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16.8 Iné športové odvetvia a podujatia 
 

 

Krasokorčuliarka Nina Benková s medailovou zbierkou 

 

Zo siedmich pretekov, ktoré krasokorčuliarka Nina Ben-

ková z 5. C ZŠ na Kubranskej ulici od októbra 2018 v aktuálnej 

sezóne absolvovala, priviezla domov štyri strieborné a tri zlaté 

medaily.  

Pretekárka Kraso klubu Trenčín získala 1. miesto na me-

dzinárodnej súťaži 60. Grand Prix of Bratislava 14. novembra 

2018, na Veľkej cene Púchova 18. novembra 2018 aj počas 

prvého tohtoročného víkendu 5. – 6. januára v Dubnici nad Vá-

hom na 2nd Figure skating challenge.  

Krasokorčuľovaniu sa venuje od svojich šiestich rokov a 

v súčasnosti súťaží za desaťročné dievčatá.  

Info 29.02.2019 

Pomocná evidencia 013/1/2019 

 

Jana Pepová vyhrala prekážkové preteky na Islande 

 

Majsterka sveta v Spartan Race je rodáčkou z Trenčína. 

Víťazkou Spartan Ultra 

World Championship 2018 

sa v decembri na Islande 

stala slovenská reprezen-

tantka v extrémnych pre-

kážkových behoch Jana 

Pepová. Absolventka špor-

tového gymnázia sa dnes 

venuje športovým koňom 

vo Švajčiarsku. Extrémnych prekážkových behov má za sebou 
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27, z toho 21 umiestnení na stupni víťazov. Na Islande ju počas 

24-hodinového podujatia predbehlo iba sedem mužov.  

Ako ste sa dostali k extrémnym prekážkovým behom? 

„Náhodou. Počas dovolenky na Slovensku mi ho predviedol 

brat.“ 

Ako dlho sa im venujete? 

„Dva roky. V roku 2017 som odbehla šesť pretekov. Minulý 

sa pridali aj iné prekážkové behy a preteky. Celkovo ich mám 

za sebou 27, z toho 21 

umiestnení na stupni ví-

ťazov.“ 

Existuje na Sloven-

sku špeciálna skupina, 

ktorá sa podobným 

športom venuje? 

„OCRA Slovakia je 

asociácia, ktorá združu-

je bežcov a organizátorov prekážkových behov na Slovensku. 

Okrem toho fungujú rôzne tímy a tréningové skupiny, ktoré 

vznikli po celom Slovensku.“ 

Čo finančné zabezpečenie? Máte sponzorov alebo si fi-

nancie zháňate sama? 

„Väčšinu nákladov si hradím z výhier z predošlých pretekov. 

Niekedy mi základné náklady preplatia organizátori. Nemám 

sponzorov, ktorí by mi dali hotovosť. Existuje niekoľko part-

nerov, ktorí ma podporujú formou oblečenia, tenisiek, dopln-

kov stravy alebo fyzioslužieb. Na oplátku využívam ich pro-

dukty a robím im reklamu alebo mám ich logo na drese.“ 

Vlani 16. decembra ste vyhrali 24-hodinové preteky na 

Islande. Ako dlho trvala príprava? 

„Špeciálne som sa jej nevenovala. Väčšiu pozornosť som 

venovala výbave a oblečeniu, v ktorom som bežala. Dôraz som 

kládla na stravu a pitný režim počas trvania pretekov.“ 
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V celkovom hodnotení vás predbehlo iba niekoľko mu-

žov. Čo pre vás prvenstvo znamená? 

„Keď chcete byť ako žena najlepšia, musíte sa prebojovať 

medzi najlepších mužov. Konkurencia je veľká. Som veľmi ra-

da, že sa mi podarilo dostať do top desiatky a poraziť aj 

minuloročnú víťazku.“ 

Ide o najnáročnejšie podujatie na svete? 

„Čo sa týka Spartan race, áno. Samozrejme, existujú aj iné 

24-hodinovky, ktorých sa možno v dohľadnej dobe zúčastním.“ 

Mali ste počas 

pretekov krízu? 

„Najhorší stav pri-

šiel po polovičke pre-

tekov. Aj keď som na 

tom bola dosť zle, za-

prela som sa a išla do 

ďalšieho kola. Trid-

saťminútová prestáv-

ka ma nakopla. Nie-

ktoré momenty boli skutočne náročné. Mala som veľký náskok, 

takže som si mohla dovoliť zvoľnenie. Na predčasné ukončenie 

som nemusela pomýšľať.“ 

Jana Pepová má 33 rokov. V detstve chvíľu hrala tenis. Ab-

solvovala športové gymnázium a 4 roky sa venovala atletike. 

Koňom sa najskôr venovala v Nozdrkovciach. Neskôr sa pre-

sťahovala do Švajčiarska, kde sa stará o športové kone. Získala 

titul na MS v Spartan race Ultra na Islande. Podujatie trvalo 24 

hodín, počas ktorých museli pretekári zdolať rôzne prekážky, 

ako šplhanie na lane, hod oštepom, nosenie bremien, rúč-

kovanie, technické prekážky a mnohé iné. Jeden okruh meral 

11 km, pričom Jana Pepová ich zdolala dokopy osem.  

Trenčianske noviny 21.01.2019 

Pomocná evidencia 053/1/2019 
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Kasala najúspešnejším športovým gymnastom SR 

 

Slovenská gymnastická federácia vyhlásila za najúspešnej-

ších seniorských športových gymnastov v roku 2018 Barboru 

Mokošovú a Slavomíra Michňáka (obaja Slávia UK Brati-

slava).  Za najlepšieho športového gymnastu medzi žiakmi 

vyhlásili Olivera Kasalu z klubu GK Pavlo Trenčín. 

www.teraz.sk 02.01.2019 

pomocná evidencia 087/1/2019 

 

Primátor ocenil najlepších športovcov mesta za rok 2018 

 

Vo štvrtok 4. apríla boli vyhlásení najlepší športovci mesta 

za rok 2018. Ocenenia športovcom odovzdal v sobášnej sieni 

Mestského úradu v Trenčíne primátor mesta Richard Ryb-

níček.  

