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16. Šport a telesná kultúra 
 

16.1 Futbal 

 
AS chce tých, ktorí budú bojovať za svoje meno a klub 

 

Hoci futbalový rok nekoliduje s kalendárnym, dáva nám 

práve toto obdobie 

priestor na bilancova-

nie. O to viac, že rok 

2018 bol v živote AS 

Trenčín asi najkont-

rastnejší a  úspešné let-

né pôsobenie v Európ-

skej lige vystriedal 

veľmi rýchlo neúspeš-

ný záver ligovej jesene. 

Pri tejto príležitosti sme sa porozprávali s generálnym 

manažérom klubu Róbertom Rybníčkom. 

Aký bol pre vás a klub rok 2018?  

„Opäť bol veľmi zaujímavý, ale najmä turbulentný. Do jar-

nej časti sme vstúpili po nie celkom vydarenej jeseni. Napriek 

tomu sa nám podarilo prebojovať do hornej šestky a uspieť v 

baráži o účasť v Európskej lige. Po šiesty raz v rade sme sa ocitli 

v pohárovej Európe. Splnili sme tým cieľ, ktorý si dávame kaž-

doročne. Po dlhom čase sme sa rozhodli dať do tímu zahra-

ničného trénera. Prostredníctvom Ricarda Moniza sme mu 

chceli dodať viac energie. Poznali sme jeho prácu a povahu. V 

krátkodobom horizonte bolo jeho pôsobenie úspešné. Ukázalo 

sa to v Európskej lige a úvode ligy. Celé to bolo umocnené fan-

tastickým dvojzápasom proti Feyenoordu Rotterdam. Pre nášho 

majoritného akcionára pána Linga to bolo zadosťučinenie za 

jeho dlhodobé pôsobenie v klube. Prežíval to veľmi intenzívne. 
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Bol na klub veľmi hrdý. Myslím si, že to bola poriadna dávka 

energie a motivácie pre nás a pre jeho ďalšie pokračovanie v za-

čatej práci. Prišlo však vypadnutie v play-off zápase proti Lar-

nake. Naše ambície nás prerástli. Narazili sme na konso-

lidovaného súpera s veľkými hráčskymi skúsenosťami. Bola to 

však ďalšia cenná skúsenosť. Naďalej budem však tvrdiť, že 

sme dosiahli v danom momente športový strop. Klub nebol a 

nie je pripravený na takú ťažkú záťaž počas celej jesene a v 

podstate počas celého roka. Potvrdilo sa to aj následnou sériou 

neúspešných výsledkov. Musím priznať, že sme od nového 

realizačného tímu očakávali viac. Nepripúšťali sme si, že 

negatívna séria sa po zmene trénera ešte prehĺbi. Spadli sme do 

druhej šestky a bude veľmi ťažké prebojovať sa ešte na jar 

medzi najlepších.“  

Vieme, kde nastali hlavné chyby určujúce dnešný stav?  

„Výber kvalitných hráčov vám nezaručí výsledky, ak 

nebudú silní 

po mentál-

nej stránke. 

Potrebujete 

doslova to-

tálnu discip-

línu a rov-

nako aj se-

baobetova-

nie sa hráčov počas každého zo zápasov. Stačí sa pozrieť na to, 

ako tím vyzeral proti Zabrze a Feyennordu. To si môžeme 

porovnať s ligovými zápasmi v októbri, novembri a decembri. 

Každý jeden z členov nášho kádra musí bojovať za klub a tým 

pádom aj sám za seba. Toto sa nám však vytratilo. Nemali sme 

lídra v kabíne. Nemali sme lídra ani v realizačnom tíme. Nastala 

veľká benevolentnosť kabíny voči vlastnej zodpovednosti a 

individuálnemu rastu. Budeme sa to snažiť vyriešiť do určitej 

Štvrtok 9. augusta 2018 priniesol  európsku futbalovú senzáciu: AS Trenčín – Feyenoord Rotterdam 4:0. 
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miery už v zimnom prestupovom období. Mužstvu chceme 

dodať novú energiu, ktorá do kabíny patrí. Nie je to však len 

otázka kvality. Do veľkej miery ide o mentalitu a vlastné na-

stavenie. Ak sa nám to podarí, budeme opäť tým klubom, ktorý 

vnímala verejnosť nedávno.“  

Bude sa meniť aj mužstvo?  

„Možnosti odchodov do veľkej miery limituje aj výkonnosť 

hráčov. Napriek tomu chceme niektorých uvoľniť. Ďalším 

chceme dať možnosť hľadania novej motivácie. Chcem iba 

hráčov, ktorí budú a chcú bojovať za svoje meno a klub.“  

Fanúšikmi a odborníkmi je kritizovaná najmä obrana, 

hoci defenzívna hra je záležitosťou celého mužstva...  

„Treba otvorene povedať, že ide o jednu zo zložiek, ktorá 

nám z pohľadu kompaktnosti mužstva chýba. Práve na stopér-

skom poste dnes nemáme dominantného hráča, ktorý by určil 

trend hry strednej osi celého mužstva. Budeme sa snažiť nieko-

ho nájsť.“  

www.astrencin.sk 03.01.2019 

Pomocná evidencia 007/1/2019 

 

Opatová víťazom turnaja starších žiakov 

 

V sobotu 5. januára sa konal v trenčianskej športovej hale na 

Sihoti už 9. ročník halového turnaja starších žiakov s dobrým 

menom a tradíciou organizovaný TFK Opatová za účasti ôs-

mich družstiev. 

Po veľkom boji a v peknej futbalovej atmosfére sa domáce-

mu mužstvu z Opatovej pod vedením trénera Michala Gažika 

a jeho realizačnému tímu podarilo obhájiť minuloročné víťaz-

stvo. Vo finále turnaja porazilo výborne hrajúce mužstvo zo Za-

maroviec. Tretie miesto obsadilo mužstvo Záblatia . 

www.sme.sk 12.01.2019 

Pomocná evidencia 010/1/2019 

http://www.astrencin.sk/
http://www.sme.sk/
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Zimnú prípravu AS začal obmenený realizačný tím 

 

AS Trenčín odštartoval zimnú prípravu na jarnú časť ročníka 

2018/2019 pod vedením trénera Vladimíra Cifraniča v pon-

delok 7. januára. V reali-

začnom tíme nastali dve 

zmeny. Juraja Ančica 

vystriedal v pozícii asisten-

ta trénera Richard Slezák 

pôsobiaci naposledy na 

lavičke Interu Bratislava. 

Realizačný tím rozšíril ne-

mecký tréner Matthias 

Kohler, ktorý bude pôsobiť v pozícii konzultanta. Trénerom 

brankárov zostáva Tomáš Belic a technickým asistentom Gi-

deon van der Wee. 

Nový realizačný tím mal na prvom tréningu k dispozícii 25 

hráčov.  

„Našou ambíciou je zlepšiť herný prejav a výsledky. O ta-

buľkovom postavení 

nechceme hovoriť, ale 

pokiaľ žije šanca, po-

kúsime sa dostať do 

prvej šestky,“ povedal 

na úvod prípravy tréner 

Vladimír Cifranič.  

Aktuálny káder AS 

Trenčín pre zimnú prí-

pravu 2019: Brankári 

Igor Šemrinec, Libor Hrdlička, Denis Chudý, obrancovia 

Lukáš Skovajsa, Keston Julien, Martin Šulek, Jovan 

Pavlovič, Peter Kleščík, Erhan Mašovič, Marián Pišoja, 

Vladimír Cifranič počas prvého dňa zimnej prípravy AS Trenčín. 
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Adrián Slávik, Reuben Yem, Jeffrey Neral, Tomáš Šalata,  

stredopoliari Abdul Zubairu, Jakub Paur, Desley Ubbink, 

Achraf El Mahdioui, Jakub Kadák, Philippe van Arnhem, 

Mohammed Lamine, Ante Roguljič, Milan Corryn, útočníci 

Hamza Čatakovič, Milan Kvocera, Antonio Mance, Joey 

Sleegers, Chukwuemeka Umeh, Osman Bukari, Alvin 

Fortes, Andy Kayawa.  

www.astrencin.sk 07.01.2019 

pomocná evidencia 017/1/2019 

 

AS v jarnej časti bez Achrafa El Mahdiouiho 

 

Tréner Vladimír Cifranič a jeho realizačný tím sa počas jar-

nej časti Fortuna ligy musí zaobísť bez Achrafa El Mah-

diouiho. Holandský stredo-

poliar s marockými koreňmi 

utrpel počas prípravného zá-

pasu proti Sigme Olomouc 

vážne zranenie kolena, ktoré 

si vyžiada operačný zákrok. 

„Achrafa čaká operácia 

na Slovensku a potom nie-

koľko mesiacov trvajúca rekonvalescencia. Do tréningového 

procesu by sa mohol vrátiť niekedy začiatkom leta. V tejto fáze 

sa to však nedá presne predpovedať,“ povedal manažér tímu 

Drahoslav Bočák. 

„Je to prvé vážne zranenie v mojej kariére. Musím však zo-

stať pozitívny. To je jediná cesta naspäť na trávniky. Budem 

tvrdo pracovať, aby som sa vrátil ešte silnejší,“ povedal Achraf 

El Mahdioui. 

www.astrencin.sk 17.01.2019 

Pomocná evidencia 042/1/2019 

 

http://www.astrencin.sk/
http://www.astrencin.sk/
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Začalo sa sústredenie AS Trenčín v tureckom Beleku 

 

Výprava AS Trenčín sa presunula v nedeľu 20. januára do 

tureckého Beleku, kde tím čaká takmer dva týždne trvajúce sú-

stredenie. Návrat domov je naplánovaný na piatok 1. februára. 

„Zobrali sme dvadsaťšesť hráčov. Traja z toho sú brankári,“ 

povedal tréner Vladimír Cifranič a pokračoval: „Stále máme 

k dispozícii širší káder. Príležitosť dostanú aj tí, čo menej 

hrávali alebo mali zranenia. Chceme vidieť v akcii všetkých.“ 

Súčasťou tréningového kempu je kvarteto prípravných 

zápasov. Postupne Trenčanov čakajú zápasy proti srbskému Di-

namu Vranje, aktuálnemu lídrovi rumunskej najvyššej súťaže 

CFR Cluj, bosnianskemu NK Široki Brijeg a ukrajinskému FK 

Mariupol.  

www.astrencin.sk 21.01.2018 

Pomocná evidencia 050/1/2019 

 

Búrky, tornáda a krupobitia na sústredení v Turecku 

 

Futbalisti AS Trenčín sa v týchto dňoch pripravujú na jarnú 

časť Fortuna ligy na Tu-

reckej riviére. Kto by ča-

kal, že si užívajú príjem-

né počasie a more, je na 

omyle. Klimatické zmeny 

sa začiatkom roka pre-

javili v Antalyi naplno. 

Hoci Trenčania akoby 

zázrakom zatiaľ nemuseli 

meniť nič na pláne tureckého sústredenia, podmienky nie sú 

ideálne.  

„Extrémne búrky, krupobitia a tornáda udreli už dvakrát na 

Antalyu. Tak daždivo tu nebolo niekoľko desiatok rokov. 

http://www.astrencin.sk/
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Množstvo ihrísk zatopených,“ píšu Trenčania na svojom 

oficiálnom Facebooku. 

www.profutbal.sk 27.01.2019 

Pomocná evidencia 067/1/2019 

 

Antonio Mance odišiel na hosťovanie do FC Nantes 

 

Útočník AS Trenčín Antonio Mance zamieril v závere pre-

stupového obdobia na hosťovanie do francúzskeho FC Nantes. 

Osemnásobný víťaz Ligue 1 a trojnásobný držiteľ Coupe de 

France získal aj predkupné právo na chorvátskeho strelca. 

Antonio Mance by mal na hrote útoku nahradiť argentín-

skeho hráča Emiliana Salu, ktorý po prestupe z FC Nantes do 

mužstva účastníka anglic-

kej Premier League Cardiff 

City za 17 miliónov eur 

zahynul pri leteckom ne-

šťastí, keď sa ľahké lietadlo 

typu Piper Malibu zrútilo 

do Lamanšského prielivu. 

Dvadsaťtriročný rodák 

z Rijeky Antonio Mance odohral v trenčianskom drese 52 stret-

nutí a strelil 21 gólov. Pamätným zostane najmä dvojzápas proti 

Feyenoordu Rotterdam v 3. predkole Európskej ligy UEFA, v 

ktorom Trenčínu vystrieľal štyrmi gólmi postup.  

„Ďakujem za všetko klubu a fanúšikom. Neodchádza sa mi 

ľahko. Trenčín som si obľúbil. Na druhej strane sa teším na 

ďalší krok v mojej kariére. Každý sa chce zlepšovať a posúvať. 

Ja nie som výnimkou. V drese AS som začal hrať veľký futbal 

a na to nikdy nezabudnem,“ povedal Antonio Mance.  

www.astrencin.sk 31.01.2019 

Pomocná evidencia 079/1/2019 

 

http://www.profutbal.sk/
http://www.astrencin.sk/
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AS Trenčín chce zabojovať o prienik do elitnej šestky 

 

AS Trenčín chce zachytiť vstup do jarnej časti futbalovej 

Fortuna ligy 2018/19. Podľa slov trénera Vladimíra Cifraniča 

potrebuje mužstvo pozitívny impulz, aby mohlo zabojovať o 

prienik do elitnej šestky tabuľky. 

Po jeseni figurujú Trenčania až na 9. mieste. Po úspešnom 

letnom účinkovaní v pohárovej Európe prišlo v lige trápenie.  

Pred jarou nastal v kádri mužstva minimálny pohyb. Do tímu 

pribudol len mládežnícky reprezentant Ghany, stredopoliar 

Mohammed Lamine. Na skúške bolo aj trio AndyKawaya, 

Alvin Fortes a Jeffrey Neral, tí ale nepresvedčili.  

 „Na začiatku jari bude každý plný síl. V prvých kolách treba 

dať do toho všetko, je jedno, proti komu hráte. Pre nás je pod-

statné, ako sa nastavíme my,“ povedal počas mediálneho dňa 

klubu v utorok 12. februára generálny manažér Róbert Ryb-

níček. 

Na boj o šestku zostávajú Trenčanom ešte štyri kolá. Na ak-

tuálne šiestu Nitru strácajú šesť bodov.  

„Každý zápas, keď začínate, je dôležitý. My chceme vyhrať, 

hráme prvý zápas doma proti Senici a potrebujeme sa dobre 

odraziť do jarnej časti. Potrebujeme pozitívny impulz,“ povedal 

Vladimír Cifranič.  

V príprave odohrali Trenčania, aj v rámci sústredenia v 

Turecku, 9 zápasov s bilanciou 5 výhier, 3 prehry a 1 remíza. 

Najlepším strelcom bol štvorgólový Umeh Chukwuemeka. 

Káder AS Trenčín pre jarnú časť sezóny 2018/19: 

Brankári Libor Hrdlička, Denis Chudý, Igor Šemrinec, 

obrancovia Keston Julien, Peter Kleščík, Erhan Mašovič, 

Marián Pišoja, Lukáš Skovajsa, Adrián Slávik, Martin 

Šulek, Reuben Yem, stredopoliari Milan Corryn, Achraf El 

Mahdioui, Jakub Kadák, Mohammed Lamine, Jakub Paur, 

Ante Roguljič, Joey Sleegers, Desley Ubbink, Philippe van 
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Arnhem, Abdul Zubairu, útočníci Osman Bukari, Hamza 

Čatakovič, Umeh Chukwuemeka, Milan Kvocera. 

www.teraz.sk 12.02.2019 

Pomocná evidencia 112/1/2019 

 

Brankár Igor Šemrinec absolvoval ďalšiu operáciu  

 

V závere jesene sa futbalisti AS Trenčín museli zaobísť bez 

dlhoročnej brankárskej jednotky Igora Šemrinca a inak tomu 

nebude ani v úvode jari. Tridsaťjedenročný veterán sa podrobil 

v priebehu necelých piatich mesiacov druhej operácii kolena. 

„Vrátil som sa do prípravy a odchytal aj prípravu v Turecku. 

Koleno však nebolo celkom v poriadku. Po záťaži robilo prob-

lémy, preto bol potrebný druhý zákrok,“ povedal brankár, ktorý 

bol pri všetkých úspechoch AS Trenčín.  

Návrat na trávniky je otázny. Mal by však stihnúť záver jari: 

„Prognóza ma nezaujímala. Na jeseň som si dával ciele, ale 

všetko bolo inak. Ortézu by som mal nosiť ešte o pár dní dlhšie. 

Museli mi vybrať cistu, ktorú som mal už dlhšie pod kolenom. 

Navyše, vyštikli mi ešte kúsok poškodeného menisku.“  

www.astrencin.sk 26.02.2019 

Pomocná evidencia 149/1/2019 

 

AS Trenčín s novým trénerom Matthiasom Kohlerom 

 

AS Trenčín povedie do konca sezóny nemecký kormidelník 

Matthias Kohler. Realizačný tím opustil na vlastnú žiadosť 

doterajší hlavný tréner Vladimír Cifranič. 

„V pozícii asistentov trénera budú naďalej pôsobiť Richard 

Slezák a Gideon van der Wee. Trénerom brankárov zostáva 

naďalej Tomáš Belic. Realizačný tím, ktorí sme zložili pred 

štartom jarnej časti, má aj po odchode trénera Cifraniča našu 

podporu,“ povedal generálny manažér Róbert Rybníček. 

http://www.teraz.sk/
http://www.astrencin.sk/
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„Už po stretnutí proti Zlatým Moravciam som ponúkol svoju 

abdikáciu, ktorú vedenie klubu neprijalo. Po zápase proti Trna-

ve som opäť požiadal o uvoľnenie z pozície hlavného trénera,“ 

povedal Vladimír Cifranič a dodal: „Mužstvo potrebuje impulz. 

Ten mu asi už neviem dať. 

Sám cítim, že nemám 

energiu, ktorá by dostala 

viac z nášho tímu. Preto 

som sa definitívne rozho-

dol skončiť. Som si vedo-

mý svojej zodpovednos-

ti.“ 

Vladimír Cifranič pre-

vzal tím po odchode Martina Ševelu. Počas jesennej časti 

uplynulej sezóny spoločne s Romanom Marčokom a následne 

ako jediný šéf realizačného tímu doviedol mužstvo cez úspešné 

play-off do Európskej ligy. Od začiatku tohto ročníka pracoval 

v pozícii asistenta trénera Ricarda Moniza, ktorého ešte počas 

jesene nahradil. 

Matthias Kohler má síce len 27 rokov, ale bohatú futbalovú 

minulosť. Pracoval pre Nemeckú futbalovú asociáciu, Ajax 

Kapské mesto, Ajax Amsterdam, Holandskú futbalovú aso-

ciáciu a Johana Cruijjfa. Študoval športovú ekonómiu, kon-

dičnú prípravu, trénerstvo a športovú psychológiu. 

www.astrencin.sk 20.03.2019 

Pomocná evidencia 214/1/2019 

 

Fenerbahce Istanbul víťazom turnaja This is my sen  

 

Víťazom turnaja This is my sen 2019 hráčov do 11 rokov, 

ktorý sa v Trenčíne konal v dňoch 12. – 14. apríla, sa stal 

istanbulský Fenerbahce. Druhé miesto obsadil anglický West 

Ham United a tretí skončil taliansky SSC Neapol. Domáci AS 

http://www.astrencin.sk/
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Trenčín obsadil v konkurencii šestnástich tímov zo šiestich 

krajín výborné šieste miesto. Stal sa tak najvyššie umiestneným 

slovenským účastníkom turnaja. 

V kvalitnej medzinárodnej konkurencii sa nestratili ani 

mladíci AS Trenčín. 

Tím v bielych dre-

soch sedem zápasov 

vyhral, päť remizoval 

a trikrát prehral. Po-

tešil skvelou defen-

zívnou hrou, keď v 

pätnástich stretnu-

tiach inkasoval len osemkrát. Zverenci trénerov Michala 

Vereša a Miroslava Uhrína získali skalpy Zbrojovky Brno, 

MŠK Žilina, Górniku Zabrze, 1.FC Slovácko, Zaglebie Lubin, 

Slavie Praha a vyhrali derby s červeným tímom AS Trenčín. S 

víťazom turnaja z Istanbulu a druhým West Ham United 

prehrali o jediný gól (0:1). Súboj s tretím Neapolom sa skončil 

bezgólovou remízou. Hoci náš tím v červenom nezískal ani bod, 

ani títo chlapci sa nestratili. 

 „Do turnaja sme vstúpili herne aktívne. Boli sme do-

minantní, ale doplatili sme na slabú efektivitu v zakončení. To 

nás trápilo počas celého turnaja. Napriek tomu hodnotím 

vystúpenie mužstva veľmi pozitívne. Takmer v každom zápase 

sme diktovali tempo hry. Pozitívne hodnotím aj mentálne 

nastavenie chlapcov, ktorí na ihrisku nechali srdce. Siahli si na 

dno svojich síl,“ povedal na adresu bieleho tímu tréner Michal 

Vereš. 

 Vyjadril sa aj k červenému družstvu: „Musím ho pochváliť 

za prístup. Chlapci bojovali v každom zápase až do konca. Za 

každého stavu. Snažili sa o typický trenčiansky herný prejav, aj 

keď sa súperom po fyzickej stránke momentálne nedokázali 

vyrovnať.“ 

Chlapci z Fenerbahce Istanbul oslavujú zisk víťazného pohára. 
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Najlepším hráčom turnaja sa stal Boran Eligüzel z Fe-

nerbahce. Najlepším strelcom bol Sidney Eldreo z West Ham 

United a najlepším branká-

rom domáci Thomas Mi-

nárech. Cenu Stanislava 

Lobotku pre najlepšieho 

hráča AS Trenčín dostal 

Nicolas Haško. 

Novinkou piateho roč-

níka turnaja TiMS 2019 

bola trénerská konferencia zameraná na rozvoj hráčov v 

kategórii prípraviek.  

www.astrencin.sk 15.04.2019 

Pomocná evidencia 279/1/2019 

 

AS Trenčín reálne hrozí zostup do druhej ligy 

 

Rozprávame sa s generálnym manažérom AS Trenčín Ró-

bertom Rybníčkom. 

