie ako moja osoba. Z celého 

srdca a s veľkým rešpektom prajem chlapcom a pánovi Lingovi 

veľa úspechov,“ povedal Ricardo Moniz. 

Ricardo Moniz bol poslednýkrát na lavičke AS v Skalici. 
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Na záver dodal: „Som veľmi rád, že môj realizačný tím bude 

pokračovať v začatej práci.“  

www.astrencin.sk 28.10.2018 

pomocná evidencia 711/1/2018 

 

Veľmi dobre si spomínam na prvý väčší rozhovor s Ricar-

dom Monizom po jeho príchode do Trenčína.  Bolo to pred 

koncom uplynulej ligovej sezóny a pod Čákovým hradom bol 

ešte len ako konzultant, na pozíciu hlavného trénera sa presunul 

až o niekoľko týždňov neskôr.  Dal som mu vtedy azda len štyri 

či päť otázok, no zvuková stopa na nahrávači mala viac ako 

tridsať minút. 

Tak oduševnene dokázal rozprávať o futbale - slovenskom, 

holandskom, európskom či svetovom. V jednej odpovedi vy-

čerpal hneď niekoľko dôležitých tém. Porovnával, vysvetľoval, 

mentoroval.  

Jedna z mojich otázok – hoci ešte nebol tréner AS - vtedy 

smerovala aj na Monizovu osobnosť, keďže od roku 2014 ne-

vydržal na žiadnom pôsobisku (Lechia Gdansk, Mníchov 1860, 

Notts County, FC Eindhoven, Randers) viac ako jednu sezónu. 

Vo viacerých prípadoch sa lúčil oveľa skôr. 

„Som búrlivý a priamy človek. Čo na srdci, to na jazyku. 

Nebudem zapierať, robí mi to problémy,“ povedal vtedy s ús-

mevom na perách. 

O pár mesiacov neskôr Holanďan v Trenčíne predčasne 

skončil. „Cítim, že klub trpí pre moju explozívnu povahu,“ 

skonštatoval trénerský svetobežník. 

Predtým však dokázal pozdvihnúť značku AS. Skupinová 

fáza Európskej ligy z toho síce napokon nebola, no postup 

cez Górnik Zabrze a predovšetkým Feyenoord Rotterdam, s če-

rešničkou v podobe senzačného dominantného domáceho 

triumfu 4:0 nad holandským tímom, si zaslúži obdiv. 

http://www.astrencin.sk/
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V lige však už potom mužstvo - bez predaných opôr Azanga 

s Lawrenceom – herne postupne padalo nižšie a búrlivák 

Ricardo Moniz to pri svojej filozofii len ťažko znášal. Aj preto 

musel odísť, čím do bodky naplnil svoje prorocké slová spred 

necelého pol roka. V Trenčíne však naňho budú napriek tomu 

spomínať v dobrom. 

www.sportaktuality.sk 03.11.2018 

pomocná evidencia 722/1/2018 

 

Z medzinárodného karate turnaja Grand Prix Ostrava, ktorý 

sa konal v dňoch 3. – 4. novembra, priniesol ŠK Real team 

Trenčín 15 medailí (3, 3, 9). Stal sa najúspešnejším slovenským 

klubom turnaja a v celkovom hodnotení 800 pretekárov zo sied-

mich krajín sveta sa umiestnil na 5. priečke. 

Info 27.11.2018 

pomocná evidencia 723/1/2018 

 

Novou tvárou v kabíne AS Trenčín je ghanský reprezentant 

Mohammed Lamine. Osemnásťročný stredopoliar podpísal po 

niekoľko týždňov trvajúcej skúške viacročný kontrakt. 

„Lamine je ofenzívny typ hráča. Je vyspelý po futbalovej 

stránke, nešetrí krokmi a ani bojovnosťou. Veríme, že v budúc-

nosti sa zaradí medzi nosných hráčov nášho mužstva. Príleži-

tosť dostane, uvidíme ako ju zužitkuje,“ povedal hovorca klubu 

Martin Galajda.  

