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16.3 Hádzaná 
 

 

Žiačky školskými hádzanárskymi majsterkami SR 

 

Víťazom a zároveň Školským majstrom SR v hádzanej žia-

čok ZŠ sa v dňoch 4. – 5. júna v Detve stali dievčatá zo ZŠ na 

Hodžovej ulici. Za najlepšiu brankárku vyhlásili Petru Mruš-

kovičovú. 

Info 25.06.2019 

Pomocná evidencia 426/1/2019 

 

Mladšie dorastenky HK AS Trenčín tretie 

 

Sezónu 2018/2019 mladších dorasteniek Hádzanárskeho 

klubu AS Trenčín hodnotí trénerka Iveta Mičiníková: 

„Do jarnej časti sezóny sme vstupovali zo štvrtého miesta. 

Na prvom mieste bol Prešov a o skóre nás predbehla Šaľa a 

Dunajská Streda. V 

prvom kole sme do-

ma porazili Dunaj-

skú Stredu no v dru-

hom kole sme na 

domácej palubovke 

nešťastne prehrali 

so Šaľou, čo nás 

veľmi mrzelo. Mali 

sme síce rovnako 

bodov ale čakal nás ťažký zápas v Prešove, ktorý bol jasným 

favoritom súťaže. V Prešove sme prehrali o 3 góly, no celý 

zápas bol vyrovnaný a rozhodlo sa až v závere zápasu. V 

ostatných zápasoch jarnej časti sme jasne dominovali a vyhra-

li.“  
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Iveta Mičiníková komentovala aj nenaplnenie ambícií: „Na-

ším cieľom bolo skončiť do druhého miesta, aby sme sa mohli 

zúčastniť Česko-Slovenského pohára a tak si zmerať sily aj s 

majstrom a vicemajstrom Česka. Bohužiaľ sme skončili tretie a 

túto možnosť sme nemali. Aj keď sa sezóna skončila a my sme 

skončili bronzové, pre dievčatá to stále nie je koniec a majú 

pestrý program. Hráčky, ktoré sú ešte vekovo staršie žiačky, sa 

pripravovali na Majstrovstvá Slovenska, kde obsadili krásne 

druhé miesto.“  

Vekovo dorastenky majú ešte reprezentačné povinnosti. 

Väčšina hráčok sa nachádza v reprezentačnom výbere kadetiek 

U17 pod vedením dvojice trénerov Iveta Mičiníková a Ras-

tislav Jedinák a pripravujú sa na blížiace majstrovstvá Európy 

v Slovinsku. Dievčatá zo širšej nominácie sa zase pripravujú na 

majstrovstvá Európy v Poľsku v plážovej hádzanej. 

www.astrencin.sk 12.06.2019 

Pomocná evidencia 465/2/2019 

 

Staršie dorastenky HK AS Trenčín siedme 

 

Družstvo starších dorasteniek Hádzanárskeho klubu AS 

Trenčín sa umiestnilo v sezóne 2018/2019 na konečnom 7. 

mieste. V 22 zá-

pasoch nazbie-

ralo 19 bodov, 

keď 9-krát vy-

hralo, raz remi-

zovalo a 12-krát 

prehralo. 

„Priebeh roč-

níka považujem 

za uspokojivý vzhľadom na vek dievčat, ktoré mohli podľa 

veku hrať ešte o kategóriu nižšie. Myslím, že táto sezóna im 

http://www.astrencin.sk/
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bola odrazovým mostíkom do ďalších sezón v tejto vekovej 

kategórii. Verím, že sa dievčatá počas prestávky doliečia a v au-

guste začneme prípravu v plnej sile a nasadení. Čaká nás se-

zóna, v ktorej sa môžeme posunúť smerom hore, ale všetko 

záleží na osobitnom prístupe dievčat k tréningovým jednotkám 

a vytvorení tímového ducha,“ zhodnotil sezónu vedúci družstva 

Igor Bukovič. 

www.astrencin.sk 13.06.2019 

Pomocná evidencia 
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