AS Trenčín sa neprebojoval do majstrovskej časti. Do-

konca reálne hrozí zostup 

do druhej ligy. Ako prežíva-

te tieto dni?  

„Nachádzame sa v situácii, 

ktorú sme si v nedávnej dobe 

ani nedokázali predstaviť. Nie 

je to jednoduché obdobie. 

Urobili sme niekoľko chýb a 

zatiaľ sme ich nedokázali vy-

riešiť. Na druhej strane, analýza ukazuje veľa faktorov, ktoré 

momentálny stav ovplyvňujú. Nie je jednoduché prelomiť ich. 

V klube dostávajú šancu ľudia s minimom skúseností. Preží-

Najlepšiemu brankárovi T. Minárechovi blahoželá jeho vzor I. Šemrinec. 

http://www.astrencin.sk/
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vame nesmierne zaujímavé dobrodružstvo. Ak ho zvládneme, 

klub bude o sto percent silnejší.“ 

Napriek tomu sezóna nemusí byť stratená. Láka vás v 

prípade úspechu Žiliny v Slovnaft cupe baráž a možno aj 

letná účasť v Európskej lige?  

„Poviem úprimne. Z pohľadu celkovej situácie v klube sa 

podobnými myšlienkami vôbec nezaoberáme. Pre nás je veľmi 

dôležité, aby hráči našli medzi sebou silu a vôľu neľahkú po-

zíciu zvládnuť. Nemajú takmer žiadne skúsenosti a väčšina vecí 

je pre nich nová. Sme v situácii, kedy kabína musí reagovať 

maximálnym nasadením a vierou vo vlastné schopnosti. Verím, 

že oba atribúty nájdu a zachránia pre Trenčín najvyššiu súťaž.“ 

Je súčasný stav najmä o trpezlivosti? Máte ju ešte?  

„Keby som bol v podobnej situácii pred dvanástimi rokmi, 

ani by som nespával. Dnes už mám viac trpezlivosti a hlavu 

úplne inak nastavenú. S pánom La Lingom sme si určité veci 

zadefinovali. Prežívame ťažké obdobie. Pripravujeme klub ako 

taký na život pre ďalších dvadsaťpäť rokov so všetkým záze-

mím, ktoré doteraz nemal. To znamená štadión aj akadémiu, 

aby sme štandard, aký potrebuje mať klub európskych paramet-

rov. Keď sa nám to podarí, znova sa vrátime na stratené pozície. 

Športová úroveň je nesmierne dôležitá. Dnešný stav prežijeme 

a budúci rok bude pre nás iný.“ 

Chápe situáciu aj majiteľ  Tschen La Ling?  

„Má svoj názor. Nemám dôvod neveriť mu ani na sekundu. 

Podobné problémy sme si už vyskúšali pred rokmi. Vypadli 

sme do nižšej súťaže a vrátili sa naspäť. On to s klubom myslí 

vážne a následne ho chce odovzdať niekomu ďalšiemu v dob-

rom stave. Potom už bude zložité povedať, nech futbal v Tren-

číne nepokračuje, keď bude mať vybudované kvalitné záze-

mie.“ 

http://trencin.sme.sk/
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Skupina o záchranu je vyrovnaná. Viete si reálne pred-

staviť, že by ste od jesene cestovali do Šamorína, Banskej 

Bystrice či neďalekej Dubnice?  

„Nezakrývajme si oči. Sme v situácii, že nemáme náskok 

pred ostatnými. Musíme počítať aj s touto alternatívou. Je reál-

na a môžeme byť jedným z tímov, ktorých sa zostup bude týkať. 

Netreba podliehať panike a robiť neuvážené kroky. Môžeme 

vykonať určité roz-

hodnutia, ktoré v 

daný moment budú 

pôsobiť správne, ale 

z dlhodobého hľa-

diska by nás vrátili 

naspäť.“ 

AS Trenčín si 

dlhodobo budoval 

renomé vo futba-

lovej Európe. Nemáte obavy, aby nevydarené obdobie všet-

ko nepokazilo?  

„Okrem špičkových klubov s vynikajúcim finančným záze-

mím prechádzajú rôznymi etapami vývoja takmer všetky kluby. 

Rok hráme mimo domovského stánku. Na naše zápasy chodí 

sto divákov. Fungujeme bez akejkoľvek atmosféry. Nikdy sme 

ešte nemali toľko zranených ako dnes. To sú kľúčové veci. V 

neposlednom rade je vekový priemer kabíny približne dvadsať 

rokov. Na ihrisku dostávajú šancu chlapci bez skúsenosti. Sta-

viame štadión, čo nás stojí neskutočne veľa času a prostriedkov. 

Športový proces sme troška odsunuli nabok. To nie sú výho-

vorky, ale realita. Nevnímame, že by klub klesol alebo stratil 

reputáciu. Získa ju motiváciou, po ktorej sme dlhodobo volali. 

Šesť rokov po sebe sme hrali pohárovú Európu a iba jediný duel 

v Trenčíne. Z dlhodobého hľadiska sme takto fungovať už 

nemohli. Z môjho hľadiska by nám padlo vhod, keby sme si 

Majiteľ AS Trenčín Tschen La Ling s generálnym manažérom Róbertom Rybníčkom. 
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oddýchli a pripravili sa na novú sezónu. Ja verím, že budeme aj 

naďalej v najvyššej súťaži.“ 

Nedávno odstúpil tréner Vladimír Cifranič. Prekvapila 

vás jeho rezignácia?  

„Vlada mám veľmi 

rád. V klube pôsobí už 

takmer deväť rokov. Si-

tuácia sa vyvíjala tak, že 

ak by sám neprišiel, 

pravdepodobne by sme 

nedovolili, aby pokra-

čoval. Tlak, ktorý musel stráviť, ho drvil. Už nebol schopný ani 

rečou tela a vyžarovaním energie mužstvu pomôcť. S požia-

davkou skončiť prišiel sám. Súviselo to aj s jeho zdravotným 

stavom. Stále sa bavíme o futbale. Šport je súčasť života, ktorá 

by nemala ovplyvňovať, či si človek zničí zdravie.“ 

Za trénerov si vyberáte zväčša ľudí zvnútra klubu, ktorí 

už prostredie dlhodobo poznajú. Spĺňa Matthias Kohler 

vaše predstavy?  

„Od začiatku sme o ňom mali dobré referencia. Mohli sme 

do tímu zasiahnuť aj človekom z vonkajšieho prostredia ako bol 

Ricardo Moniz. 

Zmena však prišla 

rýchlo a nemali 

sme pripravený 

iný variant. Po-

kračovanie člove-

ka z realizačného 

tímu bolo logic-

kým krokom. Matthias je mladý tréner. Dnes však na veku 

nezáleží. Ide len o to, či má kvalitu alebo nie.“ 

Možno očakávať v letnom období zemetrasenie v kádri 

aj na trénerskom poste?  
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„Každý pol rok robíme analýzu. Hodnotíme rôzne aspekty. 

Dnešná situácia je zložitá. Presne nám ukazuje charaktery, po-

stoje hráčov aj ľudí v klube ako takom. Na základe toho sa roz-

hodneme, kto môže a bude pokračovať a pri ktorých osobách 

musíme hľadať nové personálne obsadenie. K tejto selekcii ur-

čite príde. Bude pomerne výrazná a zaujímavá. Bude vychádzať 

z objektívnej a racionálnej analýzy.“ 

www.sme.sk 17.04.2019 

Pomocná evidencia 292/1/2019 

 

Matthiasa Kohlera opäť nahradil Vladimír Cifranič 

 

V zápase 7. nadstavbového kola o záchranu vo Fortuna lige 

2018/2019 v sobotu 4. mája viedol futbalistov Trenčína v My-

jave proti Nitre (1:4) ako hlavný tréner opäť Vladimír Cif-

ranič. Ten dočasne nahradil Nemca Matthiasa Kohlera, ktorý 

totiž ešte nemá najvyššiu trénerskú licenciu, nutnú pre funkciu 

hlavného trénera vo fortunaligovom mužstve minimálne štu-

dovať. 

Matthias Kohler odtrénoval päť stretnutí s bilanciou 1 výhra, 

2 remízy a 2 prehry s negatívnym skóre 5:9. Po štvorgólovej 

prehre v Senici však prišlo opäť k zmene a mladý Nemec už nie 

je dočasným trénerom AS.  

Zmena by však mala byť len formalitou. Tréner Matthias 

Kohler totiž ešte nemá najvyššiu trénerskú licenciu, ktorú je 

nutné pre funkciu hlavného trénera vo fortunaligovom mužstve 

minimálne študovať. Hoci podľa klubových informácií by mal 

byť čerstvo prijatý na štúdium EURO PRO licencie v Nemecku, 

administratívne sa to zatiaľ nepodarilo doriešiť na Slovenskom 

futbalovom zväze (SFZ). 

 V zápase s Nitrou teda viedol s visačkou hlavného trénera 

opäť Vladimír Cifranič.  

http://www.sme.sk/
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„Bola to moja povinnosť, stále som s klubom zmluvne via-

zaný. Vždy som hovoril, že ak bude v mojich silách pomôcť, 

tak to urobím. Vznikla táto situácia a zobral som to na seba. 

Videl som všetky zápasy a poznal formu mužstva. Uvidíme, čo 

bude teraz ďalej. Už pri svojom odchode som sa dohodol s ge-

nerálnym manažérom, že si po určitej dobe sadneme a pre-

berieme niektoré veci,“ priblížil na pozápasovej tlačovej kon-

ferencii svoj pohľad Vladimír Cifranič.  

AS klesol už veľmi hlboko do zostupových vôd, predpo-

sledná jedenásta priečka by znamenala na konci sezóny baráž o 

zotrvanie medzi elitou proti druhému celku druhej najvyššej 

súťaže. 

www.teraz.sk 05.05.2019 

Pomocná evidencia 337/1/2019 

 

Skúsený Ivan Galád povedie AS Trenčín do konca sezóny 

 

Trénerom AS Trenčín bude do konca sezóny skúsený 

kormidelník Ivan Ga-

lád. Päťdesiatšesťroč-

ný lodivod prichádza 

na posledné tri kolá s 

jediným cieľom, za-

chrániť pre mesto a re-

gión prvú ligu. V rea-

lizačnom tíme aj na-

ďalej zostávajú Mat-

thias Kohler, Richard Slezák, Tomáš Belic a Gideon van der 

Wee. 

„Všetci vidia, v akej sme situácii. Zostávajú už len tri kolá,“ 

povedal generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček 

a pokračoval: „Úprimne priznávam, je to pre nás netradičné 

riešenie, ale v tejto situácii nevyhnutné. Trénera Ivana Galáda 

http://www.teraz.sk/
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poznáme veľmi dobre z jeho pôsobenia v Trenčíne aj z pohľadu 

jeho osobnosti. Zakladá na silnej motivácii a energii. Preto sme 

ho oslovili a sme radi, že ponuku prijal. Dohoda znie do konca 

sezóny. Potom si k tomu sadneme.“  

Tréner Ivan Galád má skúsenosti z ligového pôsobenia na 

lavičkách v Nitre a Ružomberku. V pozícii hlavného trénera se-

del aj na lavičke reprezentačnej dvadsaťjednotky. Rodák z 

Krupiny neprichádza do celkom nového prostredia. V ročníku 

2008/2009 viedol Trenčanov v druhej najvyššej súťaži.  

www.astrencin.sk 07.05.2019 

Pomocná evidencia 344/1/2019 

 

Krajské kolo McDonald´s Cupu ovládol Trenčín 

 

Už 21. ročník krajského kola futbalového turnaj McDonald´s 

Cup priniesol v utorok 21. mája na ihrisku v Záblatí výborný 

futbal. Turnaj má na Slovensku dl-

horočnú tradíciu. Na 21. ročníku 

sa proti sebe postavilo 945 zá-

kladných škôl z celého Slovenska.  

Mechanizmus postupu je jed-

noduchý. Jednotlivé futbalové 

družstvá sa postupne kvalifikujú 

od školských, regionálnych, ob-

vodných a krajských kôl až do 

celoslovenského finále, kde malí 

futbalisti bojujú o titul majstra 

Slovenska. 

Dominantným tímom na turnaji 

boli domáci Trenčania. Tí už v základnej skupine porazili 

Dubnicu a Belušu zhodne 12:0. V bojoch o prvé až tretie miesto 

porazili Nitrianske Rudno (9:1) a Krajné (12:1). Deti zo ZŠ 

http://www.astrencin.sk/
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Novomeského sú zároveň futbalistami prvoligových mládež-

níckych tímov AS Trenčín. 

 „Tento rok sme mali mimoriadne silný výber. Poviem 

otvorene, že sme si nič iné ako víťazstvo nepripúšťali,“ nechal 

sa po záverečnom stretnutí počuť tréner Michal Vereš. 

Trenčania sú v historickom rebríčku McDonald´s Cupu jas-

nými preborníkmi. Za ostatných sedem ročníkov sa do sveta 

pozreli už štyrikrát. Naposledy pred rokom navštívili v Lon-

dýne stretnutie medzi Chelsea a Manchesterom United. Do sve-

ta by sa radi pozreli aj ich nasledovníci. 

 „Motivácia navštíviť špičkový futbal niekde v Európe je 

obrovská. Zatiaľ nie je známe, kam víťaz turnaja vycestuje, ale 

prvé miesto je pre nás lákavé. Pre deti je celkový triumf veľkou 

motiváciou,“ pokračoval Michal Vereš. 

Konečné poradie: 1. ZŠ Novomeského 11, Trenčín, 2. ZŠ 

Školská 492/15 Nitrianske Rudno, 3. ZŠ s MŠ Krajné 173, 

Krajné, 4. ZŠ s MŠ Sídlisko Centrum I 32, Dubnica nad Váhom, 

5. ZŠ Gorazdova 1319/6, Bánovce nad Bebravou, 6. ZŠ R. 

Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske, 7. ZŠ s MŠ Lúka 135, 8. 

ZŠ a MŠ Školská 235/10, Považská Bystrica, 9. ZŠ Slatinská 3, 

Beluša. 

Najlepšia hráčka Ema Hankociová (Trenčín), najlepší hráč 

Tobiáš Farkaš (Bánovce), najlepší strelec Patrik Poliaček 

(Nitrianske Rudno), najlepší brankár Daniel Priekala (Parti-

zánske).  

www.sme.sk 21.05.2019 

Pomocná evidencia 376/1/2019 

 

Prehra Trenčína 0:2 v prvom zápase baráže  v Poprade  

 

Achraf El Mahdioui mimo hry. Desley Ubbink po dlho-

dobom zranení. K tomu absentujúci Hamza Čatakovič, Mo-

hammed Lamine, Reuben Yem a Jakub Paur. Aj túto 

http://povazska.sme.sk/
http://www.sme.sk/
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situáciu musel tréner Ivan Galád riešiť pred prvým zápasom 

baráže o Fortuna ligu. V popradskej časti baráže v utorok 28. 

mája sa mu to nepodarilo a do žilinskej odvety vstupuje AS 

Trenčín  s dvojgólovým mankom. 

„Chalani nám určite chýbajú, ale nič to nemení na dnešnom 

stave. Domáci si víťazst-

vo 2:0 zaslúžili. Ak bu-

deme takto pokračovať, 

vypadneme,“ povedal 

Igor Šemrinec po zápa-

se na východe Slovenska 

a pokračoval: „Od mája 

míňame jednu šancu za 

druhou na záchranu v lige. Máme pred sebou posledný zápas. 

Ďalšia možnosť už nebude. To hovorí za všetko.“  

Ďaleko od spokojnosti mal aj kapitán Peter Kleščík: „Našou 

komplikovanou hrou sme sa sami dostali pod tlak. Hlavne v 

prvom polčase súper dobre využíval priestory za našimi chrb-

tami. Súper nás prevýšil v agresivite, túžbe. Jednoducho vo 

všetkom. Verím však, že sa vieme dať dokopy a zabojovať...“  

www.astrencin.sk 29.05.2019 

Pomocná evidencia 397/1/2019 

 

AS Trenčín vyhral 4:1 a zachránil sa vo Fortuna lige 

 

AS Trenčín – FK Poprad 4:1 (2:1) v sobotu 1. júna v Žiline 

v odvete baráže o účasť v budúcom ročníku Fortuna ligy. Tím 

pod vedením trénera Ivana Galáda sa zachránil vo Fortuna lige. 

Dokázal zmazať manko 0:2 z utorňajšieho prvého súboja. 

AS Trenčín: Šemrinec – Yem, Šulek, Kleščík, Skovajsa (63. 

Roguljič) – Van Arnhem – Sleegers, Ubbink (71. Kvocera), 

Abdul, Osman – Čatakovič (71. Corryn). 

http://www.astrencin.sk/
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FK Poprad: Knurovský – P. Maslo, Luberda, Horváth, 

Zekucia – Pajer – Acosta, Jančo (66. Maťaš), Zošák, Kukoľ (83. 

Streňo) – Šesták. 

Góly: 11. Sleegers, 26. Šulek, 78. Roguljič, 81. Corryn – 28. 

Horváth. Diváci: 989. 

Úvodná desaťminútovka veľa zaujímavého nepriniesla. 

Hneď v 11. min sa ale Sleegers na pravej strane šikovne vyhol 

ofsajdu, dostal sa s lop-

tou do šestnástky a kríž-

nou strelou prekonal 

Knurovského – 1:0. V 

26. min Trenčania zma-

zali dvojgólové manko z 

prvého duelu. Po rohu sa 

lopta v šestnástke odra-

zila k Šulekovi, a ten ju poslal do siete – 2:0. O dve minúty 

hostia kopali priamy kop. Na zadnej žrdi ostal zabudnutý Hor-

váth a loptu dostal za Šemrinca – 1:2. Bolo jasné, že predlžovať 

sa nebude. V 43. min to vyskúšal z diaľky Ubbink. Jeho pokus 

však Knurovský vytlačil na brvno a loptu následne skrotil. 

Poprad dobre bránil. Nepúšťal súpera do vyložených príle-

žitostí. Po hodine hry Trenčania stiahli hru na troch obrancov a 

posilnili ofenzívu. V 

hre bolo množstvo sú-

bojov a necelá tisícka 

divákov sledovala viac 

boj ako futbal. Dvadsať 

minút pred koncom po-

slal tréner Galád na 

ihrisko dvoch nových 

hráčov. V 78. min práve striedajúci Roguljič z dobrých trid-

siatich metrov poslal na Knurovského bránu výborný pokus do 

Obrovská radosť Milana Corryna po strelení rozhodujúceho gólu. 
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ľavého rohu a gólman hostí kapituloval – 3:1. V 81. min ďalší 

striedajúci hráč Corryn stanovil na konečných 4:1. 

www.astrencin.sk 01.06.2019 

Pomocná evidencia 411/1/2019 

 

Šemrinec poďakoval za impulz trénerovi Galádovi 

 

„V záverečných dvadsiatich minútach sme sa neuveriteľne 

zomkli,“ povedal Peter Kleščík po zápase, ktorý rozhodol o 

zotrvaní AS Trenčín v najvyššej súťaži. „Určite bolo cítiť veľké 

vydýchnutie. Posledné dni boli náročné.“ 

Málokto trenčianskemu tímu po vystúpení v Poprade v uto-

rok 28. mája veril. 

Mdlý výkon bez 

šancí sa však v so-

botu 1. júna na 

žilinskom trávniku 

nezopakoval. „Tré-

ner nás výborne pri-

pravil štvrtkovým 

videom, ktoré však 

nebudem rozoberať. Zomkli sme sa a zvládli sme to. Išli sme 

šťastiu oproti a vyšlo to. Posledné dni a týždne boli nervózne. 

Málo spánku, veľký tlak,“ priznal kapitán nášho mužstva.  

Jedným z faktorov, ktorý mal trápiace sa mužstvo naštar-

tovať, bol tréner Ivan Galád. Ten napokon svoju misiu dotiahol 

do úspešného konca.  

„Chcem, aby záchrana v najvyššej súťaži patrila všetkým ľu-

ďom, ktorí robia v klube, všetkým Trenčanom. V prvom rade 

však hráčom a realizačnému tímu. Ak som k tomu prispel 

svojou troškou, teším sa. Verím, že v Trenčíne budú v najbliž-

ších dňoch, mesiacoch a rokoch iba krásne futbalové dni,“ 

zaželal si skúsený kormidelník a motivátor.  

http://www.astrencin.sk/
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Práve príchod rodáka z Krupiny na lavičku tri kolá pred 

koncom označil za kľúčový aj brankár Igor Šemrinec: „Som 

rád, že sme to zvládli. To bolo to najdôležitejšie. Príchod tréne-

ra Galáda bol obrovským impulzom pre celú kabínu. Prišiel v 

správnom čase. Dokázal nás výborne pripraviť po taktickej 

stránke. Má veľký podiel na tom, že sa nám to podarilo.“  

Gól, ktorý o všetkom rozhodol, dal striedajúci Milan 

Corryn desať minút pred záverečným hvizdom. „Bol to môj 

najdôležitejší gól v kariére. Radosť bola obrovská,“ komentoval 

svoj presný zásah Milan Corryn.  

www.astrencin.sk 04.06.2019 

Pomocná evidencia 413/1/2019 

 

AS po sezóne: Veľa chýb aj negatívnych okolností 

 

Trenčín má za sebou najhoršiu sezónu od leta 2011, keď 

postúpil medzi elitu. Hráči AS bojovali o ligovú príslušnosť a 

až v odvetnom barážovom súboji ukázali, že sú ochotní po-

riadne sa pobiť o udržanie. V klube sa vymenili štyria hlavní 

tréneri. Na hodnotenie sezóny AS sme sa rozhodli osloviť ge-

nerálneho manažéra Róberta Rybníčka. 

Padol vám kameň zo srdca? 

„Určite. Cítil som, že fanúšikovia sledovali baráž s napätím 

a báli sa, čo bude s trenčianskym futbalom, keďže nám rastie 

krásny štadión. Som rád, že to napokon dopadlo aspoň takto.“ 

V priebehu sezóny ste mali štyroch hlavných trénerov, čo 

ja na Trenčín nezvyklé. Čo za tým máme hľadať? 