Mohammed Lamine oblieka dres reprezentácie Ghany do 20 

rokov. Pod Čákov hrad prišiel z ghanského klubu Accra Lions.  

www.astrencin.sk 18.12.2018 

pomocná evidencia 762/1/2018 

 

Trenčianka Adela Ondrejovičová na Elite PRO Majstrov-

stvách sveta v bodyfitness, fitness, bikinifitness a women´s 

physique v čínskom Pekingu získala v sobotu 17. novembra 

http://www.sportaktuality.sk/
http://www.astrencin.sk/
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titul Elite PRO Majsterky sveta. Na druhý deň zvíťazila aj v 

pohárovej súťaži Elite PRO Beijing. Ide o jej 8. tohoročné ví-

ťazstvo na prestížnych súťažiach. 

Info 27.11.2018 

pomocná evidencia 773/1/2018 

 

Marián Kohút z Musher klubu Trenčín získal v dňoch 17. - 

18. novembra v Šamoríne na Majstrovstvách sveta WSA v ka-

tegórii bikejoringu titul majstra sveta. Majstrovstiev sa zúčas-

tnilo viac ako 140 pretekárov z 20 krajín.  

Info 28.12.2018 

pomocná evidencia 774/1/2018 

 

Novými členmi Siene slávy trenčianskeho futbalu (SSTnF) 

sa počas uplynulého víkendu stali Dušan Bartovič, Jaroslav 

Macháč a Štefan Hojsík. Už piaty slávnostný inauguračný ve-

čer sa uskutočnil v sobotu 17. novembra v spolupráci SSTnF, 

klubu AS Trenčín a Trenčianskeho samosprávneho kraja v 

priestoroch kasární Trenčianskeho hradu. 

SSTnF ožila pred štyrmi rokmi pri príležitosti 110 rokov fut-

balu pod Čákovým hradom. Dnes má 17 inaugurovaných čle-

nov. Šestnásť osobností doplňuje tím historicky prvých futba-

lových majstrov vo farbách Trenčína zo sezóny 2014/2015.  

Dušan Bartovič vynikal najmä presnými pasmi a streľbou z 

diaľky. Dvere do prvého 

mužstva mu po návrate z vo-

jenčiny otvoril Michal Vi-

čan. Legendárny tréner mal 

nos na novú zálohu v zložení 

Mojžiš – Bartovič pri rozos-

tavení 4-2-4. Súbežne s rake-

tovým vzostupom v prvoli-

govom drese sa výrazne podpísal aj pod spanilú jazdu Jednoty 
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Trenčín v Stredoeurópskom pohári. Účastník olympiády v Me-

xiku 1968 má na svojom konte šesť zápasov v olympijskom vý-

bere aj dva štarty za československé A-mužstvo. Zaznamenal 

ich v októbri 1970 v Prahe proti Fínsku a Poľsku. Za Jednotu 

Trenčín odohral v I. lige 146 zápasov a strelil 17 gólov.  

Jaroslav Macháč priviedol Jednotu Trenčín späť medzi čes-

koslovenskú elitu v lete 1975. Počas nasledujúcich dvoch sezón 

odchytal kompletnú zápa-

sovú minutáž. Redakcia 

týždenníka Gól ho zara-

dila do jedenástky ročníka 

1976/1977. V marci 1978 

si so spoluhráčmi siahol 

na jedinú trofej Jednoty v 

konkurencii najsilnejších 

mužstiev v republike. Ra-

doval sa po finále Slovenského pohára, v ktorom Trenčania sen-

začne zdolali Slovan Bratislava s piatimi majstrami Európy z 

Belehradu na súpiske. V najvyššej československej súťaži od-

chytal 132 zápasov. Jeho futbalový príbeh sa končí trénerskou 

kapitolou pod hradom Matúša Čáka, kde jeho rukami prešiel 

nejeden brankársky talent vrátane Martina Lipčáka, Kamila 

Čontofalského, Tomáša Belica, Miloša Volešáka a mnohých 

ďalších.  