Najlepšími športovými mládežníckymi kolektívmi sa stali 

juniori HK Dukla Trenčín a staršie žiačky Hádzanárskeho 

klubu AS Trenčín. 

http://www.teraz.sk/
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 V kategórii Najlepší handicapovaný športovec si prevzali 

ocenenie Július Maťovčík (cestná aj horská cyklistika) a 

Peter Vašíček (bedmin-

ton). Za Najlepších ju-

niorských športovcov za 

rok 2018 boli vyhlásení 

Karolína Holbová (fit-

ness) a Martin Sagan 

(kulturistika).  

Najlepšími seniorský-

mi športovými kolektív-

mi sa stali hokejisti HK Dukla Trenčín  a ŠK Dračia Légia 

2012 Trenčín (dračie lode).  

Ocenenia pre Najlepších seniorských športovcov za rok 

2018 odovzdali Brankovi Radivojevičovi (hokej) a Monike 

Chochlíkovej (kickbox, disciplína K1 a Muai Thay). Za ce-

loživotný a výnimočný prínos v športe v Trenčíne bol ocenený 

Vojtech Masný,  najúspešnejší trenčiansky futbalista v histórii 

tohto najpopulárnej-

šieho športu. 

O ocenených špor-

tovcoch rozhodla Ko-

misia mládeže a špor-

tu pri trenčianskom 

Mestskom zastupiteľ-

stve v úzkej spoluprá-

ci s primátorom mes-

ta Trenčín. Podkla-

dom im boli aj nominácie športovcov tak, ako ich navrhli ob-

čania Trenčína, organizácie so športovým zameraním a rovna-

ko aj športové kluby pôsobiace na území mesta.  

Info 30.04.2019 

Pomocná evidencia 253/1/2019 

Po ocenení spovedajú médiá hokejistu Branka Radivojeviča. 

Za celoživotný a výnimočný prínos v trenčianskom športe ocenili Vojtecha Masného. 
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Ocenili najlepších na Strednej športovej škole v Trenčíne 

 

Na Strednej športovej škole v Trenčíne ocenili v piatok 12. 

apríla najlepších športovcov. Po prvýkrát si ocenenie odnieslo 

až 13 jednotlivcov, ktorí školu reprezentovali na medzinárod-

ných súťažiach. Ocenili aj najlepšie tímy (kolektívy), najús-

pešnejšieho trénera, talent roka (pod 15 rokov) či víťazov kate-

górie „hlavička“ za vzdelávacie výsledky, ktorú škola vyhla-

sovala po prvýkrát. 

„Naša škola výrazným spôsobom kumuluje športovo ta-

lentované deti, z hľadiska úspešnosti sa môžeme pochváliť, že 

v priemere jeden z deväťdesiatich absolventov školy je účast-

níkom olympijských hier,“ povedal riaditeľ školy Jozef Pšen-

ka. 

O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodovalo v utorok 

16. apríla na základe dosiahnutých športových výsledkov pri-

bližne 20 trénerov. 

Kategória jednotlivcov: 1. miesto: Milan Fraňa ( rýchlostný 

kanoista), 2. miesto Sebastián Cabala (vzpierač), 3. miesto 

Zuzana Hrašková (plavkyňa). Kategória kolektívov: 1. miesto 

volejbalisti, 2. miesto hádzanári, 3. miesto atléti.  

Najúspešnejším trénerom roku 2018  sa stal Jaroslav Zigo 

(kanoistika) a talentom roka Miroslav Fuksa (atletika), 

viacnásobný medailista z Majstrovstiev Slovenskej republiky. 

Za úspechy vo vedomostných súťažiach a študijné výsledky 

boli ocenení Aleksandra Dudnyk, Júlia Hanuliaková a Lu-

káš Kyjanica. 

www.dnes24.sk 17.04.2019 

Pomocná evidencia 290/1/2019 

 

 

 

http://www.dnes24.sk/
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Majstrovstvá Slovenska silných mužov v Trenčíne 

 

V piatok 26. apríla sa pred obchodným centrom v Trenčíne 

konali majstrovstvá Slovenska silných mužov do 90 a do 105 

kilogramov. Na štart sa celkovo postavilo štrnásť borcov, kto-

rých preverilo päť ťažkých testov sily.  

Výsledky do 90 kilogramov: 1. Igor Virág 17 b – majster 

Slovenska, 2. Martin Lovíšek 14 b, 3. Michal Druska 10 b, 4. 

Mário Onofrej 7 b. 