„V minulých rokoch sme skutočne len málokedy pristupo-

vali k výmene trénera. Situácia si to jednoducho žiadala. 

Záverečné riešenie s Ivanom Galádom predstavovalo krok, 

ktorý bolo nutné spraviť. Sme radi, že sme sa takto rozhodli. 

Boli sme presvedčení, že je schopný dodať mužstvu impulz 

http://www.astrencin.sk/
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v priebehu jedného mesiaca. Ďakujeme mu za to, akým 

spôsobom zvládol svoju úlohu.“ 

Zostane pri kormidle? 

„Máme asi dva – tri scenáre a zotrvanie Ivana Galáda je 

jedným z nich. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie. Musíme si 

všetko zvážiť.“ 

Čo ste robili zle v priebehu sezóny? 

„Klub je založený na princípoch, ktoré sú pre nás dôležité. 

Úprimne musím povedať, že od niektorých sme upustili. 

Prejavilo sa to na realizačnom tíme, zdravotnej starostlivosti a 

iných veciach. Prišli sme o hernú tvár, ktorá bola roky iden-

tická. Musíme sa vrátiť k tomu, čo nás zdobilo.“ 

Aké zmeny môžeme očakávať v lete? 

„Pre nás je najdôležitejšie postaviť silný realizačný tím, 

ktorý vytvorí jednoliaty kolektív, čo sa prenesie na celé 

mužstvo. K obmene dôjde aj v kádri. Dôležitejšie ako hráčske 

zmeny je prinavrátiť mužstvu mentálnu silu a vieru vo svoje 

schopnosti. Talent nám nechýba.“ 

Kto bol najlepší hráč vášho mužstva a kto celej sezóny? 

„U nás zaznamenal najväčší progres Reuben Yem, ktorý sa 

môže presadiť v Eu-

rópe. Prekvapil nás 

konštantnou výkon-

nosťou. Celkovo sa 

mi páčil Miroslav 

Káčer zo Žiliny, u 

ktorého je skĺbená 

kvalita a mentalita.“ 

Prvú chybu mož-

no urobili Trenčania hneď v lete. Mužstvo pod vedením 

Vladimíra Cifraniča si síce vybojovalo v atraktívnej baráži so 

Žilinou Európsku ligu, no v novej sezóne nelogicky dostal 

šancu pri kormidle extravagantný Holanďan Ricardo Moniz. 

Najväčší futbalový progres zaznamenal krajný obranca Reuben Yem. 
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Dosiahol síce úspech, pretože AS prešiel cez tri predkolá 

kontinentálneho pohára číslo 2, keď vyradil dokonca aj ho-

landský veľkoklub Feyenoord Rotterdam, no daň bola veľká. 

Ricardo Moniz rozbúral, čo fungovalo. Zobral kapitánsku pás-

ku Petrovi Kleščíkovi, resp. Igorovi Šemrincovi, a narušil 

rovnováhu v kabíne. Totálne zmenil herný prejav tímu a keď po 

vypadnutí z Európy padla na mužstvo deka, „zdekoval sa“ preč. 

Nepozeral sa na svoje chyby, chýbala mu sebakritika, obvinil 

slovenský futbal. 

Trenčania siahli opäť po Cifraničovi, ktorému predtým po-

vedali, nech sa od Moniza učí. Našťastie, na rozdiel od pred-

chodcu si nadhľad udržal. Bol správne kritický aj sebakritický. 

Mužstvo však nedokázal vytiahnuť z priepasti. Proti nemu hrali 

aj nešťastné okolností 

– veľa zranení a tak-

mer žiadna divácka 

podpora, keďže Tren-

čín počas rekonštruk-

cie svojho štadióna 

hráva domáce zápasy 

vo vzdialenej Myja-

ve. Keď to nešlo, Cifranič rezignoval. Šancu dostal vtedy 27-

ročný Matthias Kohler. Sebavedomie mal väčšie ako skúse-

nosti, možno aj preto mu všetci v kádri neuverili a loď sa potá-

pala ďalej. 

V tom čase bol Trenčín v problémoch až po uši. V AS sa 

rozhodli riešiť situáciu „netrenčiansky“ a angažovali trénera na 

krátku dobu. To zvyčajne nerobia. Emotívny Ivan Galád urobil, 

čo mal. Podporil tých, ktorí si to zaslúžili, hrebienok skosil tým, 

ktorí si to pýtali. Pásku vrátil Kleščíkovi a aj so šťastím sa 

Trenčín zachránil. Krátkodobý cieľ splnil, teraz musí AS nájsť 

svoju stratenú tvár. 
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Momenty sezóny 

Pred sezónou sa stal hlavným trénerom Trenčína Ricardo 

Moniz. Dovtedajší kormidelník Vladimír Cifranič pokračoval 

ako jeho asistent. Trenčín odštartoval výstavbu nového štadióna 

a sezónu začal v Myjave. 

AS dosiahol v 6. účinkovaní na medzinárodnej scéne za se-

bou najväčší klubový úspech. Prešiel cez tri predkolá Európskej 

ligy, v pamäti zostane najmä vyradenie Feyenoordu Rotterdam, 

ktorý Trenčania zdolali v Žiline 4:0. V baráži mužstvo spod Čá-

kovho hradu neuspelo v konfrontácii s AEK Larnaka. 

Úspech v pohárovej Európe znamenal odchody troch dôle-

žitých hráčov. Azango zamieril do Gentu, Mance do FC Nantes 

a Lawrence do Anderlechtu. 

Po vypadnutí padla na mužstvo ,,deka“, postupne klesalo v 

tabuľke. Moniz odišiel od tímu a Trenčín sa nezlepšil ani pod 

Cifraničom. Hráči AS natiahli na jeseň desaťzápasovú šnúru 

bez víťazstva, počas ktorej 9-krát prehrali. Na jar sa takisto ne-

zlepšili a putovali do skupiny o záchranu. 

Trenčín neuspeli ani v pohári, keď na jeseň v 5. kole prehral 

na trávniku druholigovej Skalice 1:2. 

Na jar rezignoval tréner Cifranič, zlepšenie neprišlo ani pod 

Kohlerom, a tak na posledné tri kolá nadstavby dostal šancu 

Galád, ktorý s mužstvom so šťastím prežil baráž, keď  v nej 

prežil klinickú smrť. Po prehre 0:2 v Poprade zvíťazili Tren-

čania v odvete na žilinskom štadióne 4:1 a zachránili sa. 

Plusy sezóny 

+ Záchrana v baráži s Popradom, keď v odvete konečne 

ukázal tím víťazného ducha. 

+ Vyradenie troch súperov v predkolách Európskej ligy 

vrátane Feyenoordu Rotterdam. 

+ Začiatok výstavby nového štadióna. 

+ Speňaženie Lawrenca, Manceho a Azanga. 

 



768 
 

Mínusy sezóny 

- Výsledky a výkony, ktoré Trenčín dostali do náročnej si-

tuácie. 

- Trenčín upustil od svojej filozofie a stratil svoj typický her-

ný prejav. 

- Nízke návštevy v Myjave. 

- Zranenia opôr ako El Mahdioui, Šemrinec, Kleščík. 

Vysvedčenie mužstva 

Brankári 3 

Jednotka bol Šemrinec, ktorý ale veľkú časť sezóny chýbal 

pre zranenie. Na jeseň sa medzi žrďami objavil Hrdlička, 

neskôr zamieril do Interu Bratislava. Na jar dostal šancu 

talentovaný Denis Chudý. Brankári nepredstavovali slabinu 

tímu, nesklamal vyslovene ani jeden, hoci chybám sa nevyhli. 

V zlomových momentoch nepredviedli zázračné zákroky. 

Obrana 4 

Defenzíva celého tímu zlyhávala často, o čom svedčí 56 

inkasovaných gó-

lov, čo bolo po Mi-

chalovciach naj-

viac v celej súťaži. 

Obrana utrpela od-

chodom Lawrenca 

do Anderlechtu a 

takisto častými 

zraneniami. Videli 

sme priveľa „nevynútených chýb“, taktických zlyhaní a nedô-

sledností. Progres spomedzi obrancov zaznamenal iba mla-

dučký Yem. 

Stred poľa 5 

Veľkú stratu predstavovalo zranenie El Mahdiouiho. Ty-

pická trenčianska hra postupne prestávala existovať. Mužstvo 

si v mnohých zápasoch dokonca nevytváralo šance. Vytratili sa 
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Zubairu a Ubbink, Paur pod Monizom putoval po všetkých 

postoch zostavy a potom sa zranil, van Arnhem často nebol ani 

priemerný. 

Útok 4 

Čatakovič strelil 12 gólov, čo nie je málo. Mal však pod-

statne na viac. V mnohých zápasoch pôsobil deštrukčne, vr-

cholom bola lajdácky zbabraná penalta proti Podbrezovej. Nič 

to však nemení na tom, že ostatní sa mu ani len nepriblížili. 

Umeh nedokázal zužitkovať fyzický fond. Mance v úvode 

sezóny žiaril, no rýchlo odišiel do francúzskeho FC Nantes, 

Bukari a Sleegers sa v priebehu sezóny vytratili. 

Lavička 5 

Pri fluktuácií hráčov v základnej zostave je vôbec ťažké 

povedať, kto bol náhradník a kto iba žolík. Dobrú alternatívu 

predstavoval iba brankár Chudý. Hráči ako Bukari, Umeh a 

mnohí ďalší len málokedy pomohli tímu príchodom na ihrisko. 

Tréneri 4 

Funkciu hlavného kormidelníka zastávali štyria tréneri. 

Moniz síce takmer dosiahol obrovský európsky úspech, no 

opustil trenčiansku filozofiu. O jej návrat sa snažil Cifranič, 

ktorému to ale nevyšlo. Zlepšenie neprišlo pod mladučkým 

Kohlerom, ktorý potrebuje zbierať skúsenosti a možno trochu 

potlačiť ego. Poznatky mu určite nechýbajú. Napokon zabral 

impulz po príchode emotívneho Galáda, ktorý pomohol tímu k 

záchrane. Jediný splnil svoju úlohu. 

www.sportaktuality.sk 09.06.2019 

Pomocná evidencia 417/1/2019 

 

Chlapcom z Trenčína ušiel Školský pohár SFZ o vlások 

 

Chlapci zo Základnej školy Novomeského Trenčín opäť 

bojovali o zisk Školského pohára SFZ. Ten je určený pre výbery 

základných škôl do 13 rokov. Tento rok sa do neho zapojilo 

http://www.sportaktuality.sk/
http://trencin.sme.sk/
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1500 základných škôl z celého Slovenska. Na finálovom turnaji 

v Poprade sa v dňoch 3. – 4. júna predstavilo osem víťazov 

krajských kôl. 

Ostatné dva ročníky vyhrali práve chlapci z Trenčína. Ví-

ťaznú trofej, šek na tritisíc eur na športové potreby a lístky na 

kvalifikačný zápas Chorvátsko-Slovensko chceli priviezť na 

Považie.  

V úvodnom stretnutí sa stretli so Šamorínom (3:1), čo sa na-

pokon ukázal ako najťažší zápas v skupine. Následne si poradili 

s Popradom (6:2) a v záverečnom dueli základnej skupiny si 

vychutnali Michalovce (9:1). Turnaj pokračoval zápasmi o 

umiestnenie. V semifinále mladí Trenčania nedali šancu Nitre 

(5:0). 

V očakávanom finále proti Žiline prehrali prvý polčas 2:5, 

čo sa napokon ukázalo ako rozhodujúce. V konečnom účtovaní 

nestačili na súpera 5:6 napriek tomu, že statočne bojovali až do 

konca. 

 „Žilinčania boli v prvom polčase lepší. Prvenstvo nás stal 

rýchly gól. Padol už v ôsmej sekunde,“ povedal na margo finá-

lového duelu tréner Peter Čibík. Ten pripravoval mužstvo 

spoločne s Máriom Leškom. Mladí Trenčania nastupovali na 

boj o zlaté medaily sebavedome naladení. Predchádzajúce stret-

nutia zvládli bez čo i len maličkého zaváhania. 

„Obaja favoriti sa stretli v záverečnom stretnutí turnaja. His-

tória nás predurčovala na najvyššie priečky. Chlapci chceli 

napodobniť svojich predchodcov. Radosť máme aj zo striebra. 

Vzorne sme reprezentovali školu aj Trenčiansky kraj, či už na 

ihrisku alebo mimo neho. Som na celý tím hrdý,“ doplnil Peter 

Čibík. 

www.sme.sk 05.06.2019 

Pomocná evidencia 418/1/2019 

 

 

http://nitra.sme.sk/
http://zilina.sme.sk/
http://www.sme.sk/
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Hráčom roka Yem, mladou hviezdou Chudý 

 

AS Trenčín pripravil deviatu edíciu výročného oceňovania 

najlepších hráčov klubu pod názvom „Hviezdy AS Trenčín 

2019“. Rovnako ako pred rokom, aj tentoraz klub pripravil 

slávnostné popoludnie, ktorého sa okrem členov prvého 

mužstva a najlepších mladých hráčov klubu zúčastnili aj tréneri 

mládežníckych tí-

mov klubu a rodičia 

ocenených hráčov 

This is my sen Aca-

demy. 

Členovia reali-

začného tímu prvého 

mužstva rozhodli o 

víťazoch v piatich 

hlavných kategó-

riách. Fanúšikovia a kabína prvého mužstva pridali ocenenie 

pre svojich „Hráčov roka“ a klub rozhodol o držiteľovi tradične 

udeľovanej „Špeciálnej ceny“. Spoznali sme aj najlepších 

mladých futbalistov za ročník 2018/2019, najlepšie hráčky v 

kategóriách žiačky, dorastenky, ženy a meno „Mládežníckeho 

trénera roka“.  

Najcennejšiu trofej určenú pre „Hráča roka“ získal nigérij-

ský obranca Reuben Yem. Krajný bek je štvrtým zahraničným 

hráčom, ktorý získal toto prestížne ocenenie. Pred Yemom 

získali toto ocenenie David Depetris, Peter Kleščík, Miloš 

Volešák, Jakub Holúbek, Stanislav Lobotka, Matúš Bero, 

Rangelo Janga a Achraf El Mahdioui.  

„Cenu za tímového ducha“ (Leadership and Team Spirit 

Award) prisúdila porota stredopoliarovi Philippovi van 

Arnhemovi. Ocenila tak jeho prístup a vôľu obetovať sa v 

náročnom závere ťažkej sezóny.  

Najcennejšiu trofej pre „Hráča roka“ získal Reuben Yem. 
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„Objavom roka“ nielen pre AS Trenčín sa stal nádejný 

brankár Denis Chudý. Túto cenu získali v minulosti aj Martin 

Šulek, Moses Simon, Stanislav Lobotka alebo Philip Azan-

go.  

„Cenu za najväčší nárast výkonnosti“ v priebehu uplynulého 

ročníka získal odchovanec klubu Adrián Slávik. Jeden z fy-

zicky najsilnejších hráčov najvyššej súťaže si počas tohto 

ročníka pripísal trinásť 

ligových štartov. Dva-

násť z nich počas jarnej 

časti tohto ročníka, čo 

iba potvrdzuje opod-

statnenosť ocenenia.  

Najlepším hráčom 

podľa fanúšikov bol 

Antonio Mance, ktorý 

časť sezóny strávil na 

hosťovaní vo francúzskom Nantes. Počas jesene však odohral 

osemnásť ligových zápasov so siedmimi gólmi, tri zápasy 

Slovnaft Cupu s troma gólmi a osem zápasov Európskej ligy so 

šiestimi presnými zásahmi. „Spoluhráčom roka“ (Team-mate 

Award) je na základe hlasovania kabíny Hamza Čatakovič.  

„Špeciálna cena“, ktorú klub udeľuje za významný prínos pri 

podpore alebo propagácii značky AS Trenčín a za špeciálne 

zásluhy v živote klubu, putovala do vitríny trénera Ricarda 

Moniza. Práve on bol hlavným symbolom nášho vydareného 

pohárového leta.  

„Bielo-červené srdce“ získal dlhoročný šéf mládežníckej 

akadémie klubu AS Trenčín Igor Štefanko, ktorý pomáha 

futbalu pod Čákovým hradom už šestnásť rokov.  
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Najlepším mládežníckym futbalistom AS Trenčín sa stal 

Denis Chudý (2000). Nádejný brankár bol logicky vyhlásený 

za najlepšieho aj v ka-

tegórii do devätnásť ro-

kov. Člen kádra prvého 

mužstva sa stal nasle-

dovníkom hráčov ako sú 

Martin Šulek, Matúš 

Bero alebo Róbert Ma-

záň.  

Hráčom roka do 18 

rokov sa stal stredopoliar Filip Tatranský (2001), ktorý trium-

foval aj pred rokom v kategórii do sedemnásť rokov. V kate-

górii U17 získal vôbec prvé ocenenie v rámci ankety „Hviezdy 

AS Trenčín“ Csaba Biricz (2002).  

Najlepším v kategórii do šestnásť rokov sa stal Urban Ma-

zanovský (2003). Pre celkového víťaza ankety spred roka to je 

tretí triumf v rade medzi hráčmi s ročníkom narodenia 2003, 

keď predtým triumfoval aj v U15 a U14.  

Medzi hráčmi do pätnásť rokov je pre túto sezónu najlepším 

Artur Gajdoš (2004). Nádejný stredopoliar má na svojom 

konte ocenenie aj za ročníky, keď vekom patril do kategórie 

U13.  

Najlepším hráčom AS Trenčín v kategórii do 14 rokov je 

Tadeáš Hájovský (2005). Medzi futbalistami do trinásť rokov 

vyhral Jakub Ragan (2006). V ročníku U12 sa ušla cena Ka-

rolovi Blaškovi (2007) najlepšiemu pred rokom v U11. 

Kategóriu do jedenásť rokov vyhral tento rok Timotej Gaven-

da (2008).  

Po šiesty raz v histórii sme spoznali meno najlepšej žiačky, 

po piaty raz najlepšej futbalistky v kategórii ženy a po prvý raz 

sme vyhlásili najlepšiu dorastenku. Medzi žiačkami triumfo-

Najlepším mládežníckym futbalistom sa stal brankár Denis Chudý. 
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vala Michaela Jurenková, v dorastenkách Simona Levaiová 

a medzi ženami Michaela Šišková.  

Ocenenie pre mládežníckeho trénera roka získal Anton 

Cintula, ktorý je ako jediný v klubových štruktúrach od vzniku 

klubu v roku 1992. Najskôr to bolo v pozícii hráča treťoligo-

vého mužstva a následne v pozícii trénera prípraviek.  

Partnermi vyhlasovania držiteľov ocenení v ankete Mladé 

hviezdy AS Trenčín 2019 bola spoločnosť Futbalový sen, ktorá 

venovala všetkým víťazom zájazd na Audi Cup 2019 v Mní-

chove. Trofeje vyrobila skláreň v Lednických Rovniach Rona. 

www.astrencin.sk 07.06.2019 

Pomocná evidencia 431/1/2019 

 

Žiaci a žiačky zo ZŠ Novomeského majstrami SR  

 

Futbalisti a futbalistky zo ZŠ Novomeského sú majstri SR 

v minifutbale. Zvíťa-

zili v piatok 7. júna vo 

finále 21. ročníka 

McDonald’s Cupu 

v Poprade. 

 Stretlo sa tam 

osem najlepších fut-

balových tímov žia-

kov 1. stupňa ZŠ z ce-

lého Slovenska. Tren-

čania zároveň získali výlet na zápas najvyššej španielskej 

futbalovej súťaže La Liga v sezóne 2019/2020.  

Za najlepšiu hráčku vyhlásili Timeu Majanovú, ktorá bola 

zároveň hráčkou s najtvrdšou strelou - 76 km/h. Z tej istej školy 

je aj hráč s najtvrdšou strelou Milan Vicena - 94 km/h.  

Info 25.06.2019 

Pomocná evidencia 439/1/2019 

http://www.astrencin.sk/
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Paur, Van Arnhem a Belic skončili v AS Trenčín 

 

Pred štartom prípravy na nový ročník Fortuna ligy sa kryš-

talizujú zmeny v kádri a realizačnom tíme prvého mužstva AS 

Trenčín. Dnes je definitívne, že mužstvo opustia stredopoliari 

Jakub Paur a Philippe van Arnhem. V pozícii trénera bran-

károv nebude pokračovať Tomáš Belic. Všetkým trom sa skon-

čila platnosť kontraktov. 

Jakub Paur odohral v trenčianskom drese počas troch rokov 

65 ligových stretnutí a zaznamenal 12 gólov. Šesťkrát nastúpil 

v Európskej lige, v ktorej trikrát skóroval. Philippe Van Arn-

hem odohral za rok a pol 31 zápasov a raz skóroval. 

Všetkým trom patrí poďakovanie za prácu odvedenú pre AS 

Trenčín. 

www.astrencin.sk 13.06.2019 

Pomocná evidencia 459/1/2019 

 

Jeseň odohrá AS Trenčín na štadióne v Žiline 

 

Futbalový klub AS Trenčín odohrá všetky domáce zápasy 

jesennej časti nadchádzajúceho ročníka Fortuna ligy na šta-

dióne MŠK Žilina. Rozhodnutie klubu definitívne schválilo za-

sadnutie Únie ligových klubov v Bratislave vo štvrtok 13. júna. 

Výstavba štadióna na Sihoti badateľne pokročila. Vzhľadom 

na aktuálne platné licenčné podmienky však nie je v silách 

klubu spustiť ho do prevádzky tak, aby spĺňal z roka na rok 

prísnejšie normy pre konanie zápasov najvyššej slovenskej 

súťaže.  

Nadchádzajúcu ligovú jeseň preto AS Trenčín odohrá na 

štadióne pod Dubňom. Na základe ďalšieho postupu prác bude 

klub informovať, či sa mu podarí vrátiť na štadión na Sihoti v 

http://www.astrencin.sk/
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druhej časti ročníka 2019/2020 alebo tak bude s príchodom 

ročníka 2020/2021.  