Štefan Hojsík prišiel do trenčianskej Odevy krátko pred zlú-

čením s TTS Trenčín z prvoligových Pardubíc. Doviedol Jed-

notu Trenčín ako kapitán k postupu do československej ligy a v 

ročníku 1962/1963 aj k 2. miestu za Duklou Praha. V strede ob-

rany nechýbal ani pri premiérovom štarte Trenčína v pohárovej 

Európe proti Polonii Bytom. Na medzinárodnej scéne si ús-

pešne počínal v roku 1966, keď so spoluhráčmi dokráčal až do 
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finále Stredoeurópskeho pohára vo Florencii. Jednota Trenčín 

vďaka jeho dvom gólom vyradila v 1. kole súťaže Admiru Vie-

deň. Bol súčasťou všetkých expedícií Trenčanov po exotických 

destináciách. Viedol 

tím počas turné v 

Strednej Amerike a 

Južnej Amerike. Bol 

aj pri historickom ví-

ťazstve nad brazíl-

skym Flamengom. 

Dlhé roky bol členom 

legendárnej trenčian-

skej obrany Schwarcz, Pokorný, Hojsík, Čemez. V Trenčíne  

pôsobil aj po návrate klubu do prvej ligy na jar roku 1975. Po 

úspešnom pôsobení vo farbách TJ Gottwaldov, ktorému pomo-

hol k triumfu v Československom pohári, robil asistenta tréne-

rom Štefanovi Čambalovi, Jánovi Huckovi a Teodorovi Re-

imannovi. Následne viedol tím ako hlavný tréner. V najvyššej 

súťaži odohral za Trenčín 9 sezón. Na svojom konte má 253 

prvoligových štartov a 26 gólov.  

O nominácii členov do SSTnF rozhoduje päťčlenná komisia, 

ktorá stála pri jej zrode. Jej predsedom je bývalý prezident 

klubu Ozeta Dukla Trenčín Pavol Hozlár. Súčasný klub zastu-

puje generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček, históriu 

futbalu pod Čákovým hradom Jozef Jankech, František Ko-

ronczi a futbalový bádateľ Jozef Hankoci.  

www.astrencin.sk 19.11.2018 

pomocná evidencia 776/1/2018 

 

Hádzanárska reprezentácia kadetiek má za sebou turnaj 

olympijských nádejí v maďarskom Kecskeméte. V nominácii 

sa ocitlo až kvarteto hráčok AS Trenčín Karolína Dovičínová, 

Ocenenie v mene zosnulého manžela prevzala Silvia Hojsíková. 

http://www.astrencin.sk/
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Nicole Katarína Sedláčková, Natália Petríková a Valéria 

Dulinová. Na zraze pred turnajom bola aj Klára Paulínyová.  

„Počas sústredenia sme s dievčatami prešli všetko, čo od 

nášho herného prejavu očakávame. Družstvo sa s tým pomaly 

stotožňuje. Naším cieľom sú budúcoročné augustové majstrov-

stvá Európy v slovinskom Celje. Do zloženia kádra nám za-

siahli zranenia. Šancu ukázať sa však dostali ďalšie dievčatá,“ 

povedala trénerka výberu a trénerka AS Trenčín Iveta Mičiní-

ková. Slovensko – Česko 31:21, Slovensko – Poľsko 28:29, 

Slovensko – Maďarsko 23:38. 

Konečné poradie: 1. Maďarsko 6 bodov, 2. Poľsko 4, 3. Slo-

vensko 2, 4. Česko 0. 

www.astrencin.sk 21.11.2018 

pomocná evidencia 786/1/2018 

 

Úspešné dni majú za sebou bedmintonisti AS Trenčín. Pat-

rik Papánek sa stal vicemajstrom Slovenska do sedemnásť ro-

kov. Darilo sa aj sestrám Vojtíškovým a Lucii Vašatovej. 

Dievčatá si cenné kovy priviezli z turnaja v Brne. 