Výsledky do 105 kilogramov: 1. Pyťu Kadáši 45 b – majster 

Slovenska, 2. Rado Kollár 35,5 b, 3. Mikuláš Prieložný 33,5b, 

4. Tomáš Piros 31. 

www.sme.sk 30.04.2019 

Pomocná evidencia 310/1/2019 

 

Kanoistka Sandra Tinková prvá na majstrovstvách SR 

 

Na majstrovstvách Slovenska v rýchlostnej kanoistike na dl-

hých tratiach v sobotu 4. mája v Novákoch na 5000 m mužov 

triumfovali v K1 Tomáš Holka (VK Tatran Karlova Ves Bra-

tislava) a v C1 Dávid Fekete (KCK Šamorín). Medzi ženami 

boli najrýchlejšie v K1 Jessica Zatlkajová (KRK Nováky) a v 

C1 Sandra Tinková (KK TTS Trenčín).  

www.teraz.sk 04.05.2019 

Pomocná evidencia 333/1/2019 

 

Na reprezentačnom zraze volejbalistov aj Trenčan 

 

Trénerovi slovenskej volejbalovej reprezentácie Andrejovi 

Kravárikovi sa na úvodnom zraze pred prvou časťou sezóny 

hlásilo v pondelok 6. mája v Poprade 13 zo 16 nominovaných 

hráčov. V nominácii bol aj blokár COP Trenčín Ján Jendrej-

http://www.sme.sk/
http://www.teraz.sk/
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čák, medzi náhradníkmi figuroval ďalší Trenčan – nahrávač 

Samuel Goč. 

www.teraz.sk 06.05.2019 

Pomocná evidencia 341/1/2019 

 

Stolní tenisti súťažili o Pohár oslobodenia mesta 

 

V stredu 8. mája sa uskutočnil XIII. ročník stolnotenisového 

turnaja O pohár oslobodenia mesta Trenčín. Turnaja sa v teloc-

vični Základnej školy v Kubrej zúčastnilo 59 stolných tenistov 

zo Slovenska a Českej republiky. 

Stalo sa už tradíciou, že miestny stolnotenisový oddiel Kera-

ming v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických 

bojovníkov (SZPB) začiatkom mája organizujú tento turnaj a aj 

týmto spôsobom 

si aj prostredníct-

vom športu pri-

pomínajú oslobo-

denie mesta. Po-

dujatie otvoril 

podpredseda Ob-

lastného výboru 

SZPB Ľubomír 

Brezovský. Zú-

častnili sa ho hrá-

či z prvoligových 

družstiev Spoje 

Bratislava, Ister Bratislava, Leopoldov, Devínska Nová Ves, 

Trnava a Vrútky. Víťazstvo a putovný pohár si odniesol stolný 

tenista domáceho oddielu Lukáš Gieci, ktorý zvíťazil nad 

oddielovou kolegyňou Monikou Marouskovou. Úspech stol-

ných tenistov Keramingu umocnil tretím miestom Juraj Hikel. 

http://www.teraz.sk/
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Súčasťou turnaja bola aj súťaž štvorhier, v ktorej vo finále 

uspela slovenská dvojica Grega – Doubek (Ister Bratislava) nad 

párom Kaman – Caňo (Lazany – Diviaky). 

www.sme.sk 21.05.2019 

Pomocná evidencia 347/1/2019 

 

Mladým volejbalistom chýbala k titulu stotina 

 

V dňoch 10. - 12. mája sa v Trenčíne uskutočnil finálový 

turnaj o majstra Slovenska vo volejbale juniorov. Veľmi dobre 

si na turnaji počínali 

domáci chlapci z klu-

bu COP Trenčín.  

Prehrali jediný zá-

pas s neskorším maj-

strom z VKP-SPU 

Nitra. Napokon získa-

li rovnaký počet bo-

dov ako Nitrania, do-

konca aj bilancia se-

tov dopadla absolútne vyrovnane. O tom, že pohár smeroval do 

vitríny VKP-SPU, napokon rozhodol pomer lôpt, ktorý vyznel 

lepšie pre hráčov spojeného klubu o jednu stotinu (1,23 respek-

tíve 1,22). 

Na bronzový stupienok vystúpili chlapci z Myjavy, ktorí tiež 

prehrali iba raz, no získali len 10 bodov. 

www.sme.sk 12.05.2019 

Pomocná evidencia 360/1/2019 

 

Vzpieračka Laura Svrčková zlatá na majstrovstvách SR  

 

Zlatú medailu a titul majsterka Slovenska získala v sobotu 

25. mája v Novom Meste nad Váhom na Majstrovstvách SR 

http://www.sme.sk/
http://www.sme.sk/
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starších žiakov vo vzpieraní siedmačka Laura Svrčková zo ZŠ 

Kubranská. Jej spolužiak Oleg Nagy vybojoval striebro. 

Info 25.06.2019 

Pomocná evidencia 385/1/2019 

 

Rokovali o spolupráci mesta, župy a SOŠV 

 

Na pôde Mestského úradu v Trenčíne sa v stredu 5. júna ko-

nalo spoločné stretnutie zástupcov Trenčianskeho samospráv-

neho kraja (TSK) a krajského mesta Trenčín s predstaviteľmi 

Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). Hlav-

nou témou bolo nadviazanie spolupráce v oblasti vytvárania 

podmienok ďalšieho rozvoja v oblasti športu. 

Iniciatíva spoločného stretnutia vzišla zo strany SOŠV, ktorý 

pokračuje v sérii rokovaní so zástupcami krajských miest a vyš-

ších územných celkov v rámci celého Slovenska. Okrem šírenia 

ideí a myšlienok olympijského hnutia je jednou z nosných tém 

vytváranie podmienok rozvoja v oblasti športu. 

„Veľmi ma teší, že máme rovnaký názor na to, ako pomôcť 

slovenskému športu. V Trenčianskom kraji sa v oblasti športu 

robí veľa, buduje sa športová infraštruktúra a v tomto duchu by 

sme chceli aj pokračovať,“ zhodnotil prezident SOŠV Anton 

Siekel. 

Trenčiansky župan Jaroslav Baška informoval zástupcov 

SOŠV o tom, akým spôsobom kraj podporuje šport a vytvára 

vhodné podmienky pre rozvoj mládeže, či už prostredníctvom 

výstavby multifunkčných ihrísk na svojich stredných školách, 

rekonštrukcie telocviční i unikátnym pilotným projektom Ho-

kejovej akadémie, ktorý realizuje v spolupráci so SZĽH. 