Vzhľadom na všetky doterajšie skúsenosti podporené žia-

dosťami nemalej skupiny fanúšikov sa klub rozhodol využiť pre 

nový ročník ponuku na prenájom štadiónu MŠK Žilina. Ten 

poskytuje výrazne lepšie zázemie nielen pre mužstvo AS, ale aj 

pre fanúšikov, médiá, VIP hostí a delegované osoby.  

Dôležitú úlohu pri rozhodovaní zohralo aj výrazne lepšie 

logistické prepojenie medzi Trenčínom a Žilinou.  

www.astrencin.sk 14.06.2019 

Pomocná evidencia 463/1/2019 

 

Wesley Moraes do Aston Villy, teší sa aj AS Trenčín 

 

Staronový účastník anglickej Premier League, Aston Villa, 

sa pripravuje na novú ná-

ročnú sezónu a hlási jednu z 

prvých posíl. Radosť majú 

aj v slovenskom klube AS 

Trenčín.  

Jeden z najstarších klu-

bov Anglicka sa po troch 

sezónach strávených v The 

Championship, II. najvyššej futbalovej lige, vracia späť medzi 

anglickú elitu. S vyššou kvalitou ale potrebujú „The Villans“ aj 

oveľa konkurencieschopnejší káder, aby mohli v blížiacej sa 

sezóne zamiešať kartami. 

Jedna z prvých posíl, ktorá prišla na štadión The Villa Park, 

naznačuje, že birminghamský klub to s prípravou na novú 

sezónu myslí vážne. Z belgického Club Brugge totiž prichádza 

do Aston Villy brazílsky útočník Wesley Moraes, za ktorého 

Aston Villa neváhala poslať opačným smerom 25 miliónov eur. 

Pre takmer 145-ročný klub ide o najdrahšiu posilu v histórii. 

Wesley Moraes v trenčianskych farbách. 

http://www.astrencin.sk/
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„Je to pre mňa veľmi emotívny moment. Klub a fanúšikovia 

mi dali všetko. Budete mi veľmi chýbať. Ďakujem vám,“ 

rozlúčil sa Brazílčan s belgickým klubom. 

Z transferu robustného 

22-ročného útočníka majú 

radosť aj v AS Trenčín, 

pretože práve spod hradu 

Matúša Čáka putoval 

Wesley za približne 850-

tisíc eur do Brugg. 

„V prvom rade sa z to-

ho veľmi tešíme. Je to 

chlapec, ktorého sme objavili a hrával u nás jeden rok a zakrát-

ko prestúpil. Nakoniec vidíme, že ten výsledok je úspešný, pre-

tože ak som správne videl, malo by ísť o druhý najvyšší prestup 

z belgickej ligy a samozrejme aj my v tom máme nejaké veci, 

ktoré musíme ešte doriešiť, čiže aj pre Trenčín je tento prestup 

určite zaujímavý,“ povedal generálny manažér trenčianskeho 

AS Róbert Rybníček. 

 „V podstate všetko nastavujeme tak, že ak by sa niečo 

podarilo podobným spôsobom, aby aj Trenčín z toho niečo 

následne mal. Aj v tomto prípade je to zadefinované zmluvne a 

klubu to určite pomôže. Vďaka tomuto prestupu nám pribudnú 

nejaké ďalšie finančné prostriedky na dobudovanie štadióna. 

Tešíme sa z toho,“ zopakoval Róbert Rybníček. 

Wesley je len ďalším z rady futbalistov, ktorí prešli cez AS 

Trenčín do kvalitnejšej ligy a následne sa dokázali presadiť, 

značne na seba upútať pozornosť a dostať sa do významného 

klubu či súťaže. Róbert Rybníček verí, že Brazílčan Wesley nie 

je posledným hráčom, ktorý bude mať takýto úspešný futbalový 

osud. 

Z AS Trenčín prestúpil Wesley Moraes do belgického Club Brugge. 
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„Mohol by som ich menovať niekoľko a aj keď sme mali 

možno niekedy neúspech, pri hľadaní týchto talentov sme boli 

vo väčšine prípadov úspešní,“ tvrdí gene-

rálny manažér AS.  „Navyše Wesley bol eš-

te k tomu aj špecifický, pretože mal o niečo 

kratšiu nohu a koordinačne vyzeral možno 

trochu zvláštne, no silové, rýchlostné a kva-

litatívne parametre ho predurčovali, aby sa 

stal dobrým hráčom. On to aj potvrdil. 

Myslím si, že pre náš klub a aj slovenskú 

ligu je to veľmi dobrá reklama. A pokiaľ sa 

mu bude takto dariť ďalej, otvorí tým dvere 

pre ďalších skautov a zástupcov z popred-

ných líg, aby zamierili na náš slovenský trh.“ 

Wesley, ktorý bol v Belgicku tiež korunovaný za najlepšieho 

mladého hráča súťaže, oslávil s Trenčínom zisk majstrovského 

„double“ a s Club Brugge sa dvakrát tešil z titulu majstra ligy a 

z jedného víťazstva v Belgickom superpohári. 

Za Bruggy nastrieľal v 130 zápasoch 38 gólov a na ďalších 

14 prihral, v Trenčíne za jednu sezónu v 22 zápasoch vsietil 

osem gólov a pri piatich asistoval.  

www.sportaktuality.sk 15.06.2019 

Pomocná evidencia 472/1/2019 

 

Reuben Yem prestúpil do belgického tímu KAA Gent 

 

Reuben Yem prestúpil do belgického tímu KAA Gent. Ni-

gérijský obranca prišiel do AS Trenčín v lete minulého roka po 

polročnom pôsobení v Interi Bratislava. Ihneď sa zaradil medzi 

opory mužstva. V ročníku 2018/2019 sa stal držiteľom trofeje 

pre hráča roka v klubovej ankete Hviezdy AS Trenčín. 

http://www.sportaktuality.sk/
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Reuben Yem vyrastal v nigérijskej GBS Academy. Z rov-

nakej futbalovej školy 

prišli v minulosti do Tren-

čína aj Kingley Madu, 

Moses Simon, Hilary 

Gong a Samuel Kalu. 

Zaujímavosťou je, že 

dvadsaťjedenročný Nigé-

rijčan sa vracia do klubu, 

v ktorom pôsobil v doras-

teneckom veku. V Gente však vtedy nezotrval, ale okľukou sa 

tam napokon vrátil.  

V uplynulej sezóne odohral dvadsaťštyri ligových stretnutí a 

osem zápasov v Európskej lige UEFA.  

www.astrencin.sk 17.06.2019 

Pomocná evidencia 478/1/2019 

 

Futbalisti AS Trenčín odštartovali prípravu  

 

AS Trenčín pod vedením Matthiasa Kohlera v utorok 18. 

júna odštartoval prípravu na novú sezónu Fortuna ligy. Do 

prípravy s prvým mužstvom sa zapojil po návrate z hosťovania 

v Zlatých Moravciach brankár Adrián Chovan. Z hosťovania 

v Interi Bratislava prišli strední obrancovia Tomáš Šalata, 

Jovan Pavlovič a krídelník Issa Adekunle. Do prípravy sa 

zapojili dorastenci Michal Petráš, Oleksandr Voitiuk, ku 

ktorým pribudne po absolvovaní maturít Dávid Machara. Už 

v minulom ročníku trénovali s tímom Jakub Kadák a Marián 

Pišoja. Novou tvárou je surinamský reprezentačný krídelník 

Ivenzo Comvalius a belgický mladík Lenny Frank Buyl. Pre 

chorobu chýbal Abdul Zubairu.  

www.astrencin.sk 18.06.2019 

Pomocná evidencia 482/1/2019 

http://www.astrencin.sk/
http://www.astrencin.sk/
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Depetris sa po siedmich rokoch vrátil do AS Trenčín 

 

Argentínsky kanonier David Depetris sa po necelých sied-

mich rokoch vrátil do AS Trenčín. Klubu, v ktorom začal svoju 

futbalovú kariéru na 

starom kontinente, sa 

upísal na jeden a pol 

roka.  

Tridsaťročný fut-

balista so slovenským 

pasom je historicky 

najlepší strelec klubu. 

Počas šiestich rokov 

pod Čákovým hradom strelil 85 gólov, z ktorých 28 zaznamenal 

v najvyššej slovenskej súťaži. Pamätným je najmä ročník 

2010/2011, keď pri návrate AS Trenčín do najvyššej súťaže 

strelil 31 gólov. V ročníku 2012/2013, keď prestúpil do 

tureckého Rizesporu, zaznamenal v jesennej časti Fortuna ligy 

16 presných zásahov. 

„Teším sa, že som späť doma. Dobre si pamätám posledné 

minúty, ktoré som odohral v Trenčíne, kam som prišiel ako 

mladý chlapec. Nepoznal som jazyk, stretol som sa s novou 

kultúrou. Teraz už prichá-

dzam do dôverne známeho 

prostredia. Pozorne som sle-

doval účinkovanie Trenčína 

v uplynulej nevydarenej se-

zóne a veľmi som si želal, 

aby klub zostal v najvyššej 

súťaži. Už je to za nami, 

verím, že všetci v klube si vyhodnotili, čo sa urobilo dobre a čo 

zle. Už sa pozeráme dopredu, vieme, že je tu futbalová kvalita 

D. Depetris si pred časom obliekol aj slovenský reprezentačný dres. 
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a veríme, že nás čaká dobrá sezóna,“  vyjadril svoje pocity po 

návrate do klubu David Depetris. 

„David je hráč, ktorý pre nás môže v kabíne veľa znamenať,“ 

povedal generálny manažér klubu Róbert Rybníček a po-

kračoval: „Plánujeme vrátiť sa k futbalistom, ktorí tu znamenali 

najväčší rozvoj po športovej stránke. Chceme vytvoriť pevnú 

os. Musíme pomôcť realizačnému tímu, aby káder nabral dych, 

ktorý sme za posledné dva roky stratili. Sme poučení minulým 

rokom. Budeme sa snažiť vystužiť tím skúsenými hráčmi.“ 

www.astrencin.sk 19.06.2019 

Pomocná evidencia 488/1/2019 

 

Antonio Mance prestúpil do chorvátskeho NK Osijek 

 

Antonio Mance definitívne opúšťa futbalový klub AS 

Trenčín. Po polročnom hosťovaní vo francúzskom FC Nantes 

prestúpil do chorvátskeho 

NK Osijek. Tretí tím mi-

nulého ročníka najvyššej 

chorvátskej súťaže čaká 

kvalifikačná fáza Európ-

skej ligy. 

Dvadsaťtriročný rodák 

z Rijeky Antonio Mance 

odohral v trenčianskom 

drese 52 stretnutí a strelil 21 gólov. Pamätným zostane najmä 

vlaňajší dvojzápas proti Feyenoordu Rotterdam v 3. predkole 

Európskej ligy UEFA, v ktorom Trenčínu vystrieľal štyrmi gól-

mi postup.  

„Ďakujem za všetko klubu a fanúšikom. V drese AS som 

začal hrať veľký futbal a na to nikdy nezabudnem. Rovnako ako 

na letné oslavy po európskych zápasoch v sektore s 

najvernejšími fanúšikmi,“ povedal ešte pred odchodom na pol-

Antonio Mance strieľa jediný gól AS Trenčín na štadióne Feyenoordu. 

http://www.astrencin.sk/
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ročné hosťovanie do francúzskej najvyššej súťaže Antonio 

Mance. Isté je, že sa nezmazateľne zapísal do histórie tren-

čianskeho futbalu. 

www.astrencin.sk 21.06.2019 

Pomocná evidencia 490/1/2019 

 

Pätnástke AS Trenčín chýbal k titulu jediný gól 

 

Starší žiaci AS Trenčín sa predstavili v Poprade na finá-

lovom turnaji o majstra Slovenska, ktorý vyvrcholil v sobotu 

22. júna. V konkurencii troch tímov skončili na striebornom 

stupienku. 

V prvom zápase zverenci trénera Mareka Ďanovského 

nastúpili proti Žiline (2:3). Stretnutie malo vysokú úroveň. 

Trenčania sa dvakrát 

dostali do jednogólo-

vého náskoku, no sú-

per vždy vyrovnal. V 

64. minúte sa po prís-

nej červenej karte z 

ihriska porúčal Artur 

Gajdoš, čo súper vy-

užil na strelenie víťaz-

ného gólu. 

Proti Slovanu (1:0) 

šlo o bojovný zápas, kde mohli vyhrať oba tímy. Trenčínu sa v 

prvom polčase podarilo streliť gól a napokon i duel najtesnej-

ším rozdielom vyhrať. V poslednom zápase mladí Trenčania 

vedeli, že ak chcú pomýšľať na celkové prvenstvo, musia 

Prešov (4:1) bezpodmienečne zdolať. Chlapci podali výborný 

výkon. 

http://www.astrencin.sk/
http://zilina.sme.sk/
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O tom, že si na krk zavesia strieborné medaily, napokon 

rozhodla minitabuľka troch tímov. V nej mali vyrovnané skóre 

3:3 a na zisk majstrovskej trofeje im chýbal jeden gól. 

 „Myslím si, že chlapci podali výborné výkony. Na turnaji 

ukázali futbalovú kvalitu. Po skončení sa nám dostalo veľa 

uznania od rôznych trénerov, nakoľko sa im náš futbal páčil,“ 

nechal sa počuť tréner „pätnástky“ AS Marek Ďanovský. 

Najlepším brankárom turnaja sa stal Oliver Lapoš a najlep-

ším strelcom s tromi gólmi Ján Veselý. 

Výsledky: Trenčín – Žilina 2:3 (A. Gajdoš, S. Bulko), 

Trenčín – Slovan 1:0 (J. Veselý), Trenčín – Prešov 4:1 (J Veselý 

2, A. Gajdoš, S. Bagín). 

www.sme.sk 22.06.2019 

Pomocná evidencia 491/1/2019 

 

FC Letka je tretí najlepší tím v malom futbale  

 

Na republikovom šampionáte v malom futbale v Piešťanoch 

v dňoch 22. – 23. júna sa zúčastnilo 50 tímov. Jedným z nich 

bola aj trenčianska 

FC Letka. Tej sa 

v základnej skupine 

darilo. Inkasovala 

v nej iba tri góly a s 

plným bodovým zis-

kom bez problémov 

postúpila do vyraďo-

vacích bojov. Tam 

postupne zdolal Gas-

ko Prešov, Patriotov z Kanianky aj FC Bepon - všetko po zhod-

ných výsledkoch 4:1. 

Mužstvo z Trenčína prvý raz prehralo až v semifinále s 

neskorším víťazom majstrovstiev Slovenska To-Day Prešov 

http://trencin.sme.sk/
http://www.sme.sk/
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(1:4). V malom finále sa Letke darilo a porazila Papalalulu 

Bratislava (3:0) a získala bronzové medaily. 

 „Na turnaj sme sa chceli pripraviť zodpovedne a vytvoriť čo 

najsilnejšie mužstvo. Jeho základom bola dobrá partia. Snažili 

sme sa sústrediť na každý najbližší zápas a postupne sa 

prepracovať na čo najvyššie pozície. Prehrali sme iba raz, aj to 

s majstrovským tímom. Tretím miestom sme si zabezpečili 

účasť v Lige majstrov, ktorá sa tento rok bude konať v Talian-

sku,“ povedal kapitán tímu Marek Beňo. 

O bronz sa zaslúžili:  Ján Škultéty, Viktor Škultéty, Jaro-

slav Repa, Martin Ďuráči, Milan Čaja, Matej Moško, Ján 

Dohnan, Marek Beňo, Peter Havier, Tomáš Ondrušek, Igor 

Držík, Dalibor Rožník. 

www.sme.sk 23.06.2019 

Pomocná evidencia 494/1/2019 

 

V realizačnom tíme AS Trenčín J. Ančic a M. Hanek 

 

Realizačný tím AS Trenčín pre nadchádzajúci ročník začína 

dostávať definitívnu podobu. K trénerovi Matthiasovi Koh-

lerovi pribudla dvojica Juraj Ančic a Michal Hanek.  

Obaja majú spoločnú reprezentačnú  aj trenčiansku futba-

lovú minulosť. Juraj Ančic (37 rokov) sa pod Čákov hrad vracia 

po polroku strávenom na lavičke Interu Bratislava, kde pôsobil 

s kompetenciami hlavného trénera. Michal Hanek (38 rokov) 

má za sebou mládežnícku minulosť vo farbách TTS Trenčín. 

Rodák z Dolnej Súče odštartoval svoju seniorskú kariéru vo 

farbách ZTS Dubnica. Bývalý reprezentačný obranca následne 

hral za Dinamo Moskva, Spartu Praha, Slovan Bratislava, 

Tatran Prešov, Poloniu Bytom, Lubin, Kapfenberg alebo Diós-

győri. V národnom tíme má na svojom konte 14 štartov. 

www.astrencin.sk 24.06.2019 

Pomocná evidencia 500/1/2019 

https://sport.sme.sk/r/269/futbal-liga-majstrov.html
http://dovolenka.sme.sk/taliansko
http://dovolenka.sme.sk/taliansko
http://www.sme.sk/
http://www.astrencin.sk/
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Do AS Trenčín sa z Holandska vrátil Ryan Koolwijk 

 

V priebehu dvoch sezón odohral v drese AS Trenčín 43 zá-

pasov a zaznamenal šesť gólov. Dvakrát sa s mužstvom radoval 

zo zisku double, aby sa následne vrátil do Holandska. V drese 

Excelsioru Rotterdam strávil 

tri sezóny ako kapitán. Teraz 

sa Ryan Koolwijk vracia do 

Trenčína. 

„Som o niečo starší a skú-

senejší. Posledné tri roky mi 

dali veľa. S Excelsiorom sme 

vypadli, teraz som pripravený 

bojovať za Trenčín,“ povedal 

33-ročný stredopoliar. Ako následne dodal, v Trenčíne sa cíti 

ako doma. 

„Stretol som sa tu s hráčmi, s ktorými som v minulosti hrá-

val. Privítali ma vrúcne. Na Trenčín mám len tie najlepšie 

spomienky, veď sme dvakrát po sebe vyhrali double,“ pokra-

čoval Ryan Koolwijk. Výsledky AS sledoval. Podobným prob-

lémom, aké klub zažil v ostatnej sezóne, by sa chcel vyhnúť. 

 „Verím, že nič podobné sa už nezopakuje. Teší ma, že tu 

vyrastá nový štadión. Síce ešte nie je hotový, ale videl som jeho 

vizualizácie a páči sa mi,“ doplnil Ryan Koolwijk. 

„Sme radi, že Ryan Koolwijk prijal našu ponuku. Bol s nami 

v najúspešnejších rokoch klubu a z tohto obdobia veľmi dobre 

poznáme jeho ľudské a športové kvality. Svojou prítomnosťou 

nám dnes môže pomôcť nielen k návratu hernej kvality, ale aj 

nadobudnutiu sebadôvery u našich mladých hráčov,“ povedal 

generálny manažér klubu Róbert Rybníček.  

www.astrencin.sk 26.06.2019 

Pomocná evidencia 508/1/2019 

 

http://www.astrencin.sk/
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Jedným z nováčikov prvej futbalovej ligy žien je AS  

 

Prvá liga žien bude mať v sezóne 2019/20 až dvoch nováči-

kov, ktorí si vybojovali postup cez kvalifikáciu. Sú to družstvá 

AS Trenčín a FK Poprad. 

Trenčianky, ako víťazky kvalifikácie, nahradia v najvyššej 

súťaži vypadávajúci 

Ružomberok a Pop-

rad, druhý v kvalifi-

kačných bojoch, zís-

kal miestenku po fut-

balistkách TJ Loko-

motíva Košice.  

„Bola to dobrá 

kvalifikácia a teší nás, 

že do I. ligy postúpili 

kvalitné družstvá a 

tak naša najvyššia sú-

ťaž kvalitatívne neklesne,“ povedala na margo nováčikov ad-

ministratívno-organizačná pracovníčka rozvoja ženského fut-

balu Natália Látal Mackovičová. 

Ako vníma postup hráčok Trenčína?  

„Trenčianky sa tri roky po sebe prebojovali do kvalifikácie 

a až teraz sa im podarilo postúpiť. V kvalifikácii nezaváhali, so 

štyrmi bodmi ju vyhrali a zaslúžene postúpili,“ konštatovala 

Natália Látal Mackovičová. 

K nútenému kroku s dvoma nováčikmi pristúpilo vedenie 

súťaže po tom, ako si družstvo TJ Lokomotíva Košice podalo 

prihlášku do II. ligy a nie do najvyššej súťaže.  

www.futbalnet.sk 26.06.2019 

Pomocná evidencia 508/1/2019 

 

 

http://www.futbalnet.sk/
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Tréner A. Paulíny o úspechu futbalistiek AS Trenčín 

 

Po rokoch sa konečne podarilo futbalistkám AS Trenčín po-

stúpiť do najvyššej súťaže. Ako sa tento úspech rodil? 

„Víťazstvom v baráži sa nerodilo ľahko, pretože sme v pr-

vom zápase s Novými Zámkami iba remizovali,“ povedal tréner 

dievčat AS Trenčín Andrej Paulíny. „V druhom stretnutí 

s Popradom sme potvrdili zlepšenú formu a zvíťazili sme. Ten-

to postup je výsledkom sedemročného úsilia. Základ družstva 

tvoria dievčatá, ktoré tu už pôsobia dlhšie, káder sa posilnil aj 

dievčatami z Bánoviec nad Bebravou. O postup sme sa po-

kúšali tretíkrát, ako sa vraví, do tretice všetko dobré, konečne 

nám to vyšlo. Tešíme sa a budeme sa snažiť čo najlepšie pri-

praviť na prvú ligu.“ 

Tréner považuje vstup do najvyššej súťaže za veľkú nezná-

mu: „S prvoligovými súperkami sme sa stretávali iba v prípra-

ve, s najlepšími – Bardejovom a Slovanom Bratislava – sme si 

nezmerali sily ani raz. Nepozeráme sa na to cez ružové okuliare, 

vieme, že nás nečaká toľko víťazstiev ako doteraz, ale najvyššia 

súťaž iste prinesie cenné skúsenosti aj mladším dievčatám.“ 

Vlastný text 26.06.2019 

Pomocná evidencia 510/1/2019 

 

AS Trenčín podpísal viacročný kontrakt s R. Ligeonom 

 

AS Trenčín podpísal viacročný kontrakt s dvadsaťsedem-

ročným holandským obrancom Rubenom Ligeonom. Skúsený 

pravý bek pôsobil v minulosti v Ajaxe Amsterdam, Brede, 

Utrechte, De Graafschape, Zwolle a na Slovensku obliekal dres 

Slovana Bratislava. 
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Odchovanec Ajaxu Amsterdam sa snažil vybojovať si stabil-

né miesto v prvom mužstve, čo sa mu na-

pokon nepodarilo. Hoci získal s týmto 

slávnym klubom štyri majstrovské trofeje, 

nastúpil v rokoch 2010 - 2014 len na 

dvanásť ligových stretnutí. Jarnú časť 

ročníka 2014/2015 strávil na hosťovaní v 

Brede, v ktorej odohral za pol roka štrnásť 

ligových stretnutí. V ďalšom ročníku hos-

ťoval v Tilburgu a Utrechte. Potom strávil 

rok a pol v Slovane Bratislava, kde na-

stúpil 21-krát v našej lige. Minulý rok 

strávil v De Graafschape a Zwolle, no na ihrisko sa dostal iba 

trikrát. 