Nádejný slovenský reprezentant našiel premožiteľa až v po-

slednom zápase celého turnaja. „Som rád, že sa mi podarilo po-

tvrdiť pozíciu nasadeného hráča. Štvrťfinále a semifinále bolo 

náročné, ale dokázal som potvrdiť úlohu favorita. Vo finále som 

sa stretol s nasadenou jednotkou Andrejom Antoškom. Nevy-

šiel mi hneď prvý set. Hoci som v druhom svoju hru zlepšil, na 

rozbehnutého súpera to už nestačilo,“ povedal Patrik Papánek. 

Napriek finálovej prehre, svojou hrou počas celého turnaja 

potešil: „Získal som ďalšie skúsenosti do budúcnosti a motivá-

ciu pracovať. Medaila je už len bonusom. S trénerom Mirosla-

vom Klimom doladíme detaily a na ďalších majstrovstvách Slo-

venska sa pokúsim opäť zabojovať o medailu.” 

http://www.astrencin.sk/
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Patrik Papánek sa predstavil aj vo štvorhre, kde spoločne s 

Alexom Kajdom vypadol hneď v 

úvode. Naša dvojica skončila na 

raketách neskorších víťazov. Ako 

jediní však dokázali novým šam-

piónom vziať jeden set. 

Darilo sa aj žiačkam Bedmin-

tonového klubu AS Trenčín. Ela 

Vojtíšková sa stala víťazkou tur-

naja v Brne v kategórií U13. V 

rovnakej kategórii obsadila Lucia 

Vašatová tretiu priečku. V turnaji 

dievčat U9 obsadila Júlia Vojtíš-

ková rovnako bronzovú priečku. 

Dobrou správou je aj to, že Lucia Vašatová sa zúčastní zrazu 

slovenskej reprezentácie do pätnásť rokov. 

www.astrencin.sk 27.11.2018 

pomocná evidencia 801/1/2018 

 

Odchovanec futbalového klubu AS Trenčín Martin Šulek 

podpísal nový kontrakt 

platný do konca roka 

2021. „Martin je vý-

borný futbalista. Jeho 

potenciál je ale ešte 

väčší, než ukazuje ak-

tuálne. Ak bude 

schopný urobiť pre 

futbal viac ako dopo-

siaľ, má pred sebou zaujímavú kariéru. Jeho veľkými prednos-

ťami sú rýchlosť, prehľad v hre a univerzálnosť,“ povedal ge-

nerálny manažér klubu Róbert Rybníček.  

Ela Vojtíšková na stupni víťazov. 

http://www.astrencin.sk/
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„Naše očakávania podpisom novej zmluvy rastú. To treba 

priznať. Veríme, že bude patriť medzi lídrov na ihrisku a časom 

aj v kabíne. Šulek môže kráčať v stopách odchovancov našej 

akadémie Matúša Bera a Stanislava Lobotku. Práve preto sa te-

šíme, že naša spolupráca bude pokračovať,“ dodal.  

Martin Šulek bude mať v januári ešte len 21 rokov. Na svo-

jom konte však má už 81 ligových štartov a štyri góly. Šestnásť-

krát nastúpil v pohárovej Európe a pravidelne sa objavuje aj v 

mládežníckych reprezentačných tímoch Slovenska.  

www.astrencin.sk 30.11.2018 

pomocná evidencia 809/1/2018 

 

Fitnesska Karolína Holbová z trenčianskeho klubu Fitness 

Gabrhel sa na Majstrovstvách sveta juniorov v kulturistike a 

fitness 2018 v dňoch 30. novembra – 3. decembra v juhoame-

rickom Ekvádore stala vicemajsterkou sveta a obhájila titul z 

roku 2017. 

Info 28.12.2018 

pomocná evidencia 812/1/2018 

 

Jesenná kríza futbalistov Trenčína vyvrcholila prehrou 1:3 

na ihrisku Spartaka Trnava v sobotu 8. decembra, po ktorej na 

účasť v hornej polovici tabuľky Fortuna ligy 2018/2019 strá-

cajú už šesť bodov.  