„Cením si najmä to, že dnešné stretnutie bolo podnetom pre 

vznik spoločného memoranda na podporu a rozvoj športu tu v 

Trenčianskom kraji. Navrhol som tiež do budúcna v spolupráci 

s SOŠV a mestom Trenčín pripraviť väčšie medzinárodné špor-
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tové podujatie, na ktoré by sme chceli požiadať o záštitu a in-

vestíciu do infraštruktúry, ktorá v meste chýba, aj vládu Slo-

venskej republiky,“ prezradil výstup zo stretnutia Jaroslav Baš-

ka. 

Mesto i kraj v posledných mesiacoch úzko spolupracuje so 

SZĽH, Richard Pavlikovský zhrnul cieľ všetkých zainte-

resovaných strán jednoznačne: „Absolútna podpora všeobec-

ného športovania detí je kľúčovou vecou a spoločnou témou nás 

všetkých. Práve riešenie v tejto oblasti môže výrazne podporiť 

výchovný systém detí a mládeže.“ 

www.sme.sk 05.06.2019 

Pomocná evidencia 422/1/2019 

 

Žiaci zo špeciálnych škôl súťažili na paralympiáde 

 

V stredu 5. júna sa v Spojenej škole internátnej (SŠI) v Tren-

číne konala už tradičná okresná paralympiáda.  

K účastníkom sa pri otvorení podujatia prihovoril aj primá-

tor Richard Rybníček. Svojou účasťou podporili mladých 

športovcov aj zá-

stupcovia futba-

lového klubu AS 

Trenčín, medzi 

ktorými nechýbal 

kapitán mužstva 

Peter Kleščík. 

Okrem žiakov 

SŠI sa jej zú-

častnili aj špor-

tovci zo špeciál-

nych škôl z regiónu, a to z Trenčianskej Teplej, Ilavy, Nového 

Mesta nad Váhom, Púchova, Považskej Bystrice, zo ZŠ na Veľ-

komoravskej a žiaci DSS Demy. Súťažili v rôznych disciplí-

http://www.sme.sk/
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nach - skok do diaľky a do výšky, hod kriketovou loptičkou 

a vrh guľou, beh na 40 a 60m. Deti na záver potešili hodnotné 

ceny.  

www.szsitrencin.sk 05.06.2019 

Pomocná evidencia 424/1/2019 

 

Najväčšia športovo-charitatívna akcia Hviezdy deťom 

 

V nedeľu 23. júna sa v Trenčíne konalo najväčšie športovo-

charitatívne podujatie na Slovensku Hviezdy deťom.  

Hostia podujatia 

si mohli vychutnať 

súboje štyroch tímov 

v plážovom futbale a 

volejbale. Projekt 

podporili účasťou 

napríklad Dominika 

Cibulková, Marián 

Hossa, Marián Gá-

borík, Andrej Sekera, Marko Daňo či Tomáš Tatar. 

V uplynulých desiatich rokoch sa podarilo ľuďom s neľah-

kým životným osudom vďaka podpore firiem, športovcov a ná-

vštevníkov prerozdeliť 187 tisíc eur. 

www.sme.sk 23.06.2019 

Pomocná evidencia 493/1/2019 

 

Cyklista Pavol Kramarčík majstrom Slovenska juniorov 

 

Majstrom Slovenska juniorov v cestnej cyklistike s hro-

madným štartom sa stal Pavol Kramarčík z TJ Slávia ŠG 

Trenčín. Do cieľa prišiel po odjazdení 125 km časom 2:56:09 

h, keď v záverečnom špurte zdolal tímového kolegu Simona 

http://www.szsitrencin.sk/
https://sport.sme.sk/os/166526/dominika-cibulkova
https://sport.sme.sk/os/166526/dominika-cibulkova
http://www.sme.sk/tema/marian_hossa/
http://www.sme.sk/tema/marian_hossa/
https://sport.sme.sk/os/166875/andrej-sekera
https://sport.sme.sk/os/166927/marko-dano
https://sport.sme.sk/os/166914/tomas-tatar
http://www.sme.sk/
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Nagya. Tretí bol Dávid Sýkora z tímu CyS - Akadémia Petra 

Sagana. 

V závere etapy pred poslednou zákrutou prišlo k pádu viace-

rých jazdcov, niekoľkí museli byť ošetrení v nemocnici.  

„Som veľmi šťastný, že sa mi to podarilo. V pelotóne sa 

striedalo tempo, raz sa išlo pomaly, raz rýchlo. Vyčkali sme na 

záverečný šprint a podarilo sa nám zvíťaziť. Bolo dobré, že som 

sa vyhol pádu v závere, keďže som jazdil na špici,“ povedal po 

dojazde do cieľa víťaz Pavol Kramarčík.  

Na 5. mieste skončil ďalší cyklista TJ Slávia ŠG Trenčín 

Marek Bugár. 

www.teraz.sk 28.06.2019 

Pomocná evidencia 517/1/2019 

 

Hviezdy deťom pokorili métu 200 tisíc eur 

 

Hviezdy deťom, jedno z najväčších športovo-charitatívnych 

podujatí na Slovensku, vstúpilo do druhého desaťročia svojej 

existencie. Akcia 

organizovaná klu-

bom AS Trenčín 

zažila svoje jede-

náste pokračovanie. 

Osobnosti sloven-

ského športu a spo-

ločenského života 

odštartovali leto v 

Trenčíne po tretí raz v priestoroch Hoss Sport Centra. 