Holandsko reprezentoval vo výberoch do 17, 19, 20 a 21 

rokov. Celkovo odohral 30 stretnutí. Je strieborným medailis-

tom z ME 2009 do 17 rokov. V holandskom výbere vtedy odo-

hral všetky zápasy a raz skóroval. 

www.astrencin.sk 06.07.2019 

Pomocná evidencia 536/1/2019 

 

Sleegers prestúpil, Chovan a Pišoja na hosťovanie 

 

Ešte pred štartom novej sezóny Fortuna ligy prichádza aj 

pohyb smerom von z kádra AS Trenčín. Krídelník Joey Slee-

gers prestúpil do druhej najvyššej holandskej súťaže. Adrián 

Chovan a Marián Pišoja budú hosťovať v nasledujúcom roč-

níku v kluboch na Slovensku. 

Holanďan Joey Sleegers podpísal kontrakt s druholigovým 

FC Eindhoven. V uplynulých dvoch ročníkoch odohral v tren-

čianskom drese 40 ligových stretnutí a zaznamenal desať gólov. 

Počas minulého leta nastúpil aj vo všetkých ôsmich zápasoch 

nášho klubu v Európskej lige. 

http://www.astrencin.sk/
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Brankár Adrián Chovan bude aj v tomto ročníku hosťovať v 

prvoligovom FC ViOn Zlaté Moravce, kde strávil minulú se-

zónu. Mladý stopér a mládežnícky reprezentant Slovenska Ma-

rián Pišoja bude zbierať skúsenosti a zápasové minúty v drese 

nováčika druhej ligy MŠK Púchov. 

www.astrencin.sk 16.07.2019 

Pomocná evidencia 550/1/2019 

 

AS Trenčín sa chce vrátiť na pohárové pozície 

 

Futbalisti AS Trenčín zažili mimoriadne náročnú sezónu. Na 

domácom trávniku neodohrali ani jeden zápas. V Myjave sa im 

nedarilo a až v zá-

vere odvetného ba-

rážového zápasu si 

zabezpečili účasť 

vo Fortuna lige aj 

pre ďalší ročník. 

Mužstvo v príprave 

odohralo 7 stretnu-

tí. Z nich dvakrát 

vyhralo, raz remi-

zovalo a v štyroch 

dueloch ťahali za kratší koniec. „Je pred nami dlhá cesta. Mám 

zmiešané pocity. S niečím som spokojný, s inými vecami 

menej. Sme iba na začiatku. Netreba sa však pozerať dozadu, 

ale dopredu,“ povedal tréner AS Matthias Kohler. Ten sa vrátil 

na pozíciu hlavného kouča po tom, ako nahradil Ivana Galáda.  

Na Trenčanov čaká podobný scenár ako v predchádzajúcej 

sezóne. S domácim prostredím pre výstavbu štadióna nemôžu 

počítať. Ich Domovským stánkom bude štadión MŠK Žilina.  

„Náročný kolotoč sa začína znova. Bude to pre nás nesmier-

ne zaujímavý rok z pohľadu mnohých vecí. Musíme pracovať 

Tlačovka pred novou sezónou, zľava Matthias Kohler, Róbert Rybníček a David Depetris. 

http://www.astrencin.sk/
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na tom, aby sme o rok mohli hrať na vlastnom ihrisku. Chceme 

sa zodpovedne pripraviť na to, aby sme zvládli blízke obdobie 

komunikačne. Bude nás stáť veľa úsilia, aby sme dokázali vyu-

žiť emóciu návratu a zabezpečili fungovanie nového štadióna,“ 

povedal generálny manažér klubu Róbert Rybníček.  

Klub sa chce vyhnúť problémom z predchádzajúceho roční-

ka, v ktorom sa najprv prebojoval až do play-off Európskej ligy 

UEFA, no neskôr do posledných minút bojoval o fortunaligovú 

príslušnosť.  

„Neradi by sme pripustili scenár z nedávnej minulosti. Na jej 

základe sme sa poučili a zanalyzovali situáciu, aby sme pomoh-

li realizačnému tímu i kabíne,“ doplnil.  

Cieľom klubu je v prvom rade konsolidácia formy a návrat 

na vrchné priečky ligovej tabuľky. Vedenie by chcelo mužstvo 

na jar vidieť v hornej šestke.  

„Naším plánom vždy bolo, aby sme hrali v európskych pohá-

roch. Dnes to však nepoviem priamo. Chceme pre účasť v nich 

urobiť maximum. Uvidíme, ako sa nám bude dariť. Mimo-

riadne dôležitý je hneď úvod, aby sme sezónu naštartovali 

pozitívne a v začiatkoch nepripustili scenár z minulej sezóny,“ 

uviedol Richard Rybníček.  

Do kabíny prvého tímu pribudlo osem nových mien. Najviac 

púta pozornosť dvojica skúsených hráčov, ktorí už majú s 

Trenčínom skúsenosti. Prvým z nich je holandský stredopoliar 

Ryan Koolwijk, ktorý strávil uplynulé tri sezóny Excelsiori 

Rotterdam. Druhým je najlepší strelec AS Trenčín v novodobej 

histórii David Depetris. Ten sa bude v novom ročníku kapitán 

tímu.  

„Príprava prebiehala približne štyri týždne. Postupne sa 

zlepšujeme. Každý z nás musí podávať stopercentné výkony. 

Kapitánska páska ma potešila. V mužstve je viacero skúsených 

hráčov, s ktorými budem rôzne záležitosti konzultovať,“ pove-

https://sport.sme.sk/r/270/futbal-europska-liga.html
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dal rodák z Argentíny, ktorý má už niekoľko rokov slovenského 

občianstvo.  

Trenčania budú disponovať s rozpočtom na úrovni 2,6 

milióna eur. Káder podľa slov generálneho manažéra ešte nie je 

definitívne uzavretý. Vedenie by mužstvo rado posilnilo defen-

zívu na pozícii ľavého obrancu, stopéra a šikovného krídelníka.  

Odchody: Marián Pišoja (hosťovanie), Milan Kvocera 

(hosťovanie), Antonio Mance (prestup NK Osijek), Reuben 

Yem (prestup KAA Gent), Philippe van Arnhem (koniec 

kontraktu), Jakub Paur (koniec kontraktu), Libor Hrdlička 

(koniec kontraktu), Peter Urminský (koniec hosťovania), 

Erhan Mašovič (koniec hosťovania), Joey Sleegers (prestup 

FC Eindhoven). 

www.teraz.sk 18.07.2019 

Pomocná evidencia 552/1/2019 

 

AS Trenčín prišiel o svoj dôležitý zdroj z Nigérie 

 

Na slovenskej futbalovej scéne sa udiala veľmi zaujímavá 

zmena. AS Trenčín prišiel o svoj zdroj talentov z Nigérie, ktorý 

sa však rozhodol nadviazať spoluprácu s iným mužstvom 

Fortuna ligy – FK Senica. Potvrdil aj generálny manažér AS 

Róbert Rybníček.  

Dvojnásobný slovenský šampión AS Trenčín sa dlhý čas 

tešil zo skvelej spolupráce s nigérijskou futbalovou akadémiou 

GBS. Vďaka nej sme mohli vidieť pod hradom Matúša Čáka aj 

také mená ako Samuel Kalu (Girondins de Bordeaux), Moses 

Simon (UD Levante), Hilary Gong (Vitesse Arnhem), 

Ibrahim Rabiu (ŠK Slovan Bratislava), Philip Azango či 

Ruben Yem (obaja KAA Gent). 

Tomu je však nateraz koniec. Spoločnosť GBS Academy 

ukončila spoluprácu s Trenčanmi a rozhodla sa nadviazať novú 

s iným slovenským klubom FK Senica. 

http://www.teraz.sk/
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„Nepovedal by som, že je táto spolupráca ukončená,“ 

uviedol generálny manažér Trenčína Róbert Rybníček. „Medzi 

obomi stranami sú isté veci, kvôli ktorým sme túto spoluprácu 

pozastavili a teraz hľa-

dáme alternatívu, ako to 

najlepšie vyriešiť. Uvi-

díme, či nájdeme do 

budúcnosti nejakú spo-

ločnú reč alebo pôjde-

me každý svojou ces-

tou.“ 

Ako uvádza nigé-

rijský portál allnigeria-

soccer.com, spolupráca medzi Akadémiou GBS a Trenčínom 

mala stroskotať na dvojici mladých hráčov Tentonovi Yennem 

a Petrovi Enejim Mosesovi, ktorí sa mali pôvodne stať súčas-

ťou AS. Dôvodom, prečo mala spolupráca skončiť, boli vraj 

financie za oboch menovaných futbalistov. 

„Títo hráči u nás boli, trénovali, bola tam aj nejaká dohoda, 

no keďže tam ostali niektoré veci ešte otvorené a so šéfom tejto 

akadémie je veľmi náročné sa stretnúť, potom je pre nás ťažké 

pokračovať v takejto spolupráci,“ vysvetľoval Róbert Rybní-

ček. „Pokiaľ pri priamom stretnutí nenájdeme spoločnú reč, 

bude zložité pokračovať ďalej. A preto možno teraz budeme 

hľadať novú alternatívu.“ 

Tenton Yenne a Peter Eneji majú už za sebou aj ostrý štart 

vo Fortuna lige. Paradoxom je, že práve v úvodnom 1. kole 

v sobotu 20. júla proti Trenčínu. Ešte väčším paradoxom je, že 

Eneji strelil do siete AS dva góly a na dvoch zásahoch mal 

zásluhu aj Yenne, keď na jeden prihral a v nadstavenom čase 

vyrobil penaltu, ktorú premenil Kolumbijčan Castaňeda. 

www.sportaktuality.sk 23.07.2019 

Pomocná evidencia 558/1/2019 

Tenton Yenne sa už v 1. kole zaslúžil o víťazstvo Senice nad AS 3:1. 

https://www.allnigeriasoccer.com/read_news.php?nid=33007
https://www.allnigeriasoccer.com/read_news.php?nid=33007
http://www.sportaktuality.sk/
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Novým partnerom AS sa stala spoločnosť AAA Auto 

 

Novým obchodným partnerom AS Trenčín sa stala spo-

ločnosť AAA Auto, ktorá je najväčším predajcom ojazdených 

automobilov na našom 

trhu. 

„Futbal patrí k špor-

tovým odvetviam, ktoré 

dlhodobo podporujeme. 

Spolupracujeme s viace-

rými tímami Fortuna ligy. 

Sme radi, že sa medzi nich 

zaradil aj klub AS Tren-

čín. Verím, že toto partnerstvo bude prínosné pre obe strany. 

Prajeme klubu mnoho úspechov v novej sezóne,“ uviedla ge-

nerálna riaditeľka AURES Holdings Karolína Topolová. 

Spoločnosť AURES Holdings je prevádzkovateľom medzi-

národnej siete autocentier AAA Auto. 

„Je pre nás vyznamenaním, že značka AAA Auto nás za-

radila medzi svojich vybraných partnerov. Táto spolupráca je 

ocenením dlhodobej práce nášho klubu na športovom a mar-

ketingovom poli. Veríme, že ide o naštartovanie dlhodobého 

partnerstva, keďže značka AAA Auto sa prezentuje ako podpo-

rovateľ športu a špeciálne futbalu,“ povedal marketingový 

manažér AS Trenčín Igor Schlesinger a dodal:  

„Realitou dneška je chýbajúce domáce prostredie, ktoré je 

naším hendikepom nielen voči fanúšikom, ale aj v oblasti 

obchodných partnerstiev. Preto dnes ešte viac vnímame podpo-

ru každého z našich partnerov a fanúšikov vrátane spoločnosti 

AAA Auto.“ 

www.astrencin.sk 24.07.2019 

Pomocná evidencia 560/1/2019 

 

Pri aute s logom nového partnera pózuje stredopoliar Ryan Koolwijk. 

http://www.astrencin.sk/
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Inter Bratislava sa stal farmou AS Trenčín 

 

Účastník tretej najvyššej súťaže Inter Bratislava bude v ak-

tuálnom ročníku vystupovať ako farma AS Trenčín. Toto part-

nerstvo prináša systém striedavého štartu pre hráčov spod 

Čákovho hradu v žlto-čiernych farbách. V každom súťažnom 

kole môžu piati hráči z kádra fortunaligového mužstva AS na-

stúpiť v drese treťoligového tímu z Bratislavy. 

„Klub AS Trenčín pokračuje v úzkej športovej spolupráci s 

Interom Bratislava. Hráči, ktorí nebudú dostatočne vyťažení, 

získajú potrebnú zápasovú prax v tretej lige. Už dávnejšie sme 

deklarovali, že značka Inter patrí vyššie, ako sa pohybuje v 

posledných rokoch. Po minuloročnom páde z druhej ligy sa 

chce hneď v tomto ročníku vrátiť do druhej ligy a my tomu 

chceme pomôcť. Sme presvedčení, že spolupráca bude prospeš-

ná pre obe strany,“ uvádza sa v stanovisku AS Trenčín. 

www.astrencin.sk 11.08.2019 

Pomocná evidencia 587/1/2019 

 

Novou tvárou v AS anglický obranca Cole Kpekawa 

 

Anglický obranca Cole Kpekawa podpísal viacročný kon-

trakt s AS Trenčín. Dvadsaťtriročný rodák z Blackpoolu má za 

sebou pôsobenie v akadémii a prvom tíme Queens Park Rangers 

a škótskom St. Mirren FC. 

„Cole Kpekawa je hráč so zaujímavým potenciálom, ktorý 

zatiaľ nedokázal rozvinúť. Ma výborné fyzické parametre, 

skúsenosti so seniorským futbalom a kvalitnú ľavačku. Dlhšie 

hľadáme dominantného stredného obrancu. Cole určite dostane 

priestor, aby ukázal svoje kvality. V minulosti dostal priestor aj 

v reprezentácii Anglicka, čo len potvrdzuje jeho potenciál,“ 

uvádza vo svojom stanovisku AS Trenčín. Ľavonohý obranca 

vysoký 193 cm by mal priniesť do trenčianskej obrany nielen 

http://www.astrencin.sk/
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svoje fyzické parametre, ale aj nebezpečnú strelu z väčších 

vzdialeností.  

Futbalista s ghanskými koreňmi na-

stúpil v najvyššej anglickej súťaži v 

drese Queens Park Rangers. V devät-

nástich rokoch odohral jediný zápas, 

keď nastúpil na päť minút proti 

Leicester City. Na svojom konte má aj 

štarty za anglickú reprezentáciu do 

dvadsať rokov. Odohral celý zápas proti 

rovesníkom z Česka (5:0) a bol sú-

časťou mužstva na turnaji v Nemecku. 

Anglicko skončilo druhé v spoločnosti domáceho tímu, Tu-

recka a Holandska. 

www.astrencin.sk 20.08.2019 

Pomocná evidencia 601/1/2019 

 

Gino van Kessel sa vrátil do AS Trenčín 

 

Na hosťovanie s následnou opciou prichádza zo Spartaka 

Trnava do AS Trenčín krídelník Gino van Kessel. Dvadsať-

šesťročný rodák z holandského Alkmaaru odohral v drese AS 

Trenčín v minulosti 72 ligových zápasov a strelil 33 gólov. Bol 

pri zisku oboch trenčianskych majstrovských trofejí a oboch 

triumfov v Slovnaft Cupe. 

„Gina veľmi dobre poznáme. Všetky jeho prednosti, ale aj 

nedostatky. Už raz sme mu v kariére pomohli a on nám to vrátil 

na ihrisku. Veríme, že to môže opäť fungovať,“ uvádza stano-

visko klubu. 

Gino van Kessel prišiel pod Čákov hrad na začiatku sezóny 

2013/2014 a po jej skončení sa v presunul do druhej francúzskej 

ligy. Po polroku sa opäť vrátil na Považie a bol pri zisku prvého 

titulu majstra Slovenska. Po druhej majstrovskej sezóne, v kto-

http://www.astrencin.sk/
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rej dal 17 gólov v 33 zápasoch, prestúpil do Slavie Praha. Ná-

sledne pôsobil v Lechii Gdaňsk, Oxford United a KSV Roese-

lare. V úvode tohto ročníka prišiel do Trnavy. V drese Spartaka 

odohral dva ligové a dva pohárové zápasy. 

www.astrencin.sk 20.08.2019 

Pomocná evidencia 602/1/2019 

 

Novou tvárou v kabíne AS je stopér Richard Križan 

 

Novou tvárou v kabíne AS Trenčín je dvadsaťjedenročný 

stredný obranca Richard Križan. Odchovanec nitrianskeho 

futbalu prišiel pod Čákov hrad z ma-

ďarského Puskás Akadémia FC. S klu-

bom podpísal viacročný kontrakt. 

„Richard Križan je hráčom, o kto-

rého sme mali záujem už pred jeho od-

chodom do Maďarska. Situácia sa na-

pokon vyvinula tak, že skončil v na-

šom drese. Poznáme jeho možnosti 

veľmi dobre, preto sme oživili náš zá-

ujem. Dnes mu síce chýba zápasová prax, ale pokiaľ bude na 

sebe pracovať, má pred sebou zaujímavú budúcnosť,“ uviedol 

klub AS Trenčín vo svojom stanovisku. 

Richard Križan bol kľúčovým hráčom FC Nitra v ročníku 

2015/2016, keď sa klub vrátil do najvyššej slovenskej súťaže. 

Počas ďalšieho jeden a pol roka odohral za Nitru 48 ligových 

zápasov so štrnástimi žltými kartami. V maďarskej najvyššej 

súťaži má iba jeden štart. V minulom kvalifikačnom cyk-

le patril aj do reprezentačného tímu U21 pod vedením trénera 

Adriána Guľu. 

www.astrencin.sk 28.08.2019 

Pomocná evidencia 620/1/2019 

 

http://www.astrencin.sk/
http://www.astrencin.sk/
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Do Asociácie športov vstúpil malý futbal 

 

Novým členom Asociácie športov Trenčín sa stal malý fut-

bal. Tím pod hlavičkou AS Trenčín bude od tohto ročníka 

zastupovať mesto a klub v Superlige Slovenského zväzu malé-

ho futbalu. 

„V prvom rade sa chceme poďakovať Asociácii športov 

a futbalovému klubu AS Trenčín, že nám umožnili vystupovať 

pod značku AS Trenčín,“ povedal zástupca klubu Martin Ber-

nát a pokračoval: „Reprezentujeme komunitu ľudí, ktorá sa 

venuje malému futbalu v Trenčíne. Tento druh futbalu má u nás 

dlhú tradíciu, ale v celoslovenskom rozmere je iba v začiatkoch. 

Veríme, že vstup značky AS Trenčín pomôže jeho rozvoju.“  

V súčasnom tíme AS Trenčín sa nachádza dvojica sloven-

ských reprezentantov Martin Ďurači a Jaroslav Repa. Obaja 

bojujú o účasť na októbrových majstrovstvách sveta v Austrálii. 

Tím trénera Ladislava Borbélyho sa predstaví v základnej F-

skupine v spoločnosti Tuniska, Japonska a Kostariky.  

Cieľom Slovenského zväzu malého futbalu  je s pomocou 

AS Trenčín vybudovanie regionálnej súťaže so sídlom pod 

Čákovým hradom.  

www.astrencin.sk 06.09.2019 

Pomocná evidencia 641/1/2019 

 

Kpekawa po nešťastnom strete zlomil súperovi nohu 

 

V sobotu 14. septembra v  zápase futbalovej Fortuna ligy sa 

na ihrisku MFK Zemplín Michalovce veľmi skoro porúčal  

stredný obranca AS Trenčín Cole Kpekawa. Stalo sa tak po 

červenej karte, ktorá nasledovala po nešťastnom strete 

s mladým domácim stredopoliarom Matejom Trusom. Žiaľ, 

ten skončil so zlomeninou oboch holenných kostí v nemocnici 

a podrobil sa operácii. 

http://www.minifootball.com/pages/Great-groups-for-great-performance-arose-from-live-draw-for-WMF-WC-2019
https://malyfutbal.sk/
http://www.astrencin.sk/
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„V prvom rade musím povedať, že mi to je veľmi ľúto. Hoci 

v tom nebol žiaden úmysel, musím sa ospravedlniť. Verím, že 

Matej sa vráti k futbalu 

v najkratšom možnom 

čase,“ vyjadril sa Cole 

Kpekawa a k danému 

momentu dodal: „Išiel 

som odohrať čistú loptu 

do bezpečia. Súperovho 

hráča som mal od za-

čiatku za chrbtom. V 

poslednom momente sa dostal predo mňa a ja som v sklze trafil 

nešťastne jeho stojnú nohu. Nebol v tom žiaden úmysel zastaviť 

ho nedovoleným spôsobom. Kopačka mu však zostala pevne 

zachytená v tráve, čoho dôsledkom bolo zranenie. Všetko sa to 

udialo veľmi nešťastne. Mrzí ma to.“  

www.astrencin.sk 15.09.2019 

Pomocná evidencia 667/1/2019 

 

Cole Kpekawa dostal polročný dištanc 

 

Anglický obranca AS Trenčín Cole Desmond Kpekawa, 

ktorý spôsobil Matejovi Trusovi z Michaloviec dvojitú zlo-

meninu pravej nohy, má pozastavený výkon športu na šesť 

mesiacov za kopnutie súpera zozadu nadmernou silou v súboji 

o loptu s dlhodobým zranením.  