V uplynulých desiatich ligových kolách získal AS jediný 

bod a vôbec nepripomína mužstvo, ktoré pred tromi mesiacmi 

v 3. predkole Európskej ligy UEFA znemožnilo slávny holand-

ský klub Feyenoord Rotterdam presvedčivým víťazstvom 4:0 v 

Žiline a po remíze 1:1 v Holandsku postúpilo do play off. 

„Je to pre nás zlý stav, teraz sa ukážu charaktery hráčov. Ve-

rím, že sa to zlepší, ale každý z nás bude musieť začať od seba 

a vstúpiť si do svedomia, lebo takto sa futbal hrať nedá. V 

http://www.astrencin.sk/
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zápasoch treba nechať na ihrisku aj srdce,“ smeroval 26-ročný 

Jakub Paur kritiku do vlastných radov. 

V Trnave pôsobili hostia neškodným dojmom, robili príliš 

veľa chýb v obrane a takzvaný „šesťbodový“ zápas nezvládli. 

„Dnes sme sa aspoň ako-tak vyrovnali súperovi v agresivite, 

ale opäť sme robili lacné chyby, ktoré nás stáli lepší výsledok. 

Problém bol, že sme si v 

druhom polčase za stavu 

1:2 nevytvorili žiadnu 

šancu. Nič sa nedá robiť, 

musíme pracovať ďalej,” 

povzdychol si Jakub Paur. 

Jeden z najskúsenejších 

hráčov tímu nevedel pome-

novať hlavnú príčinu trenčianskej krízy, na rovinu však priznal, 

že si za ňu môžu sami: „Neviem, prečo to tak je. Celkovo sme 

však ako tím poľavili v niektorých činnostiach na ihrisku. Prišli 

prvé prehry, a keď sme chceli naskočiť na rozbehnutý vlak, 

bolo to už ťažké. Jeseň nás vyzliekla donaha, a ak chceme na 

jar o niečo bojovať, musíme zmeniť myslenie a prístup k fut-

balu.“ 

www.sportaktuality.sk 08.12.2018 

pomocná evidencia 821/1/2018 

 

Nina Mistríková z trenčianskeho Karate klubu Laugaricio 

vybojovala v sobotu 8. decembra na 46. ročníku Európskeho 

pohára v karate v slovinskom Trbovlje striebornú medailu v sú-

bornom cvičení Kata mladších žiačok. 

Info 28.12.2018 

pomocná evidencia 822/1/2018 

 

Klub Abadá Capoeira Trenčín získal na 3. Majstrovstvách 

V4 v brazílskom bojovom umení Capoeira v Brne v dňoch 6. – 

Jakub Paur a jeho oslava streleného gólu. 

http://www.sportaktuality.sk/
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9. decembra dve medailové umiestnenia medzi dospelými (Mi-

chal Murányi a Michal Jančár), z detí sa podarilo získať me-

dailu Patrikovi Chýlovi a Maximovi Kollárovi. 

Info 28.12.2018 

pomocná evidencia 825/1/2018 

 

Tím AS Trenčín do dvanásť rokov uzavrel jesennú časť se-

zóny úspešnými vystúpeniami na turnajoch v Žiline a Brati-

slave. Na ihrisku futbalovej akadémie MŠK Žilina sa odohral 

záverečný turnaj prestížnej česko-slovenskej sérii turnajov hra-

ných pod názvom Minirepublika. Zverenci trénerov Miroslava 

Karasa a Pavla Straku 

po remíze na úvod proti 

Sparte Praha (2:2) zdolali 

všetkých slovenských ri-

valov FC Nitra (4:1), 

Slovan Bratislava (4:0) a 

MŠK Žilina (1:0).  

„Minirepublika bola 

pre nás záverečným turnajom sezóny vonku. Vo vynikajúcej 

konkurencii sme sa chceli presvedčiť, čo sa nám v uplynulom 

polroku podarilo natrénovať a kam sme sa herne posunuli. 