Jedenásty ročník charitatívneho podujatia Hviezdy deťom 

priniesol všetko, čo ho zdobilo počas predchádzajúcich desia-

tich rokov. Skvelú zábavu pre celé rodiny, osobnosti sloven-

ského športu, vynikajúcu atmosféru a to najdôležitejšie -  výťa-

žok vo výške 30 618 eur. 

http://www.teraz.sk/
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„Spoločne s generálnym partnerom akcie Slovenskými 

elektrárňami sme si dali za cieľ povzbudiť deti k pohybu. Mo-

tivovali sme ich, aby si počas jedného dňa vyskúšali všetky 

športy, ktoré sme im predstavili. Okrem sledge hokeja, florbalu, 

boccie, hádzanej, tenisu, hokeja, aikida a footgolfu mali rodiny 

pripravené množstvo zábavných aktivít a ďalších atrakcií. Nau-

čiť sa mohli aj základom prvej pomoci,“ prezradila manažérka 

podujatí AS Trenčín a projektu Petra Drábová.  

„Akcia Hviezdy deťom je dôležitou súčasťou komunitného 

programu nášho 

klubu. Získala si 

rešpekt a obrov-

skú podporu, čo 

nás nesmierne te-

ší. Odozva okolia 

nás presviedča o 

nenahraditeľnosti 

tejto akcie nielen 

pre náš región. 

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa pričinili o ďalší ročník 

Hviezdy deťom. Špeciálne poďakovanie patrí generálnemu 

partnerovi Slovenským elektrárňam. Rovnako ďakujeme 

všetkým účastníkom turnaja. Nášmu klubu sa podarilo vytvoriť 

unikátnu symbiózu partnerov a podporovateľov charitatívnej 

myšlienky,“ dodala Petra Drábová.  

Počas predchádzajúcich desiatich rokov sa AS Trenčín 

vďaka podpore desiatok firiem, stoviek športovcov a tisícov 

návštevníkov podarilo rozdeliť tým, ktorým osud postavil do 

cesty neľahké prekážky, finančnú podporu vo výške viac ako 

187 000 eur. Tento rok sa podarilo pokoriť hranicu celkového  

výťažku 200 tisíc eur. 

www.astrencin.sk 09.07.2019 

Pomocná evidencia 541/1/2019 

http://www.astrencin.sk/
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Dračia légia na majstrovstvách Európy s medailami 

 

V dňoch 24.- 28. júla sa Športový klub Dračia légia 2012 

Trenčín zúčastnil na XVIII. Majstrovstvách Európy klubových 

posádok dračích lodí v španielskej Seville.  

Naši draci zabojovali a zo štyroch štartov získali tri umiest-

nenia na stupňoch víťazov. V kategórii Senior B mix small boat 

na trati dlhej 500 m a 2000 m to boli tituly vicemajstra Európy, 

teda druhé miesta a v kategórii Senior B mix small boat na trati 

dlhej 200 m získali trenčianski draci bronz.  

Šampionátu sa zúčastnilo viac ako 2200 pretekárov zo 60 

klubov a 17 krajín Európy.  

Info 27.08.2019 

Pomocná evidencia 563/1/2019 

 

V Trenčíne sa nachádza 18-metrová lezecká stena 

 

V priestoroch jednej z budov bývalej fabriky Ozeta sa na-

chádza 18 metrov vysoká lezecká stena, 

využívajú ju začiatočníci i pokročilí 

lezci. Ako tvrdia, všetko, čo v hale na-

trénujú, môžu neskôr zužitkovať v ho-

rách. Záujem o lezenie narastá aj medzi 

ženami. 

Prvú lezeckú stenu v Trenčíne otvo-

rili na jar tohto roku. Ako priblížil jej 

prevádzkovateľ a majiteľ Juraj Švec, 

stenu v Zámostí otvoril aj z dôvodu, že 

miestni milovníci indoorového lezenia 

museli za svojím koníčkom cestovať do 

Žiliny, Považskej Bystrice, Bratislavy či Zlína. 

„Je určená pre všetkých, od detí po dôchodcov. Má výšku 18 

metrov, čo je asi šesť poschodí a je tu asi sto rôznych lezeckých 
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ciest, ktoré si môžu ľudia vybrať. Línie a cesty sú farebne odlí-

šené,“ priblížil s tým, že do Trenčína by rád v budúcnosti pri-

tiahol aj lezecké preteky. 

Lezecké centrum však už stihlo hostiť napríklad maj-

strovstvá Slovenska v lezení na rýchlosť detí. Koníček v lezení 

na umelej stene si našla aj Natália Krivdová. Ako upozornila, 

lezenie nie je športom mužov, zapája sa aj čoraz viac žien. 

 „K lezeniu som sa dostala cez priateľa a strašne ma to chy-

tilo. Baví ma, je to šport pre celé telo. Odkedy leziem, prestal 

ma bolieť chrbát a spevnela som,“ povedala lezkyňa. 

Inštruktor lezenia Marek Humaj sa k športu, z ktorého sa 

mnohým zakrúti hlava, dostal náhodou: „Skákal som parkour, 

venoval sa viacerým športom a tie 

ma nakoniec priviedli k takej po-

hybovej rozvinutosti, že som sa 

dostal až k lezeniu.“ 

Ako tvrdí, lezenie na umelej 

stene dokonale odhalí osobnosť 

človeka a navyše pripraví človeka 

na lezenie na skalách, v horách. 

Profesionálnym lezcom sa podľa 

inštruktora môže stať aj laik.  

„Ak by s tým chcel niekto za-

čať, stačí mu iba športové ob-

lečenie, vybavenie si vie zapo-

žičať,“ vysvetlil Marek Humaj a 

doplnil, že po zvládnutí techniky a 

nabratí skúseností vedia ľudia preliezť aj náročné steny a 

postupne sa môžu stať aj profesionálnymi lezcami. 

www.sme.sk 28.08.2019 

Pomocná evidencia 619/1/2019 

 

 

http://www.sme.sk/
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Meč Matúša Čáka v rukách Poliaka Rafala Kobylarza 

 

Na trenčianskom výstavisku Expo center sa v sobotu 21. 

septembra počas pivného festivalu Beerfest odohrávalo tra-

dičné silácke zápolenie Meč Matúša Čáka. 