K tomuto verdiktu dospela Disciplinárna komisia Sloven-

ského futbalového zväzu na svojom zasadnutí vo štvrtok 19. 

septembra. 

www.sportaktuality.sk 20.09.2019 

Pomocná evidencia 688/1/2019 

 

 

http://www.astrencin.sk/
http://www.sportaktuality.sk/
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Achraf El Mahdioui sa vracia po desiatich mesiacoch 

 

Výraznou vzpruhou pre AS Trenčín je návrat kapitána do 

akcie. Stredopoliar Aschraf El Mahdioui sa do hry vracia po 

dlhých desiatich mesiacoch. Rodák z Amsterdamu si vážne zra-

nil koleno ešte v polovici januára počas prípravného zápasu 

proti Sigme Olomouc.  

Už niekoľko týždňov trénuje s prvým tímom a na konte má 

i 45 minút v súťažnom stretnutí, keď v 10. kole III. ligy nastúpil 

v Rusovciach za bratislavský Inter, ktorý je farmou Trenčína.  

 „Cítim sa veľmi dobre, silný a zdravý. Myslím si, že som 

pripravený opäť nastúpiť za Trenčín,“ zaželal si Aschraf El 

Mahdioui.  

Bývalému hráčovi Ajaxu či Den Haagu operovali koleno na 

Slovensku, prvú časť rehabilitácie absolvoval v Holandsku. Od 

začiatku aktuálnej sezóny bol v tréningovom procese s A-

tímom, od septembra už zaberá bez úľav.  

www.profutbal.sk 14.10.2019 

Pomocná evidencia 772/1/2019 

 

Norbert Hrnčár sa stal novým trénerom AS Trenčín 

 

Norbert Hrnčár sa stal nový trénerom AS Trenčín. Spo-

ločne s ním doplnil realizačný tím prvého mužstva na pozícii 

asistenta Richard Höger. Ďalšími spolupracovníkmi nového 

kormidelníka budú Juraj Ančic a Michal Hanek. Ako tréner 

brankárov pokračuje Kris Stergulc. Klub ukončil spoluprácu s 

nemeckým trénerom Matthiasom Kohlerom. Roman Marčok 

sa bude opäť naplno venovať práci v klubovej akadémii – This 

is my sen Academy. 

Štyridsaťdeväťročný Norbert Hrnčár je rodákom z Nitry. Na 

svojom konte má 265 ligových štartov a 43 gólov vo farbách 

Banskej Bystrice, Nitry, Žiliny a Slovana Bratislava. V pozícii 

http://www.profutbal.sk/
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hlavného trénera viedol Banskú Bystricu, Myjavu, Ružom-

berok a Karvinú. Ružomberčanov priviedol pred dvoma rokmi 

k tretej priečke vo Fortuna lige. Následne prešiel v Európskej 

lige cez Vojvodinu No-

vi Sad a Brann Bergen. 

Európsku púť skončil 

po dvoch prehrách proti 

Everton FC. 

Ďalší novým členom 

realizačného tímu Ri-

chard Höger má za se-

bou taktiež úspešnú hráčsku minulosť. V najvyšších súťažiach 

v ére Československa a samostatného Slovenska nastúpil v 116 

zápasoch a dal 13 gólov. Rodák z Prešova obliekal dresy 

prešovského Tatrana, Slovana Bratislava a Bardejova. Pôsobil 

aj v Nižnom Novgorode a izraelskom Hapoel Holon FC. Počas 

uplynulých rokov robil asistenta trénerovi Norbertovi 

Hrnčárovi v Banskej Bystrici, Myjave, Ružomberku a Karvinej. 

www.astrencin.sk 22.10.2019 

Pomocná evidencia 791/1/2019 

 

Róbert Rybníček o zmene na trénerskej lavičke AS 

 

AS Trenčín pristúpil k zmene. Vedenie futbalového klubu 

odvolalo trénera Matthiasa Kohlera, ktorého vymenil Nor-

bert Hrnčár. O situácii v klube sme sa porozprávali s gene-

rálnym manažérom Róbertom Rybníčkom. 

Mladý tréner Matthias Kohler skončil po polovici 

základnej časti Fortuna ligy. Čo rozhodlo o jeho odvolaní? 

http://www.astrencin.sk/
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„Stojím si za tvrdením, že tento chlapec má potenciál robiť 

trénera. Vek a skúsenosti si pri trénerskom povolaní musí odžiť. 

Nie sme v jednoduchej situácii. Chýba nám motivačný prvok 

domáceho štadióna, fanúši-

kovia... Pracovať v aktuál-

nom AS Trenčín bola pre 

neho veľmi náročná úloha. 

Určite ho však skúsenosti z 

nášho klubu posilnia. Na zá-

klade skúseností z minulého 

roka nemôžeme ďalej čakať. 

Vyhodnotili sme celú situáciu zodpovedne. Odvolanie Matthia-

sa muselo prísť.“ 

Mali ste obavy, aby sa neopakovala uplynulá sezóna, ke-

dy Trenčín musel záchranu vo Fortuna lige obhájiť až ba-

ráži proti Popradu? 

„O tom nechceme ani rozprávať. Vieme, akú máme kvalitu 

kádra. Vieme, čo sme spravili pre posilnenie kabíny. Jedno-

značne si myslím, že otázka zotrvania v najvyššej súťaži nie je 

téma pre nás. Určite nechceme pripustiť, aby sa podobné prob-

lémy opakovali.“ 

Čo rozhodlo v prospech nového kouča Norberta 

Hrnčára? 

„Výber kandidátov na Slovensku nie je veľmi veľký. Nor-

bertovu cestu trénerským životom sledujem dlhodobo. Myslím 

si, že má niečo v sebe, čo nám chýba. Aj ako hráč bol veľmi 

poctivý a zodpovedný. Rovnaký je ako tréner. Vyžaduje sto-

percentnú disciplínu. Má všetky parametre na to, aby priniesol 

do kabíny poriadok a rešpekt. To sú aspekty, ktorá nám v kabíne 

chýbali vo vzťahu hráčov s trénerom.“ 

Myjava aj Ružomberok sa za čias pôsobenia trénera 

Hrnčára prezentovali poctivou obrannou hrou s dôrazom 

na brejky a štandardné situácie. Vnímanie futbalu v AS 

http://trencin.sme.sk/
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Trenčín je iné. Nemáte obavy, či sa dokáže s odlišnou 

filozofiou stotožniť? 

„Priznám sa otvorene, že ho mám v pamäti uloženého po-

dobne. Stretli sme sa a myslím si, že tieto veci sme si jasne 

vysvetlili. Potrebujeme vedieť, že Norbert je schopný akcep-

tovať naše vízie, čo sa týka ofenzívneho a presingového futbalu. 

Určite sa našej cesty nechceme vzdať a budeme v nej trpezlivo 

pokračovať. V majstrovských stretnutiach veľa gólov strieľame 

aj dostávame. Defenzíva je práve otázka disciplíny a plnenia 

úloh daného hráča. A to hráči pod Matthiasom Kohlerom nedo-

držiavali.“ 

Bude jednou z hlavných úloh Norberta Hrnčára pre-

bojovať sa do pohárovej Európy? 

„Do konca súťaže zostáva ešte odohrať veľa stretnutí. Pre 

nás je dôležité prebojovať sa do prvej šestky. Káder kvalitou na 

to má. Potrebujeme sa však vrátiť k víťaznej mentalite. Hráči aj 

dnes ukážu v zápase veľa. Môžeme vidieť silný Trenčín, ale aj 

Trenčín, ktorý dokáže pôsobiť absolútne chaoticky a inkasuje 

góly, pri ktorých sa až zastavuje rozum. Toto musíme stabili-

zovať a odstrániť.“ 

www.sme.sk 23.10.2019 

Pomocná evidencia 793/1/2019 

 

História futbalu v Záblatí sa začala pred 80 rokmi 

 

Je to už 80 rokov, keď sa začala písať história futbalu v 

Záblatí. Bolo to v lete roku 1939, keď prvýkrát vybehli na 

trávnik hráči Záblatia a ich historicky prvým súperom boli Iva-

novce. Stretnutie sa skončilo výsledkom 5:0 pre Záblatie.  

V nedeľu 3. novembra si súčasní funkcionári pripomenuli 

toto výročie. Bývalí funkcionári, tréneri, hospodári, partneri, 

sponzori a ľudia, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri 

rozvoji futbalového klubu v Záblatí, si prebrali ocenenia z rúk 

http://www.sme.sk/
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primátora mesta Trenčín Richarda Rybníčka, podpredsedu 

Západoslovenského futbalového zväzu a predsedu Oblastného 

futbalového zväzu Ivana Grófa a čelných funkcionárov klubu, 

ktorými sú Tomáš Vaňo a Marcel Meravý. 

Najstarším z ocenených bol Ján Zajac, ktorý stál na čele 

klubu 34 rokov. Na druhý deň ráno po klubovej oslave vo veku 

88 rokov zomrel. Klub dnes stojí na pevných základoch a ako 

odznelo v príhovoroch viacerých hostí a funkcionárov, je na 

dobrej ceste k ďalšiemu rozvoju.  

Záblatie dnes patrí medzi štyri kluby v rámci ObFZ Trenčín, 

ktoré majú v súťažiach 5 mládežníckych mužstiev. Klub stavil 

na prácu s mládežou, ktorej sa venujú výborní tréneri. V po-

sledných rokoch klub významne zapracoval v oblasti rozvoja 

infraštruktúry a buduje areál, ktorý bude napomáhať v ďalšom 

napredovaní. 

Štadión bude mať takmer 300 miest na sedenie a dobré 

zázemie. Mladí ambiciózni funkcionári by sa v horizonte pia-

tich rokov radi posunuli do vyšších súťaží aj s mužstvom 

dospelých. Takmer sto detí v mládežníckych kategóriách je 

dobrým predpokladom na to, aby sa im to v budúcnosti podarilo 

s vlastnými odchovancami. 

Trenčianske noviny 18.11.2019 

Pomocná evidencia 823/1/2019 

 

Wesley: AS ho vystrelil až do brazílskej reprezentácie! 

 

V detstve prišiel o otca a v puberte sa stal sám otcom. V 

šestnástich mal dve deti s dvoma rôznymi ženami. Prvýkrát sa 

stal otcom už v štrnástich. Uživiť dve malé deti a zároveň 

pomáhať ich matkám nebolo jednoduché. Cez deň pracoval v 

továrni, kde triedil skrutky a zarábal 170 eur mesačne. Po 

robote si plnil svoj futbalový sen. 
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 „Musel som niečo robiť, aby som získal peniaze pre svoje 

deti,“ naznačil 22-ročný brazílsky futbalista Wesley Moraes 

Ferreira da Silva. 

Profesionálnu kariéru začal v AS Trenčín. A teraz je v 

brazílskej reprezentácii. Jeho životný príbeh je netuctový. Už 

po narodení mal jednu nohu krat-

šiu o tri centimetre. 

„Jeho krycie meno bolo Pajdl. 

Bola to jeho prezývka preto, že 

pokrivkával,“ prezradil generálny 

manažér AS Trenčín Róbert 

Rybníček. 

Rodák z brazílskeho Juiz de 

Fora vynikal v detstve vo futsale. 

Veľký futbal začal poriadne hrá-

vať až v štrnástich za miestny klub 

Itabuna. Ako väčšina chudobných 

detí z Brazílie, aj on sníval o krajšom živote. A preto svoje 

futbalové šťastie hľadal v Európe. Na skúške bol v šiestich 

kluboch. Tri mesiace presviedčal o svojich kvalitách aj v 

akadémii Atlética Madrid, no neúspešne. Vyšiel mu až siedmy 

pokus. V Trenčíne. 

„Keď som neuspel na skúške v šiestom klube, cítil som, že 

už nechcem hrať futbal,“ vravel Wesley. „Myslel som si, že sa 

to pre mňa nadobro skončilo. Potom prišla šanca zo Slovenska. 

V AS Trenčín som dostal poslednú šancu presadiť sa v Európe 

a nemohol som si dovoliť zlyhanie. Na Slovensku snežilo tri 

mesiace v kuse a nerozumel som miestnemu jazyku. Ale 

nevzdal som sa a vďaka tomu som sa dostal do Club Brugge v 

Belgicku a odtiaľ do Aston Villy.“ 

Brazílčan bol jedným z mnohých talentovaných futbalistov, 

ktorých v tom čase trenčiansky klub získal za malé peniaze. Mal 

osemnásť. 

http://dovolenka.sme.sk/last-minute/brazilia
http://trencin.sme.sk/
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„Pozreli sme si ho na DVD a zdal sa nám zaujímavý z po-

hľadu veku i fyzickej dispozície. Dostali sme ho na Slovensko 

a dali sme mu šancu. Bol to nezaradený hráč, ktorý takmer 

nikam nepatril,“ vysvetľuje Róbert Rybníček. 

Keď prišiel do Trenčína, na prvý pohľad zaujal dvoma netra-

dičnými vecami. Robustnou postavou – meral 191 centimetrov 

a vážil 93 kilogramov – a tiež krívaním. 

 „Viacerí ľudia ho odpisovali. Tvrdili, že z neho pravdepo-

dobne nič nebude. To, že má jednu nohu kratšiu, ho vraj môže 

limitovať. Mal však silnú vnútornú vôľu,“ naznačil Róbert 

Rybníček. 

V klube sa len postupne dozvedali o jeho životnom osude. 

To, že mu v deviatich rokoch zomrel otec a v šestnástich bol 

dvojnásobným otcom, bolo pre mnohých šokujúce. 

 „Nemal jednoduchý život, ale bol vnútorne nastavený tak, 

že sa bude živiť futbalom. Vzhľadom na vek mal už toho veľa 

za sebou. On sa tým však netrápil. Bol usmievavý a výborný 

parťák do kabíny,“ dodáva trenčiansky manažér. 

V Trenčíne za necelý rok strelil jedenásť gólov. Najpamät-

nejší zápas odohral v druhom predkole Ligy majstrov proti 

Steaue Bukurešť. Dvoma gólmi vtedy pomohol k víťazstvu 

Trenčína 3:2. 

„Bol hrdinom zápasu. Dostal u nás šancu, aby mohol 

postupne rozbaliť svoj potenciál. Keď odchádzal, mal skvelú 

fazónu. Jeho príbeh je zaujímavý a je neuveriteľné, čo má tento 

chlapec v 22 rokoch za sebou,“ hovorí Róbert Rybníček. 

Na konci januára 2016 zamieril do belgického Club Brugge, 

kde sa postupne za tri a pol roka vypracoval medzi najlepších 

útočníkov v súťaži. 

https://sport.sme.sk/r/269/futbal-liga-majstrov.html
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„Funkcionári z Brúgg dlho zvažovali, či ho zoberú, keďže 

mal kratšiu nohu. Báli sa 

toho. Viem, že prechod do 

Belgicka nemal jednodu-

chý, ale opäť to zvládol,“ 

tvrdí Róbert Rybníček. 

„Vedeli sme o jeho fy-

zických ťažkostiach, de-

ťoch v Brazílii i strate otca. 

Dlho sme to preberali s ním, 

aj s psychológom. Bol to 

jednoduchý chlapec s ťažkým osudom, ale aj správnymi hod-

notami. Tie sú dôležité pri zrode futbalovej hviezdy,“ hovoril 

manažér Brúg Dévy Rigaux. 

Skvelé výkony a 38 gólov ho v lete posunulo až do Premier 

Leauge. Za 25 miliónov eur prestúpil do Aston Villy. A stal sa 

najdrahším hráčom v histórii klubu. Z lukratívneho prestupu do 

Anglicka sa potešili aj v Trenčíne. Klub si bežne z ďalšieho 

predaja hráča nárokuje 

ďalšie percentá. 

„Hýbe sa to od de-

sať a niekedy až do 45 

až 50 percent. Závisí to 

aj od počiatočnej su-

my, za akú hráč z Tren-

čína prestúpi,“ nazna-

čil Róbert Rybníček. 

Už pri najnižšej desaťpercentnej marži si slovenský klub mohol 

prilepšiť o 2,5 milióna eur. 

„V konečnom zúčtovaní bol Wesley pre nás zaujímavý tým, 

čo predviedol, ale aj pre to, čo priniesol do klubovej kasy. A 

stále má potenciál rásť. Nebol to jeho posledný prestup,“ 

predpovedá Róbert Rybníček. 

Wesley v drese belgického Club Brugge. 

Wesley už strieľa góly v Premier Leaugue za Aston Villu. 
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Prestupom k nováčikovi Premier League si Brazílčan splnil 

veľký sen. 

„Každý deň premýšľam o minulosti, o tom, čo som si myslel, 

keď mi tímy hovorili nie. Teraz si plním jednu túžbu za druhou 

a verím, že z Anglicka to už do reprezentácie nie je ďaleko,“ 

vravel Wesley pred pár týždňami pre Sky Sports. 

Za Aston Villu odohral dvanásť zápasov a strelil v nich štyri 

góly. Patrí k najlepším hráčom tímu, čo neuniklo ani vedeniu 

brazílskej reprezentácie. Tréner Tite ho povolal na zápasy proti 

Argentíne (15. novembra) a Kórejskej republike (19. novem-

bra). 

Zaujímavosťou je, že Wesley za Brazíliu nehral v žiadnej 

vekovej kategórii. V nominácii nahradil zraneného Davida Ne-

resa z Ajaxu Amsterdam a o miesto v zostave zabojuje s hviez-

dami ako Roberto Firmino, Gabriel Jesus či Willian. 

Brazílčania ho už teraz prirovnávajú k legendárnemu Gar-

rinchovi, ktorý mal tiež jednu nohu kratšiu ako druhú, a to 

dokonca o šesť centimetrov. 

www.sme.sk 15.11.2019 

Pomocná evidencia 853/1/2019 

 

Do Siene slávy vstúpili Navrátil, Ančic a Pokorný 

 

Novými členmi Siene slávy trenčianskeho futbalu (SSTnF) 

sa v sobotu 16. novembra stali Milan Navrátil, Peter Ančic a 

Anton Pokorný. Šiesty slávnostný inauguračný večer sa usku-

točnil v spolupráci SSTnF, klubu AS Trenčín a Trenčianskeho 

samosprávneho kraja v priestoroch kasární Trenčianskeho hra-

du. 

SSTnF ožila pred piatimi rokmi pri príležitosti 110 rokov 

futbalu pod Čákovým hradom. Dnes má dvadsať inau-

gurovaných členov. Devätnásť osobností doplňuje tím historic-

https://sport.sme.sk/t/3754/premier-league
http://www.sme.sk/
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ky prvých futbalových majstrov vo farbách Trenčína zo sezóny 

2014/2015.  

Milan Navrátil je jedným z produktov legendárneho trénera 

Karola Borhyho. Bol neprehliadnuteľným aktérom záve-

rečného turnaja o Stredo-

európsky pohár v júni 

1966. Jednota vtedy v se-

mifinále v Livorne práve 

jeho presným zásahom 

vyradili zo súťaže favori-

zovaný Vasas Budapešť. 

V najvyššej českosloven-

skej súťaži zaznamenal 

266 štartov. Pod Čákovým hradom odohral osem ligových 

sezón. V najvyššej československej súťaži strelil 53 gólov. 

Dvadsaťosem v drese Jednoty Trenčín. Stal sa členom 

trenčianskej futbalovej jedenástky storočia. 

Peter Ančic zaznamenal najväčší úspech na klubovej úrovni 

v marci 1978, keď sa predstavil v úspešnom finálovom 

dvojzápase Slovenského 

pohára proti Slovanu Bra-

tislava. Počas štyroch pr-

voligových sezón vo 

farbách Jednoty zazname-

nal 23 gólov. Celkovo má 

na konte v najvyššej čes-

koslovenskej súťaži 177 

štartov. Vyučený kožušník 

zaujal aj počas svojej trénerskej dráhy. Známy bol výnimoč-

nými motivačnými schopnosťami. Okrem iných zastávok 

pôsobil aj na lavičke AS Trenčín.  

Milan Navrátil sa prihovoril k účastníkom inauguračného večera. 

Peter Ančic po ukončení hráčskej kariéry zostal pri futbale ako tréner. 
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Anton Pokorný vstúpil do Siene slávy „in memoriam“. 

Trenčianskych futbalových funkcionárov zaujal už ako doras-

tenec. Na prahu dospelosti vystužil káder 

TTS Trenčín, aby mu stabilné výkony o 

pár mesiacov neskôr otvorili dvere aj do 

československej reprezentácie. Hráča s po-

korou v mene ju prenášal aj do svojho fut-

balového života. Za Jednotu Trenčín odo-

hral zo všetkých hráčov najviac zápasov v 

najvyššej súťaži. Zdobila ho poctivosť, 

zodpovednosť a klubová vernosť. Počas 

desiatich prvoligových sezón si na konto pripísal rekordných 

244 zápasov. Bývalý pravý obranca a člen trenčianskej futbalo-

vej jedenástky storočia prispel k viacerým pozoruhodným 

úspechom Jednoty. V sezóne 1962/1963 sa podieľal na zisku 

strieborných medailí za druhé miesto v najvyššej domácej súťa-

ži. Bol aktérom záverečného turnaja o Stredoeurópsky pohár 

1966.  

O nominácii členov do SSTnF rozhoduje päťčlenná komisia, 

ktorá stála pri jej zrode. Jej predsedom je bývalý prezident klu-

bu Ozeta Dukla Trenčín Pavol Hozlár. Súčasný klub zastupuje 

generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček, históriu 

futbalu pod Čákovým hradom slovenská trénerská legenda 

Jozef Jankech, František Koronczi a autor knihy k 110 rokom 

futbalu a futbalový bádateľ Jozef Hankoci.  

www.astrencin.sk 16.11.2019 

Pomocná evidencia 855/1/2019 

 

Stanislav Lobotka exceluje v európskej štatistike 

 

Slovenský futbalový stredopoliar a odchovanec AS Trenčín 

Stanislav Lobotka patrí medzi hráčov s najvyššou percen-

tuálnou úspešnosťou prihrávok v piatich popredných európ-

http://www.astrencin.sk/
https://sport.sme.sk/os/166753/stanislav-lobotka
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skych ligových súťažiach (Anglicko, Francúzsko, Nemecko, 

Španielsko a Taliansko). 