Hráči sa výborne skoncentrovali, čo nebývalo vždy zvykom. 

Do zápasov sme nastupovali s nadšením. Hrali sme tímovo a 

súperov sme prevýšili nielen výsledkovo, ale aj herne. Osobitne 

musím vyzdvihnúť výkony proti Sparte Praha s výsledkom 2:2 

a Slovanu Bratislava,“ povedal tréner Miroslav Karas.  

Halovú sezónu odštartovala „dvanástka“ turnajom v Brati-

slave. V základnej skupine nestačila na MTK Budapešť, ale v 

semifinále vyradila výber Bratislavy (4:3) a vo finále zdolala 

ďalšieho slovenského rivala Spartak Trnava (4:1).  

„Halovú sezónu berieme ako doplnkovú. Napriek tomu sme 

na tradične výborne obsadenom turnaji chceli ukázať naše 
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kvality. Celkové víťazstvo bolo čerešničkou na záver jesene. 

Mimoriadne cenné bolo, že v každom víťaznom zápase, s vý-

nimkou finále, sme dokázali otočiť dvojgólové manko. Presa-

dili sme sa nadšením, tímovou hrou a koncentráciou na ihri-

sku,“ povedal Miroslav Karas a na záver hodnotenia dodal:  

„Potešujúce je zistenie, že v tomto polroku sme skutočne 

pokročili v mentálnej odolnosti, koncentrácii a tímovej hre. Aj 

na tomto turnaji sme sa dokázali vyrovnať so zraneniami vý-

borne hrajúcich Pecháča a Gúčika. Zranených plnohodnotne za-

stúpili ostatní chlapci.“  

www.astrencin.sk 12.12.2018 

pomocná evidencia 832/1/2018 

 

AS Trenčín pripravil pre žiakov prvého stupňa základných 

škôl v stredu 12. decembra už ôsmy ročník mikulášskeho fut-

balového turnaja. V 

mestskej športovej 

hale na Sihoti sa 

stretlo sedem škol-

ských výberov z Tren-

čína a premiérovo aj 

Dolná Súča. Víťaz-

stvo z tradičného Mi-

kulAS Cupu putovalo 

po prvý raz na Základnú školu na Veľkomoravskej ulici. 

Malých futbalistov a skvele povzbudzujúce fankluby prišiel 

aj tento rok obdarovať Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelom 

a čertom. Vďaka podpore viacerých partnerov klubu bol aj tento 

rok štedrý.  

Nechýbali nielen dobroty, ale ani všetci hráči prvého muž-

stva AS Trenčín. Zverenci trénerov Cifraniča, Ančica, Van der 

Weeho a Belica absolvovali poriadnu zápasovú porciu. Každý 

tím mal vo svojom strede dvojicu alebo trojicu z fortunaligovej 

Na turnaji nechýbali ani hráči A-mužstva AS, na snímke Peter Kleščík. 

http://www.astrencin.sk/
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kabíny. Účastníkom turnaja bol rovnako ako minulý rok aj tím 

Spojenej školy internátnej, ktorý odohral dva vložené zápasy 

proti výberu turnaja.  

„Vďaka patrí nielen fandiacim deťom, ale aj všetkým učite-

ľom. Mikulášsky turnaj je jednou z najdôležitejších udalostí v 

kalendári nášho klubu a my máme z toho veľkú radosť. Každo-

ročne prináša v závere roka mnoho radosti deťom a pozitívnu 

energiu do nášho klubu bez ohľadu na výsledky našich chlap-

cov v lige,“ povedala organizátorka turnaja Petra Drábová.  