Na štart sa postavili aj niekdajší držitelia trofeje. Vidas 

Blekaitis ju vyhral v roku 2005, Konstantin Iljin minulý rok 

či Rafal Koby-

larz v roku 2016. 

Trojicu doplnil 

francúzsky silák 

Pierre Motal, 

český reprezen-

tant Jiří Dejmal 

a trio domácich 

Maroš Štefaňák, 

Marek Tóth a 

najsilnejší Slovák 

František Piros. Na správnosť disciplín dozeral medzinárodný 

rozhodca Pavol Guga, podujatím sprevádzal, Milan Gabrhel. 

Súťažilo sa v piatich testoch sily, ako dvíhanie pivných 

sudov na čas, nosenie 400 kilového jarma na chrbte, dvíhanie 

osobného auta, prevracanie 600 kilovej pneumatiky či viking 

press s váhou 220 kíl. 

V dvoch testoch sily zvíťazil Poliak Rafal Kobylarz, v dvoch 

Litovec Vidas Blekaitis, jednu víťaznú disciplínu ovládol 

Maroš Štefaňák. 

Celkovým víťazom sa stal Poliak Rafal Kobylarz, ktorý si  

po druhýkrát si odniesol z Trenčína zlatú medailu a rytiersky 

meč. Druhý skončil Vidas Blekaitis z Litvy a bronz vybojoval 

František Piros.  

www.sme.sk 24.09.2019 

Pomocná evidencia 699/1/2019 

http://cestovanie.sme.sk/krajina.asp?id=33&eu=1
http://www.sme.sk/
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Svetový šampionát rádiom ovládaných modelov 

 

V dňoch 14. – 21. septembra sa trenčianskej v Hudy Racing 

Arene  uskutočnili pr-

výkrát na Slovensku 

Majstrovstvá sveta 

v rádiom ovládaných 

modeloch. Modely sú-

ťažných terénnych au-

tíčok sú v mierke 1:10. 

Hudy Racing Are-

na v Trenčíne je unikát 

- najväčšia a najpro-

fesionálnejšia aréna pretekárskych RC modelov áut vo svete s 

kompletným technickým zázemím, stravovaním aj ubytova-

ním. Umožňuje pretekárom aj fanúšikom tohto športu plne si 

vychutnať tréningy aj preteky. 

RC modely sú označované za malé formuly. Nečudo, majú 

výkon dva a pol koňa, štyridsať tisíc otáčok za sekundu a 

zrýchlenie z nuly na 

stovku dosiahnu za 

dve a pol sekundy.  

Majstrovstvá sveta 

sa organizujú každé 2 

roky. Kontinenty sa 

striedajú, raz je to 

Ázia, potom Amerika 

a Európa. Po prvýkrát 

sa šampionát konal v 

niektorej z krajín bývalého východného bloku. 

„Na európsky kontinent sa svetový šampionát dostane raz za 

6 rokov, doteraz to boli vždy Anglicko, Nemecko, Taliansko 
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a ďalšie štáty zo západnej Európy,“ povedal organizátor šam-

pionátu Juraj Hudý. 

Na špeciálne vybudovanej autodráhe v Hudy Racing Arene 

súťažilo 130 pretekárov z 36 krajín z celého sveta. Každý z nich 

si musel účasť vybojovať. V reprezentačných slovenských dre-

soch sa predstavili aj traja Trenčania. 

„Na dráhe ide o stotiny, tisíciny sekundy, tí najlepší sú sku-

točne špičkoví jazdci,“ doplnil Juraj Hudý. 

Vlastné poznámky 21.09.2019 

Pomocná evidencia 702/1/2019 

 

Plavecké preteky zdravotne znevýhodnenej mládeže 

 

V sobotu 12. októbra sa na krytej plavárni v Trenčíne 

uskutočnili plavecké preteky - Veľká cena primátora mesta 

Trenčín zdravotne znevýhodnenej mládeže a 4. majstrovstvá 

Slovenska v plávaní 

mládeže s Downovým 

syndrómom. 

  Na štart sa posta-

vilo 93 pretekárov zo 

Slovenska, Čiech, Ra-

kúska a Nemecka, pre 

ktorých to bola prí-

ležitosť potvrdiť si svo-

ju výkonnosť, zlepšiť si 

svoje osobné rekordy, 

ale i postaviť sa prvýkrát na štart veľkých pretekov. Záštitu na 

pretekmi prevzal primátor mesta Trenčín Richard Rybníček, 

ktorý v príhovore poprial plavcom veľa úspechov v pretekoch 

i v ďalšom tréningovom procese. Plavcom sa ešte prihovorili 

bývalá europoslankyňa Jana Žitňanská, zástupca športovo-

technickej komisie Slovenského paralympijského výboru 
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a reprezentačný tréner Henrich Krč a hosť z Nemecka Stefan 

Schenck, otec 20-ročného plavca Oskara s Downovým syndró-

mom a zástupca Asociácie športu pre zdravotne znevýhod-

nených v Berlíne.  

Plavcov prišla pozdraviť aj ombudsmanka pre osoby so 

zdravotným znevýhodnením Zuzana Stavrovská.  

www.downovsyndrom.sk 12.10.2019 

Pomocná evidencia 766/1/2019 

 

Dračia légia na Taiwane vybojovala zlato i striebro 

 

Športový klub Dračia Légia 2012 Trenčín sa ako jediný 

z Európy zúčastnil v dňoch 12. - 13. októbra na medziná-

rodnom festivale dračích lodí v hlavnom meste Taiwanu Tai-

Pei. 