Medzi futbalistami, ktorí v doterajšom priebehu sezóny 

2019/2020 odohrali as-

poň 840 minút, figuruje 

podľa štatistík špeciali-

zovaného portálu Who-

Scored.com na skvelom 

4. mieste s percentom 

presných prihrávok na 

úrovni 90,2 %. Ako uvá-

dza twitterové konto 

„Afouteza e Corazón“, slovenský legionár v službách Celty 

Vigo sa v rámci španielskej La Ligy zaradil na druhé miesto.  

V európskej top päťke je v tejto štatistike najlepší holandský 

záložník FC Barcelona Frenkie de Jong (92,3 %). Hneď za ním 

je ďalší Holanďan Georginio Wijnaldum z anglického FC 

Liverpool (91,8 %) a chorvátsky reprezentant Marcelo 

Brozovič z talianskeho Interu Miláno (90,7 %). 

www.webnoviny.sk 19.11.2019 

Pomocná evidencia 877/1/2019 

 

Peter Kleščík a Lukáš Skovajsa sa rozlúčili s AS Trenčín 

 

Dve dlhoročné opory končia svoje pôsobenie pod Čákovým 

hradom. Dvojici odchovancov Peterovi Kleščíkovi a Lukášovi 

Skovajsovi vypršali platné kontrakty a klub sa s hráčmi na ich 

pokračovaní nedohodol. 

„Obaja sú a budú zapísaní veľkými písmenami v histórií náš-

ho klubu. Počas svojej kariéry patrili vždy medzi najvyťa-

ženejších hráčov. Prišiel čas, kedy ideme každý svojou cestou. 

Určite však zostanú veľkými príkladmi pre všetkých odcho-

vancov našej akadémie. Iba ich práca dostala oboch tam, kam 

Lobotka (vpravo) v súboji s famóznym Lionelom Messim z FC Barcelona. 

http://dovolenka.sme.sk/spanielsko
http://dovolenka.sme.sk/taliansko
https://sport.sme.sk/t/7932/la-liga-primera-division
http://dovolenka.sme.sk/chorvatsko
http://www.webnoviny.sk/
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sa počas svojej kariéry dostali a dostanú. Som presvedčený, že 

Peter Kleščík ešte nájde klub, ktorému bude mať, čo odovzdať. 

V prípade Lukáša Skovajsu sme chceli v spolupráci pokra-

čovať. Rozhodol sa však inak a my to rešpektujeme. V tomto 

klube, budú mať do budúcna dvere vždy dokorán otvorené. V 

prípade Petra Kleščíka možno predbehnem, ale už dnes má 

pripravené miesto v Sieni slávy trenčianskeho futbalu,“ povedal 

generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček. 

Peter Kleščík sa počas šestnástich rokov od príchodu do 

našej akadémie z Čadce stal najvyťaženejším hráčom v histórii 

AS Trenčín. Na svojom konte má 343 štartov v prvej a druhej 

lige. Z toho 270 v najvyššej súťaži, kde strelil osem gólov. Po-

čas štrnástich seniorských sezón k tomu pridal množstvo ďal-

ších v pohárových súťažiach. Lukáš Skovajsa dal štyri ligové 

góly a má 118 ligových štartov. 

www.astrencin.sk 13.12.2019 

Pomocná evidencia 959/1/2019 

 

Kleščíkovým nesplneným snom európska skupinová fáza 

 

Počas trenčianskeho obdobia zažil majstrovský titul s mlad-

šími dorastencami, vypadnutie z Corgoň ligy i návrat späť. 

Dvakrát sa tešil z double. 

Zápasu na novom štadi-

óne v drese AS Trenčín 

však zostane pre Petra 

Kleščíka iba nesplneným 

snom. 

 Zápas proti Pohro-

niu v sobotu 30. novembra bol pre vás predposledným v 

drese AS Trenčín. Ako ste vnímali situáciu ohľadom konca 

v Trenčíne? 

http://www.astrencin.sk/
http://futbal.sme.sk/r/futbal_superliga/CORGON-LIGA.html
http://trencin.sme.sk/
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„Bol som na túto situáciu pripravený. Zmluva mi končí 31. 

decembra. Nedošlo k jej predĺženiu ešte v letnom období. Pri-

pravoval som sa vnútorne aj na alternatívu, že v drese AS 

skončím.“ 

Kedy ste sa dozvedeli, že je definitívny koniec? 

„Do konečného štádia celá situácia dospela počas poslednej 

reprezentačnej prestávky. Po rozhovore s generálnym mana-

žérom mi bolo všetko už takmer na sto percent jasné. S touto 

informáciou som stotožnený približne tri týždne, ale že to bude 

môj koniec v Trenčíne, som cítil už dlhšie.“ 

Lákala vás myšlienka byť trenčianskym Francescom 

Tottim a ukončiť kariéru v AS? 

„Premýšľal som aj nad tým. Vidina nastúpenia na novom 

štadióne lákala. To by však museli mať záujem obe strany.“  

V Trenčíne ste strávili pätnásť rokov. Je to smutný od-

chod? 

„Nie som nešťastný. Niektoré veci sa však dali odkomuni-

kovať iným spôsobom. Taký je však život športovca. Niečo 

som tu dosiahol, spoznal fantastických ľudí. Nemám prečo byť 

sklamaný alebo smutný. Niečo sa končí a niečo nové sa začne.“ 

Čo s vami bude ďalej? 

„Momentálne si robím trénerský kurz. Ak pôjde všetko dob-

re, v máji ma čakajú skúšky. Mrzí ma, že som nad svojou 

budúcnosťou nepremýšľal skôr. Nemal som jasnú vidinu, čo by 

som chcel robiť, ak by som s futbalom skončil. Osobne by som 

chcel ešte na profesionálnej úrovni pokračovať ako hráč.“ 

Láka vás cudzina? 

„Ak mám povedať pravdu, rád by som skúsil niečo nové a 

vyskúšal, ako sa futbal robí za hranicami Slovenska. Viac by 

som preferoval pôsobenie mimo Slovenska.“ 

Máte už po tridsiatke a rodinu. Šlo by najmä o finančné 

zabezpečenie sa do budúcnosti? 
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„Nepopieram, že hľadisko peňazí je dôležitý faktor, ale nie 

ten najdôležitejší. Celé by to muselo dať zmysle, aby som vôbec 

opustil rodinu.“ 

Máte tri deti. Čo vám manželka povedala na možnosť 

zahraničného angažmánu? 

„Prebrali sme to a mám v nej maximálnu oporu. Rovnako aj 

od detí. Rád by som niečo 

iné vyskúšal na kratšie 

obdobie.“ 

Vraj v okolí Tren-

čína staviate dom. Plá-

nujete sa tu usadiť? 

„Presne tak. Dokon-

čujeme stavbu v Tren-

čianskej Turnej. Chýbajú 

nám už len detaily. Radi by sme tu zostali bývať natrvalo.“ 

Trenčín vám ponúkol trénerské pozície. Nechceli ste ich 

prijať? 

„Počas debaty s generálnym manažérom prišla aj otázka, či 

chcem pokračovať v hráčskej kariére. Povedal som, že by som 

ešte rád hral futbal. Ak by som nechcel pokračovať, určite by 

sa debata uberala smerom na moje pôsobenie na trénerskom, 

prípadne funkcionárskom poste.“ 

Je pre vás v budúcnosti návrat do AS Trenčín reálny? 

„Človek nikdy nevie. Nevylučujem ani túto možnosť. Spo-

znal som v klube veľa výborných ľudí. Mám tu vybudované 

vzťahy. Určite nehodlám zabuchnúť dvere, ani sa necítim ura-

zený, že sa moja misia v klube nateraz skončila. Možno aj po 

hráčskej stránke. Stačí sa pozrieť na Ryana Koolwjika alebo 

Davida Depetrisa.“ 

V Trenčíne ste strávili bez mála 16 rokov. Čo vám 

zostane v spomienkach? 
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„Fantastickí ľudia, ktorí tu sú. Skvelí tréneri, ktorých som 

mal možnosť spoznať. Každý jeden mi niečo dal. Po roku pô-

sobenia v mládeži som vybojoval majstrovský titul s mladšími 

dorastencami. So seniormi som postúpil medzi elitu, dvakrát 

získal double... Bolo veľa zážitkov, ktoré by sa dali spomenúť.“ 

Nerátajúc možnosť nastúpiť v zápase na novom šta-

dióne. Čo zostáva vašim nesplneným snom? 

„Skupinová fáza Európskej ligy alebo Ligy majstrov.“ 

www.sme.sk 03.12.2019 

Pomocná evidencia 922/1/2019 

 

Šieste víťazstvo ZŠ Hodžova na MikulAS Cupe 

 

AS Trenčín pripravil v stredu 4. decembra pre žiakov prvého 

stupňa základných škôl už deviaty ročník mikulášskeho fut-

balového turnaja. V 

mestskej športovej 

hale na Sihoti sa stret-

lo osem školských 

výberov z Trenčína.  

Víťazstvo z tradič-

ného MikulAS Cupu 

putovalo už po šiesty 

raz na Základnú školu 

na Hodžovej ulici. Malých futbalistov a skvele povzbudzujúce 

fankluby prišiel aj tento rok obdarovať Mikuláš so svojimi 

pomocníkmi anjelom a čertom. Vďaka podpore viacerých part-

nerov klubu bol aj tento rok štedrý. 

Nechýbali nielen dobroty, ale ani všetci hráči prvého mužst-

va AS Trenčín, ktorí absolvovali poriadnu zápasovú porciu. 

Každý tím mal vo svojom strede dvojicu alebo trojicu z for-

tunaligovej kabíny. Účastníkom turnaja bol rovnako ako minu-

https://sport.sme.sk/r/270/futbal-europska-liga.html
https://sport.sme.sk/r/269/futbal-liga-majstrov.html
http://www.sme.sk/
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lý rok aj tím Spojenej školy internátnej, ktorý odohral dva vlo-

žené zápasy proti výberom turnaja. 

„Vďaka patrí fandiacim deťom a všetkým učiteľom. Miku-

lášsky turnaj je jednou z najdôležitejších udalostí v kalendári 

nášho klubu a my máme z toho veľkú radosť. Aj tento rok sa 

nám podarilo priniesť mnoho radosti deťom a pozitívnu energiu 

do nášho klubu,“ pove-

dala manažérka komu-

nitných podujatí klubu 

Petra Drábová. 

V zápase o 3. miesto 

zvíťazila ZŠ Veľkomo-

ravská nad ZŠ Bezru-

čova 3:1 a vo finále po-

razila ZŠ Hodžova družstvo ZŠ Na dolinách 6:1. Najlepším 

strelcom bol Oskar Lokšík s 10 gólmi, najlepším brankárom 

Christián Lackovič, najlepším hráčom Maxim Pavlík 

a najlepší fanklub mala ZŠ Veľkomoravská. 

www.astrencin.sk 04.12.2019 

Pomocná evidencia 924/1/2019 

 

Najužitočnejší Bukari, najproduktívnejší Van Kessel 

 

Spoločnosť InStat pripravila aj po uplynulej jeseni veľmi 

podrobné štatistiky každého hráča našej najvyššej súťaže. Pod-

ľa nich sa najužitočnejším v prvej časti aktuálneho ročníka stal 

jednoznačne Osman Bukari pred Ryanom Koolwijkom a 

Abdulom Zubairom. Najproduktívnejším je s troma gólmi a 

šiestimi finálnymi prihrávkami Gino van Kessel.  

Zaujímavosťou je, že viac ako polovicu gólov mužstvo AS 

Trenčín inkasovalo po postupnom útoku súpera. Rovnako 

zraniteľná bola ľavá strana, stred a pravá strana nášho mužstva. 

Každou z týchto troch ciest sme inkasovali sedem gólov. Ďalšie 

http://www.astrencin.sk/
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štyri prišli po štandardnej situácii. Trenčania boli najnebezpeč-

nejší z pravého krídla, odkiaľ prišlo 12 gólov (41%). 

V obranných súbojoch boli najúspešnejší Peter Kleščík a 

Lukáš Skovajsa. Prvý menovaný vyhral 104 zo 153 (67%) a 

druhý 95 zo 140 (68%). Hru jedna na jedna si doslova užíval 

Osman Bukari, ktorý absolvoval 193 súbojov a z nich 120 

úspešne (62%). 

www.astrencin.sk 18.12.2019 

Pomocná evidencia 970/1/2019 

 

Ako funguje futbalová škola pre mládežníkov  

 

„This is my sen Academy“ - tak znie názov futbalovej školy 

pre mládežníkov AS Trenčín. Vznikol z jazykového nepodarku 

dnes najjagavejšieho reprezentanta klubu spod Čákovho hradu 

– stredopoliara národného tímu a Celty Vigo Stanislava Lo-

botku.  

Keď po príchode na hosťovanie do Ajaxu Amsterdam 18-

ročný mladík označil pre klubovú televíziu angažmán v ho-

landskom veľkoklube skomolenou angličtinou ako „my sen“, 

ešte netušil, že dodal marketingovú značku futbalovej aka-

démii, z ktorej vzišli okrem neho aj hráči ako Martin Škrtel, 

Matúš Bero, Róbert Mazáň či Filip Hološko. 

Tak ako rastie Stanislav Lobotka, tak sa postupne zlepšuje 

vybavenie pre mladých trenčianskych futbalistov. Počas roka 

2017 klub „vrazil“ 1,4 milióna eur do výstavby troch umelých 

ihrísk neďaleko štadióna AS. Investícia postupne rastie a dnes 

je už tesne pod sumou dvoch miliónov. 

„V priľahlom hoteli neďaleko ihrísk je celé zázemie. Naši 

mládežníci majú v rámci slovenských reálií nadštandardnú sta-

rostlivosť. Koncom roka sme dobudovali osem šatní, ktoré zač-

nú družstvá využívať už začiatkom jari,“ povedal hovorca 

klubu Martin Galajda. 

http://www.astrencin.sk/
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V čom najmä pocítil klub úľavu po výstavbe nových ihrísk? 

„Naraz môže trénovať viacero družstiev. Tréningy pre-

biehajú v lepších časoch. Vhodné podmienky majú k dispozícii 

aj hráčky našich ženských a dievčenských tímov. Zázemie nám 

pomáha aj pri organizácii mládežníckych turnajov a atrak-

tívnych prípravných 

zápasov. Dnes už vie-

me pritiahnuť kvalit-

ných súperov z Čes-

ka, Maďarska a Poľ-

ska.“ 

Investícia do záze-

mia akadémie ešte nie 

je konečná. Klub chce v blízkej budúcnosti vedľa spomínaných 

troch umelých ihrísk vybudovať ďalšie s prírodnou trávou a 

špeciálne cvičisko. Mimochodom, bol to práve Stanislav Lo-

botka 1. októbra 2017, kto slávnostne otvoril vynovenú tren-

čiansku futbalovú akadémiu. To, že jeho vtedajšia nedostatočná 

znalosť angličtiny poslúžila ako jej názov, bral s humorom. 

Tešil sa, že jeho nasledovníci majú lepšie podmienky, ako mal 

on sám. 

Samozrejme, cieľom Trenčína je, aby súčasné zázemie do-

pomohlo k rastu ďalších „lobotkovcov“.  

„V mládeži máme veľa zaujímavých hráčov a stále sa snaží-

me o to, aby sa dostávali vyššie. Prichádza generácia, ktorá 

bude zaujímavá. Jej reprezentantom je Lukáš Letenay, ktorý 

dostal šancu v prvom tíme na záver jesene. Jeho prístup k 

tréningom je vzorový. Výsledkom toho je, že dostal nový tri a 

polročný kontrakt,“ povedal generálny manažér AS Trenčín 

Róbert Rybníček. 

„V mládeži patríme medzi slovenskú špičku, čo ale nestačí. 

Verím, že po Letenayovi pripravíme ďalších zaujímavých hrá-

čov pre slovenský futbal. Pracujeme na tom, aby sme pre chlap-

Novú trenčiansku futbalovú akadémiu otvoril Stanislav Lobotka. 



818 
 

cov vytvárali čoraz lepšie podmienky, aby rýchlo napredovali a 

ľahšie zvládali presun k seniorom. V posledných rokoch sme 

zvýšili počet profesionálnych trénerov, pracujeme na ich vzde-

lávaní.“ 

V minulej sezóne Trenčín dodal slovenským reprezentač-

ným výberom (U15 - U21) 27 hráčov. V seniorskom národnom 

tíme nastupujú odchovanci spod Čákovho hradu Stanislav 

Lobotka, Matúš 

Bero a Róbert 

Mazáň. 

„Sme si ve-

domí toho, že 

jednotka na slo-

venskom trhu vo 

vývoji hráčov a 

v ich etablovaní 

v prvom tíme je MŠK Žilina. Myslíme si, že príliš nezaostá-

vame, s výstavbou akadémie sme sa – čo sa týka zázemia – po-

sunuli a Žilinu dobehli, ak nie prekonali. O to isté sa snažíme aj 

po športovej stránke. Naším cieľom je vychovávať čoraz viac 

odchovancov pre prvé mužstvo a reprezentačné výbery,“ pove-

dal hovorca klubu Martin Galajda a na záver dodal. „S chlap-

cami pracujeme nielen po športovej, ale aj po mentálnej stránke. 

Pripravujeme ich aj na to, že budú musieť podávať mediálne 

výstupy. Vysvetľujeme im, že musia byť trpezliví a že všetko 

má svoj čas. Chceme, aby z nich rástli nielen výborní futbalisti, 

ale aj hodnotní ľudia.“ 

V AS Trenčín si uvedomujú, že v športe nejde len o góly, 

body a sekundy. Vedenie klubu vnímajú pod Čákovým hradom 

aj ako možnosť byť súčasťou života v regióne. Klub v tejto sú-

vislosti vytvoril niekoľko komunitných projektov a mnohé dnes 

patria k životu mesta. 
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Začiatky sa viažu k letu 2007 a teda k obdobiu, keď sa maji-

teľom AS stal Holanďan Tschen La Ling. S jeho príchodom 

začali noví ľudia v klube po vzore moderných európskych tí-

mov hľadať nové cesty aj v mimofutbalových výzvach. Cieľom 

bolo Trenčín etablovať nielen v športovej komunite, ale aj v 

spoločenskom a obchodnom priestore v regióne.  

„Sme presvedčení, že ako klub máme prinášať hodnoty. 

Naším cieľom je spájať ľudí z rôznych prostredí. Šport je ideál-

ny prostriedok na to, ako ovplyvniť veľa vecí. Futbalisti priná-

šajú emócie a tie treba smerovať tým správnym spôsobom. 

Práve o to sa snažíme,“ povedala marketingová manažérka AS 

Trenčín Petra Drábová. 

Začiatky bývajú rôzne. V Trenčíne odštartovali komunitné 

projekty prípravným zápasom medzi AS Trenčín a holandským 

FC Utrecht, ktorý mal charitatívny rozmer. „Na pozadí tohto 

zápasu sa nám podarilo získať 40 elektronických invalidných 

vozíkov pre tých, ktorí ich potrebovali. Tento zápas položil 

základy úspešného projektu Hviezdy deťom. Práve vtedy sa za-

čala rodiť myšlienka podujatia, ktoré je pevnou súčasťou tren-

čianskeho leta,“ vysvetlila Petra Drábová. 

Trenčín nevníma komunitné projekty ako možnosť propa-

govať úspešné výsledky. Aj preto mnohé vznikli v časoch, keď 

AS účinkoval v druhej najvyššej súťaži. Ich organizácia je pre 

klub prioritná bez ohľadu na úspechy. Najznámejším komunit-

ným a charitatívnym projektom je práve podujatie „Hviezdy 

deťom“, ktoré má už 11-ročnú históriu a počas nej sa podarilo 

vyzbierať viac ako 218 tisíc eur pre rôzne združenia a orga-

nizácie. 

„Tento projekt má dva rozmery. Jeden je zážitkový. Na jed-

no miesto prichádzajú úspešní športovci, s ktorými sa môžete 

stretnúť, deti sa môžu spolu s hviezdami vyfotiť, sledovať ich 

výkony, jednoducho dostať sa do ich blízkosti. Druhý rozmer 

je charitatívny. Tento projekt podporujú rôzne partnerské firmy 
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a prostriedky z nich sa dostávajú k tým, čo ich potrebujú. Sna-

žíme sa dodržiavať regionálny rozmer, ale podporili sme už aj 

komunity, ktoré nespadajú len do nášho bezprostredného oko-

lia,“ pokračuje Petra Drábová. 

Trenčín v nedávnom období zažíval najúspešnejšie roky 

svojej histórie a pri príležitosti 110. výročia futbalu v meste 

nezabudol na tých, čo ju tvorili. Pred troma rokmi ožila Sieň 

slávy trenčianskeho futbalu, ktorá má dnes už 14 členov. 

„Nechceme zabúdať ani na staršie generácie, ktoré tvorili 

úspešné roky nášho klubu,“ skonštatovala Petra Drábová. 

Projektov je ale oveľa viac. Mládežníci AS Trenčín sa pri 

príležitosti Dňa zeme podieľajú na čistení niektorých oblastí v 

meste. S najmenšími sú spojené aj ďalšie dva projekty. „This is 

my sen turnaj“ je podujatie pre deti do 11 rokov, kde sa žiaci 

AS Trenčín môžu merať s veľkými súpermi. Pod Čákov hrad 

už zavítali ich rovesníci z Valencie, AS Rím, Juventusu, Neapo-

lu, West Hamu, Ajaxu Amsterdam či Fenerbahce. Zaujímavý 

rozmer má aj už tradičný MikulAS Cup.  

„Je to turnaj pre deti prvého stupňa základných škôl. Každá 

škola si vytvorí jeden tím, ktorý dopĺňame o futbalistov se-

niorského tímu AS Trenčín. Tí súťažia spoločne s deťmi. Touto 

cestou sa snažíme motivovať deti, aby športovali,“ povedala 

Petra Drábová.  