V súboji o 3. miesto zvíťazila ZŠ Na dolinách nad ZŠ 

Hodžova 3:0. Vo finále vyhrala ZŠ Veľkomoravská nad ZŠ 

Dolná Súča 2:1 na penalty, keď sa zápas v riadnom hracom čase 

skončil 3:3. Najlepším strelcom bol Branislav Frgelec s 8 

gólmi, najlepším brankárom Michal Šagát (obaja Dolná Súča), 

najlepším hráčom Alex Šubert (ZŠ Veľkomoravská). 

www.astrencin.sk 13.12.2018 

pomocná evidencia 837/1/2018 

 

Klub ILYO - Taekwondo Trenčín získal v sobotu 15. decem-

bra na Majstrovstvách SR v olympijskom bojovom umení Ta-

ekwondo WT v Snine tri tituly majstra SR 2018 (Oľga Same-

šová, Erik Nevláčil, Juraj Meravý) a tri tituly vicemajstra SR 

2018 (Matúš Jančo, Lea Meravá, Tadeáš Ferletják). Turnaj 

potvrdil nomináciu najúspešnejšieho kadeta SR Erika Nevlá-

čila.  

Info 28.12.2018 

pomocná evidencia 840/1/2018 

 

Pre zdravotné problémy odchádza z Dukly Trenčín hokejista 

Mário Bližňák. 

„Veľmi ma to mrzí, ale musím podstúpiť operáciu bedro-

vého kĺbu a tým pádom sezóna pre mňa končí. Následná, nie-

koľkomesačná rekonvalescencia by pre mňa tak či tak zname-

http://www.astrencin.sk/
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nala koniec sezóny a do hry by som už nezasiahol,“ vysvetľuje 

Mário Bližňák, ktorý už niekoľko týž-

dňov Dukle chýba.  

S klubom sa však navzájom neotáčajú 

chrbtom - ak sa Máriovi bude po operácii 

zdravotne dariť a všetko pôjde ako má, 

Dukla prejavila záujem, aby bol súčas-

ťou kádra v budúcej sezóne.  

www.hkdukla.sk 17.12.2018 

pomocná evidencia 844/1/2018 

 

Tradičné športové podujatie s názvom TSK Florbalki SK 

Cup 2018 privítalo v stredu 19. decembra v Mestskej športovej 

hale na Sihoti v Trenčíne celkovo 12 stredoškolských florbalo-

vých tímov. Pohár predsedu TSK prišiel víťazom osobne odo-

vzdať župan Jaroslav Baška. 

Turnaj patrí k tradičným športovým podujatiam v Trenčian-

skom kraji už dvanásť rokov. Organizačnú taktovku i záštitu 

nad podujatím pre-

vzal Trenčiansky sa-

mosprávny kraj 

(TSK), Krajské cen-

trum voľného času 

(KCVČ) v Trenčíne 

v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TSK, 

Športový klub 1. 

FBC Trenčín a Na-

dácia TV JOJ. O pohár predsedu TSK zabojovalo v celkovo 12 

tímov, z ktorých 6 bolo čisto dievčenských.  

„Súťaže sa zúčastnilo takmer 150 študentov zo stredných 

škôl v Trenčianskom kraji. Po prvýkrát sa podarilo zložiť aj 

dievčenské tímy, z čoho máme veľkú radosť a veríme, že budú 

Víťazné družstvo chlapčenskej kategórie z Gymnázia v Partizánskom. 

http://www.hkdukla.sk/
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stabilnou zložkou turnaja aj v budúcich rokoch,“ povedala ria-

diteľka KCVČ v Trenčíne Renáta Bieliková. 

Bronzovú priečku v kategórii dievčat obsadila Obchodná 

akadémia v Považskej Bystrici, strieborné medaily si odniesli 

reprezentantky Gymnázia v Partizánskom. Z prvého miesta 

a z putovného Pohára predsedu TSK sa nakoniec tešili dievčatá 

z Obchodnej akadémie v Trenčíne. 

V chlapčenskej kategórii si tretie miesto vybojovala Stredná 

odborná škola obchodu a služieb v Trenčíne, striebro si odniesli 

florbalisti z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne a víťazom 

turnaja sa stal tím Gymnázia v Partizánskom.  

www.tsk.sk 20.12.2018 

pomocná evidencia 853/1/2018 
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