Festival usporiadala Čínsko-taiwanská asociácia dračích 

lodí, ktorá po-

zvala športový 

klub z Trenčína 

ako jeden z 

najlepších na 

svete. Pretekov 

sa zúčastnilo 

deväť posádok z 

USA, Kanady, 

Malajzie, Filipín 

a ďalších ázij-

ských štátov. 

Súťažili na tradičných dračích lodiach, čo bola pre Trenčanov 

prvá skúsenosť. 

Trenčínu a Slovensku však urobili dobré meno a môžu byť 

svoj výkon hrdí - v silnej konkurencii vekovo mladších súperov 

http://www.downovsyndrom.sk/
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vybojovali 2. miesto na trati dlhej 500-metrovej a 1. miesto na 

5000-metrovej trati.  

Info 29.10.2019 

Pomocná evidencia 770/1/2019 

 

Osem pódiových umiestnení na plaveckých pretekoch 

 

Z plaveckých pretekov O pohár mesta Žilina v dňoch 12. – 

13. októbra priviezol Trenčiansky plavecký oddiel v kategórii 

masters 8 pódiových umiestnení. Dvakrát zlato získali Rudolf 

Kochajda na 100 m voľný spôsob a štafeta mužov na 4 x 50 m 

voľný spôsob - Jozef Barborák, Stanislav Balaj, Karol Gott-

schal a Rudolf Kochajda. Päť strieborných medailí vybojovali 

Peter Bundala 50 m voľný sp., Karol Gottschal 50 m voľný 

sp., Marta Csomová 100 m prsia, Rudolf Kochajda 50 m voľný 

sp. a 50 m prsia. Bronz získala Marta Csomová na 50 m prsia. 

Na pretekoch sa zúčastnilo 53 klubov zo 6 krajín.  

Info 29.10.2019 

Pomocná evidencia 771/1/2019 

 

Legendárny atlét Dušan Čikel oslávil 90. narodeniny 

 

Ak by kráľovná športu pasovala svojich bojovníkov do vyš-

šieho stavu, medzi vyvolenými by nechýbal 

rytier z Beckova, navždy zapísaný ako prvý 

slovenský atlét v listine svetových rekordov 

IAAF. Dušan Čikel oslávil v piatok 18. ok-

tóbra deväťdesiate narodeniny. 

Prv, než sa beckovský rodák zaradil me-

dzi žijúce legendy, rozvíjal športový talent 

na futbalovom ihrisku. Už v tínedžerskom 

veku patril k oporám ŠK Ctibor. Po štúdiu 

meštianky v Novom Meste nad Váhom a absolvovaní Obchod-

http://recenzie.sme.sk/
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nej školy v Bratislave viedli jeho kroky do Slovenských bavl-

nárskych závodov v Trenčíne, kde popri práci účtovníka strieľal 

góly za Sokol SBZ, resp. Danubius Trenčín. V apríli 1951 

narukoval do Českých Budějovíc. Práve tam sa Dušan Čikel na-

ozaj rozbehol. Kopačky vymenil za tretry. 

V rámci Armádnych športových hier tvoril súčasť pretekov, 

počas ktorých Emil Zátopek prekonal dva svetové rekordy. Po 

piatich mesiacoch vojenčiny si ho do služby vyžiadal Armádny 

telocvičný klub Praha. „Bol lístkový systém a všetko na prídel. 

V ATK sme mali prakticky všetko – vynikajúce ubytovacie, 

tréningové aj finančné podmienky,“ povedal jubilant na margo 

jedného z najlepších armádnych klubov na svete. 

V spoločnosti elitných borcov dosiahol historický úspech v 

júli 1953. Rozbiehal 

štafetu na 4 x 800 m, 

ktorá utvorila sveto-

vý rekord časom 

7:28,0 min. Šesť ro-

kov bol stálym čle-

nom česko-sloven-

skej atletickej repre-

zentácie. Na svojom 

konte má 61 medai-

lí, zaznamenal 38 

zahraničných štartov vrátane prestížnych medzištátnych stret-

nutí, Kusociňského memoriálu vo Varšave, mítingu v Man-

chestri či slávneho behu L´Humanité v Paríži. 

Okrem osemstovky patril k špičke na 1500 metrov, pričom 

na sklonku kariéry utvoril národný rekord aj v behu na 3000 

metrov. To však už vo farbách Slávie Bratislava. 

V Prahe manželom Čikelovcom zomrela dcérka. Rodinnému 

nešťastiu predchádzala osobná športová tragédia, príznačná pre 

politickú atmosféru päťdesiatych rokov minulého storočia. 
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Jeden z najlepších bežcov na stredné trate pykal za kádrové 

problémy trénera Ladislava Fišera.  

„V lete 1956 sme so Stanom Jungwirthom viedli svetové 

tabuľky, napriek tomu mi týždeň pred odchodom na olympiádu 

do Melbourne oznámili, že zostávam doma,“ spomína trpkým 

hlasom. Ubolenú dušu mu sčasti zabalzamovala cena Sloven-

ského olympijského výboru za celoživotné pôsobenie v duchu 

fair play, ktorú mu udelili v roku 2004. 

K futbalu sa Dušan Čikel vrátil ako kondičný špecialista Jed-

noty Trenčín. Po príchode k mužstvu zaujal diplomovou prácou 

„Rozvoj pohybových vlastností hráčov futbalu v celoročnej 

príprave“. Jeho revolučné metódy zožali úspech. 