Predstavila aj ďalší projekt pre deti na školách. Ten má 

poukázať na inakosť:  

„Na besedy do škôl chodia naši futbalisti – domáci aj le-

gionári, ktorí hovoria o spolunažívaní v kabíne. Touto cestou sa 

snažíme zdôrazniť, že nie je dôležitá národnosť, farba pleti, 

náboženstvo, ale to, kto je aký človek.“ 

www.sportaktuality.sk 28.12.2019 

Pomocná evidencia 987/1/2019 

 

 

http://www.sportaktuality.sk/
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Lukáš Letenay s novou zmluvou do roku 2023 

 

Nádejný útočník Lukáš Letenay podpísal nový kontrakt s 

AS Trenčín. Jeden z najperspektívnejších mladých slovenských 

zakončovateľov sa klubu upísal už ako sedemnásťročný v lete 

2018. Po roku a pol však dostal novú zmluvu s platnosťou až 

do leta 2023. 

Stále len sedemnásťročný zakončovateľ začínal s futbalom 

v Bratislave v Karlovej Vsi. Ešte ako žiak sa však presťahoval 

pod Čákov hrad, kde 

pokračoval v rozvoji 

svojho talentu.  

„Predpokladám, že 

góly v staršom doraste 

počas jesene a možno aj 

výkony v posledných 

dvoch kolách Fortuna 

ligy mi pomohli k novej zmluve,“ povedal mládežnícky repre-

zentant Slovenska, ktorý strelil počas prvej časti ligy staršieho 

dorastu dvanásť gólov. „Je to nielen ocenenie, ale aj výzva pre 

mňa. Nemôžem sa uspokojiť. Mojím cieľom je dokázať niečo 

v Trenčíne a potom sa uvidí, čo bude ďalej. Chcem ukázať 

trénerom, že som dobrá voľba. Túžim dávať góly a hrať hornú 

šestku.“  

Prirodzenou ambíciou mladých hráčov je pôsobenie v pres-

tížnych akadémiách v Európe. Lukáš Letenay si však vybral inú 

cestu: „Dostal som viaceré ponuky. S agentom sme sa však 

dohodli, že touto cestou nepôjdeme. Väčšina hráčov, čo odišla 

približne v šestnástich do zahraničia, sa v posledných rokoch 

vrátila naspäť. Neuplatnili sa.“  

Na Slovensku sa veľa hovorí o chýbajúcich typických za-

končovateľoch. „Viem, že nielen slovenské kluby hľadajú 

klasických strelcov. Nová generácia je však sľubná. Je tu Bože-

Lukáš Letenay (vľavo) v závere jesene nastúpil aj za seniorské mužstvo. 
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ník alebo Strelec. Rád by som sa zaradil k nim,“ povedal Lete-

nay a doplnil: „Konkurencia v tíme je to, čo ma môže opäť 

posunúť. Hoci s Depetrisom a Čatakovičom bojujeme o miesto 

na ihrisku, zároveň sa od nich učím. Obaja mi vždy poradili.“  

Dva ligové štarty v závere jesene mohol okoreniť gólom. 

Napriek tomu, že neskóroval, vážne prehovoril do boja o miesto 

na trávniku. 

„Nebolo to zlé, ale bol by som spokojnejší, keby som mužst-

vu pomohol v závere jesene gólmi. Na jar to chcem skoro zlo-

miť,“ dodal Lukáš Letenay.  

www.astrencin.sk 29.12.2019 

Pomocná evidencia 989/1/2019 

 

Hodnotenie AS Trenčín po jesennej časti súťaže 

 

Futbalový klub AS Trenčín zažil v minulej sezóne veľký ne-

úspech a účasť v lige ratoval až v baráži. V novom ročníku 

nastalo zlepšenie, no nie také, aké očakávali fanúšikovia a aj 

čelní predstavitelia manažmentu AS. Aj o tom sme sa roz-

právali s generálnym manažérom Róbertom Rybníčkom.  

Pred sezónou ste angažovali skúsených hráčov, čo v 

minulosti nebývalo zvykom. Ako hodnotíte tento krok? 

„Nebolo to zlé rozhodnutie. Depetrisa či Koolwijka sme 

pritiahli preto, lebo sme verili, že po športovej stránke nás môžu 

posunúť ďalej. Dôležité pre nás sú aj ich osobnostné kvality. 

Nebanujeme. Veríme, že na jar nám pomôžu ešte oveľa viac.“ 

Tréner Ivan Galád zachránil Trenčín v lige, no na začiat-

ku novej sezóny dostal dôveru mladý kouč Matthias Kohler, 

s ktorým ste sa v priebehu jesene rozlúčili. Spätne to 

vnímate ako chybu? 

http://www.astrencin.sk/
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„Tak by som to nepovedal. Vždy hľadáme trénera, ktorý by 

mal byť kompatibilný s našou víziou futbalu. Nie je to jed-

noduché. Matthias mal svoje kvality a rozumel tomu, o čo nám 

ide. Tréner ale potrebuje mať pre úspech viacero nevyhnutných 

vlastností a jemu niektoré chýbali. Jeho angažovanie ale nebola 

zásadná chyba. Napokon 

sme siahli po slovenskom 

trénerovi - Norbertovi Hrn-

čárovi.“ 

Ako zatiaľ vnímate je-

ho prínos? 

„Veríme, že môže byť 

súčinný s našimi predstava-

mi. Jeho vstup bol slušný, 

ale musím byť úprimný, aj pre neho je veľmi veľa vecí nových. 

Sústredil sa viac na organizáciu defenzívnej činnosti, v čom 

sme sa značne posunuli vpred, ale začali sme trochu trpieť 

v ofenzíve. Počas prípravného obdobia musíme nájsť správny 

balans. Nikdy sme neboli a nikdy nebudeme defenzívne mužst-

vo, ktoré vyhráva zápasy organizáciou. Chceme hrať agresívne 

a ofenzívne. Na základe toho aj vyhľadávame hráčov. Je to pre 

nás dôležité, keďže vďaka tomu dokážeme byť úspešní pri 

predajoch. Ak nebudeme mať vyváženú kvalitu v obidvoch fá-

zach, ani kvalita mladých hráčov nepôjde nahor.“ 

Aktuálne vám patrí ôsma pozícia, čo je pod možnosti váš-

ho kádra. V čom vidíte hlavné dôvody tohto neúspechu? 

„Podľa môjho názoru mužstvo nehrá s potrebným zaniete-

ním. Bohužiaľ, v tomto smere nám nepomáha, že nemáme za 

sebou fanúšikov na tribúnach, keďže domáce zápasy hráme pre 

rekonštrukciu štadióna v Žiline. Tento problém nás trápi už rok 

a pol. Potrebujeme, aby mužstvo hralo so zanietením ako v 

našich najúspešnejších časoch. Individuálnu kvalitu máme, ale 

ťažko sa nám to prenáša do tímových výkonov.“ 

Róbert Rybníček na tlačovke pred jesennou časťou súťaže. 
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Po jesennej časti skončili vo vašom tíme dlhoroční hráči 

AS Peter Kleščík a Lukáš Skovajsa, ktorí vždy dokázali 

nájsť vnútornú motiváciu. Nejdete v tomto smere do rizika? 

„Je obrovské umenie odísť v správnom čase. Najmä odchod 

Peťa Kleščíka bol dobre načasovaný. Zažil tu všetko a opúšťa 

nás ako kráľ. Do posledného momentu bol vzor pre každého. 

Teraz si môže skúsiť niečo iné a my sa musíme naučiť fungovať 

bez neho. S Lukášom sme chceli ešte spolupracovať, no bohu-

žiaľ posledný rok a pol nebola jeho výkonnosť na patričnej 

úrovni. My sme preto trochu váhali s ponukou a on sa napokon 

rozhodol v Trenčíne už nepokračovať. Asi je tiež ten správny 

čas, aby skúsil niečo nové.“ 

Môžeme počas zimy očakávať ďalšie zmeny v kádri? 

„Snažíme sa mužstvo pripravovať nielen na jar, ale aj na dlh-

šie obdobie, keďže - verím v to - nás už v dohľadnej dobe čaká 

návrat na trenčiansky štadión. Chceli by sme vystužiť najmä 

ofenzívne posty. Som rád, že v závere jesene dostal šancu mla-

dý útočník Lukáš Letenay, ktorý by na jar mohol zaujať. Mužst-

vo zrejme oživíme príchodmi dvoch-troch zahraničných hrá-

čov. Nevylučujeme ani odchody, solídne obdobie majú za se-

bou Osman Bukari a Martin Šulek. Ak by prišla ponuka aj na 

ďalších hráčov, budeme sa tým zaoberať.“ 

Aké budú vaše krátkodobé ambície na jar? 

„Sme blízko k prvej šestke a veľmi radi by sme boli jej 

súčasťou, pretože zápasy v nej majú úplne inú kvalitu ako v 

dolnej. Ak to nevyjde, pripravíme sa na druhú alternatívu a 

verím, že s úplne iným koncom ako v komplikovanej predchá-

dzajúcej sezóne.“ 

Kto bol najlepší hráč vášho mužstva a kto najlepší hráč 

celej súťaže? 

„Celkovo Miroslav Káčer zo Žiliny a od nás ukázal veľký 

herný potenciál Osman Bukari.“ 
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Vysvedčenie mužstva 

Brankári – 2 

Igor Šemrinec chytal spoľahlivo, hoci chybám sa nevyhol 

(proti Žiline). Ukázal rozvahu, výbornú hru nohami, vlastnosti 

lídra, pridal aj zákroky navyše. Pribrzdila ho zlomenina palca 

na ruke, a tak dostal šancu talentovaný Denis Chudý, ktorý 

zaujal talentom, ale nebol bezchybný. Potrebuje čas na stabi-

lizovanie výkonnosti. 

Obrancovia – 3 

Mali to ťažké, keďže za Kohlera kašľal zvyšok mužstva na 

defenzívu. Po zlepšení de-

fenzívnej fázy celého tímu sa 

ukázala kvalita obrancov. 

Kleščík bol líder, Šulek sa po 

Hrnčárovom posune skvele 

etabloval na pravom kraji, 

Julien na ľavom kraji je ne-

vyspytateľný hráč, hlúpe 

chyby strieda s modernými ťahmi. Skovajsa dobre doplnil sú-

kolie, Ligeonov príchod sa ukázal ako omyl. 

Stredopoliari – 3 

Koolwijk sa svojimi skúsenosťami a kvalitou vypracoval na 

osobnosť. Roguljič rastie, ale stále má zaradenú „trojku” a po-

tenciál naplno nerozvinul. Zubairu je obetavý hráč, ktorého 

chce v tíme každý. Stredoví hráči miestami ukázali veľkú kva-

litu, inokedy ale nenaplnili potenciál, pretože sa nezodreli pre 

lepší výsledok. 

Útočníci – 4 

Hoci oplývajú veľkou kvalitou, dávame prísnu známku. Ča-

takovič totiž akoby ani nebol a Van Kessel aj Bukari majú na 

viac. Bukari nevie pretaviť svoje predpoklady na vyššie čísla, 

hoci stále rastie. Van Kessel má rád zápasy, v ktorých má pries-

Ryan Koolwijk bol svojimi skúsenosťami a kvalitou osobnosťou. 
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tor, no nechá sa znechutiť hrou do tela a keď ho súper tesne 

bráni. Vtedy zaostáva. 

Lavička – 2 

Je na nej kvalita, skúsenosti i talent. Hráči ako Lamine, El 

Mahdioui (ktorý po zranení potrebuje čas) či Depetris, by inde 

boli prínosom. Križan je zas istota zadných radov, Chudý spo-

ľahlivá náhrada za Šemrinca. Slávik, Letenay a Kadák sú bu-

dúcnosť mužstva, len potrebujú dostať šancu. 

Tréneri – 4 

Matthias Kohler - 5, omyl ku ktorému bolo povedané všetko. 

Norbert Hrnčár - 3. Zlepšil defenzívu celého tímu, no nepo-

darilo sa mu individuálnu kvalitu vpredu úplne pretaviť do 

značného výsledkového progresu. Mužstvo ukázalo, že vie 

zdolať silné tímy, no nepochopiteľne zakoplo s Pohroním či 

Nitrou, čo ho zosadilo o pár priečok nižšie. 

Traja najlepší podľa známkovania denníka Šport: 

1. Ryan Koolwijk 6,33 

2. Osman Bukari 6,24 

3. Abdul Zubairu 5,93 

Momenty sezóny 

- Koniec Ivana Galáda a angažovanie Matthiasa Kohlera na 

post trénera, príchod skúsených hráčov Davida Depetrisa, Rya-

na Koolwijka a Rubena Ligeona. 

- Po troch víťazstvách prišla šesťzápasová šnúra mužstva 

bez trojbodového zápisu (0-3-3) a koniec Matthiasa Kohlera na 

lavičke. Jeho miesto zaujal Norbert Hrnčár. 

- Trenčín pod novým trénerom remizoval v Ružomberku, 

zdolal Žilinu či Trnavu a postúpil do štvrťfinále Slovnaft Cupu, 

no v závere prehral s Pohroním a remizoval v Nitre, čo zname-

nalo pokles na 8. priečku. 

- Po skončení jesennej časti sa s Trenčínom rozlúčili dvaja 

dlhoroční obrancovia, ktorí mali podpis na obidvoch double a 

to Peter Kleščík a Lukáš Skovajsa. 
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Plusy a mínusy 

+ mužstvo bojuje o prvú šestku, čo je vzhľadom na barážové 

účinkovanie v poslednej sezóne progres 

+ angažovanie Ryana Koolwijka, ktorý sa stal osobnosťou 

ligy +zlepšenie defenzívnej fázy 

+ posun Martina Šuleka na pravý kraj obrany, kde má 

reprezentačný potenciál 

+ rast nového trenčianskeho štadióna 

- angažovanie Matthiasa Kohlera na post trénera a s tým 

premrhaný čas na progres 

- neschopnosť mužstva zahryznúť sa a ukázať vyššiu bojov-

nosť, keď to práve nejde 

- nevyriešenie postu útočníka, keďže o miesto v zostave pri-

šiel Depetris a výkonmi nepresvedčil ani Čatakovič 

- kostrbatá rozlúčka s klubovou legendou Petrom Kleščíkom 

- nízke návštevy na domácich zápasoch v Žiline, čo ale súvisí 

s výstavbou nového trenčianskeho štadióna. 

Očami experta Martina Mikuliča, televízneho analytika 

a bývalého útočníka: Dominancia s loptou často bez bodo-

vého zisku 

Lídrom Trenčína bol Ryan Koolwijk. Tento dlhonohý 34-

ročný stredný záložník spĺňa prísne kritéria. Pri 1100 prihráv-

kach dosiahol obdivuhodnú úspešnosť 88,2 %. Jeho východis-

kové postavenie je bližšie k obrannej formácii a je to zväčša 

Koolwijk, kto dáva útokom prvotný smer a myšlienku. Čakal 

by som, že pri jeho 194 centimetroch bude nebezpečnejší v za-

končení hlavou, ale tú skôr využíva na myšlienkové riešenie 

herných situácii. 

Spôsob hry Osmana Bukariho presne korešponduje s požia-

davkami vývojových trendov pri hráčskej funkcii moderného 

krídelníka. Často hráva aj na ľavej strane a keďže je pravák, tak 

využíva kľučku, alebo obchádzanie súpera smerom do ihriska, 

aby mal viac možností na finálnu prihrávku alebo zakončenie. 
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Dal štyri góly a na tri prihral. Keďže má nízke ťažisko, tak jeho 

najkvalitnejšia herná činnosť je obchádzanie a vedenie lopty. 

Dokáže v okamihu zmeniť smer behu s loptou a tým sa jedno-

ducho zbaviť súpera. 

Abdul Zubairu je typologicky rovnaký hráč ako Bukari. Níz-

ke ťažisko, výborná technika, prehľad v hre. Dosiahol piate 

miesto v úspešnosti prihrávok (90,7 %) zo všetkých hráčov na-

šej ligy. Na jeho pozícii v strede zálohy je to vysoko nadprie-

merné číslo. Práve v priestoroch, kde je koncentrácia proti-

hráčov najväčšia, sa takáto úspešnosť veľmi cení. Stále má len 

21 rokov a otázka znie, ako dlho pri herných výkonoch, aké 

podáva, vydrží v Trenčíne. 

Jedno z najväčších sklamaní jesennej časti bol herný prejav 

a následné umiestnenie AS Trenčín v tabuľke našej ligy. 

Neustále zmeny pri vedení mužstva asi tiež nepridajú na pohode 

v kabíne. Keď sa pozriem na hráčsky káder, tak ten má 

nesporne svoju kvalitu. Navrátilci Koolwijk s Depetrisom 

predstavovali potrebné skúsenosti. Navyše, „šalamúnske” roz-

hodnutie o hosťovaní Gina van Kessela z Trnavy do Trenčína 

iba nahrávalo predpokladom o dobrej sezóne. 

Trenčín mal na jeseň vo väčšine zápasov väčšie držanie lopty 

ako jeho súper (priemerne 59%). Lenže z tejto platonickej 

dominancie veľakrát nevyťa-

žil nič zásadné, bodové. AS 

čakal na víťazstvo od konca 

augusta do konca októbra. 

Dosiahol ho až nový tréner 

Norbert Hrnčár. Ten nahradil 

mladého Matthiasa Kohlera. 

Zvyšné zápasy jesennej časti 

pod Hrnčárom však nepriniesli zásadný obrat vo výkonnosti 

družstva. Treba spomenúť jeden pozitívny moment - domácu 

výhru nad Žilinou 3:0. 

Mladého Matthiasa Kohlera vystriedal na lavičke Norbert Hrnčár. 
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Trenčiansky tím má jednoznačne potenciál, ktorý v mno-

hých prípadoch nepotvrdil. Dvojnásobný majster často pôsobil 

ako veľa individualít bez kolektívneho ducha. Ofenzívna fáza 

spĺňala vyššie kritéria i keď finalizácia nebola ideálna. Pritom 

Gino van Kessel, Ante Roguljič a Hamza Čatakovič sú veľmi 

zaujímaví hráči, ktorí sa aj gólovo presadili. Spolu nastrieľali 

12 gólov. Ich zásahy sa míňajú účinku, keďže defenzíva je naj-

slabší článok družstva. Trenčín musí popracovať na organizácii 

hry v obrannej fáze, 29 inkasovaných gólov je naozaj veľa. 

Komentár: Zlepšená defenzíva, chýbajúca bojovnosť 

Trenčania sa síce v porovnaní s predchádzajúcou sezónou 

posunuli vyššie, no ôsma priečka po jeseni napriek tomu pred-

stavuje sklamanie. Nech už sa na to pozrieme z pohľadu očaká-

vaní, klubových možností či sily kádra. 

V AS sa po analýze predchádzajúcej sezóny, v ktorej mužst-

vo ratovalo ligovú príslušnosť v napínavej baráži s Popradom, 

rozhodli pre dva základné kroky na ceste späť. Prvým bol ná-

vrat skúsených hráčov do mužstva, ktorí sa mali postarať nielen 

o vyššiu kvalitu, ale aj o lepšiu schopnosť mužstva reagovať na 

nelichotivé obdobie. Tým druhý bol krutý koniec Ivana Galáda. 

Skúsený tréner síce zachránil Trenčín, no v AS neboli úplne 

stotožnení s tým, že by mal práve tento muž ťahať mužstvo v 

duchu klubovej filozofie k lepším výsledkom. 

Prvý krok sa Trenčanom čiastočne oplatil. Mužstvu výrazne 

pomohol Ryan Koolwijk, ktorý prevzal dirigentskú taktovku a 

výkon tímu aj pod jeho vplyvom vzrástol. David Depetris síce 

vypadol (aj pre zranenia) zo zostavy, no bol dôležitý článok 

kabíny. Angažovanie Rubena Ligeona bolo zbytočné. 

Druhý krok sa ukázal ako absolútny omyl. Netvrdíme, že 

Trenčín by pri ponechaní Ivana Galáda vyhral ligu a hral krásny 

futbal. Bolo by to však lepšie riešenie ako posun mladého Nem-

ca Matthiasa Kohlera na jeho miesto, čo sa ukázalo ako premr-

haný čas. Možno futbal vidí správnymi očami, ale teória a prax 
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nie sú to isté. Zlyhal ako tréner (otrasná defenzíva mužstva), 

zlyhal ako osobnosť (udretie rozhodcu, nezvládanie emócií) a 

zlyhal aj ako motivátor (bez podpory domácich divákov nedo-

nútil mužstvo ísť na doraz). V jeho prípade ale zlyhal najmä 

klub. Nemal dostať šancu. Vôbec. Aj vzhľadom na chýbajúcu 

licenciu nemohol vstupovať do zápasov a jeho angažovaním 

manažment oklieštil realizačnému tímu zápasové vstupy. 

Stalo sa, treba sa z toho poučiť. Podpisom zmluvy s Norber-

tom Hrnčárom ukázal klub správny smer. Skúsený kormidelník 

výrazne zlepšil defenzívnu fázu mužstva, čo sa prejavilo na 

víťazstvách nad Žilinou či Trnavou. V ofenzíve ale progres nie 

je až tak markantný. Z niekoľkých dôvodov. Niektorí hráči 

(Čatakovič, Roguljič) stále zo seba nevyžmýkali maximum. 

Absentuje u nich charakter bojovníka. Navyše, mužstvo s 

dvoma rýchlymi krídelníkmi a šikovnými stredopoliarmi, ktorí 

vedia poslať dobrú kolmicou, je skôr „šité” na udretie z protiú-

toku v porovnaní s dobýjaním súperových hradieb. Aj preto sa 

mužstvu nepodarilo zdolať v závere Pohronie a Nitru. Ťažko 

prerábať návyky v priebehu rozbehnutej sezóny. Trenčín vie 

zobrať body veľkým a darovať ich malým. Počas zimy treba 

zapracovať na skvalitnení ofenzívy, natrénovaní potrebných 

automatizmov, a káder treba aj „okysličiť” novými tvárami.  
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