„Rozpracoval som rýchlosť, vytrvalosť, obratnosť a silu. Tu 

som videl šancu, lebo v 

našej lige sa týmto 

smerom dovtedy ube-

rala len Červená hviez-

da Bratislava. Výsled-

ky sa dostavili – hrali 

sme o špicu v celo-

štátnej súťaži, o titul 

v Stredoeurópskom 

pohári 1966 proti AC 

Fiorentina, dokonca prišla pozvánka na turné do Južnej a Stred-

nej Ameriky,“ objasnil bývalý kolega trénerských velikánov 

Karola Borhyho a Michala Vičana. 

Z jeho metodiky čerpali mnohé osobnosti. Ako potvrdil nie-

kdajší lodivod slovenskej futbalovej reprezentácie Jozef Jan-

kech, atlét vo výslužbe im kúpil tretry na pevný odraz pri cib-

rení rýchlych nôh. „Už vtedy využíval skipping, lifting a po-

dobné cviky. Záťaž vedel odľahčiť veselými príhodami,“ dodal. 

Rukopis Dušana Čikela je čitateľný aj pri ďalšom symbole 

(nielen) trenčianskeho športu. Koncom šesťdesiatych rokov bol 
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poverený budovaním Armádneho strediska vrcholového športu 

Dukla, ktoré v meste pod hradom Matúša Čáka postupne zastre-

šilo ľadový hokej, cestnú cyklistiku, rýchlostnú kanoistiku, 

volejbal, zápasenie, vzpieranie a box. 

www.sme.sk 31.10.2019 

Pomocná evidencia 782/1/2019 

 

Movember – spoločná osvetová kampaň AS a Dukly 

 

Futbalisti AS Trenčín sa opäť zapojili do celosvetovej kam-

pane označovanej ako „Movember“. Osveta zameraná na 

prevenciu rakoviny 

prostaty má aj vďa-

ka spolupráci s ho-

kejistami Dukly 

Trenčín a podpore 

privátnej urologic-

kej ambulancie ve-

denej doktorom 

Romanom Soko-

lom ešte väčší dosah ako v minulých rokoch. 

„Ide o projekt s globálnou pôsobnosťou, ktorý zameriava 

svoju kampaň na podporu mužského zdravia všeobecne. Kaž-

doročným cieľom je zvýšenie informovanosti a dôležitosti 

osvety. Veríme, že spojenie dvoch najsilnejších športov v Tren-

číne pomôže šíriť povedomie o tejto problematike a upozorní 

na nevyhnutnosť prevencie,“ uvádza sa v spoločnom stanovis-

ku trojice zainteresovaných subjektov. 

Do podpory „Movembra“ sa môžu zapojiť aj všetci mužskí 

fanúšikovia. Splniť musia jednoduché pravidlá. Na začiatku 

mesiaca sa treba oholiť a počas nasledujúcich tridsiatich dní 

pestovať fúzy. Na konci mesiaca sa klub AS teší na fotky fanú-

Barbier Juraj Križko holí futbalového útočníka AS Trenčín Davida Depetrisa. 

https://sport.sme.sk/r/277/cyklistika.html
http://www.sme.sk/
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šikov. Tie najoriginálnejšie zverejnili na facebooku oboch klu-

bov a oceníme. 

„Movember“ by sa nezaobišiel bez šikovného barbiera. Tým 

nie je nikto iný ako bývalý hráč AS Trenčín Juraj Križko, ktorí 

dnes háji farby trenčianskeho Barber Shopu. 

www.astrencin.sk 31.10.2019 

Pomocná evidencia 817/1/2019 

 

 

Na budove školy odhalili tabuľu Jánovi Zacharovi 

 

V pondelok 11. novembra na budove základnej školy na 

Ulici 1. mája v Trenčíne odhalili pamätnú tabuľu olympijskému 

víťazovi Jánovi Za-

charovi, ktorý ško-

lu navštevoval v ro-

koch 1934 – 1939. 

Dnes v tejto budove 

sídli Súkromná zá-

kladná škola Futu-

rum. 

V rámci celoslo-

venského projektu 

Slovenského a športového výboru (SOŠV) na príslušných 

základných školách Na Slovensku odhaľujú pamätné tabule 

olympijským medailistom. Postupne si takýmto spôsobom 

uctia 86 osobností, ktoré získali olympijské medaily ako 

reprezentanti najskôr Uhorska, potom Československa a napo-

kon aj súčasnej Slovenskej republiky. 

http://www.astrencin.sk/
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„Táto myšlienka vznikla na pôde olympijských klubov a 

som rád, že postupne realizujeme projekt na každej škole, na 

ktorej študoval takýto 

úspešný športovec. Týmto 

spôsobom si chceme pri-

pomenúť nielen ich špor-

tovú, ale aj ľudskú kariéru. 

Chceme dať mládeži vzor a 

inšpirovať ich, aby si aj 

deti vzali niečo zo života 

úspešných športovcov,“ 

povedal prezident SOŠV Anton Siekel. Cieľom projektu je nie-

len pripomenúť minulosť a uctiť si osobnosti slovenského špor-

tu, ale i priviesť do olympijského hnutia ďalšie generácie.  

„Pevne verím, že sa nám darí motivovať mladých ľudí, aby 

sa zaujímali o šport a začali sa mu venovať. Som rád, že na od-

halenie tabule v Trenčíne prišiel osobne aj Ján Zachara. Videl 

som deti, ktoré boli hrdé, 

že práve do ich školy pri-

šla takáto osobnosť. Kaž-

dý deň budú chodiť oko-

lo tejto tabuľky, ktorá im 

pripomenie, aký vzor by 

mali nasledovať,“ dodal 

Anton Siekel. 

Ján Zachara vrchol 

svojej športovej kariéry dosiahol na Olympijských hrách v Hel-

sinkách roku 1952, kde v kategórii do 57 kg získal zlatú me-

dailu. 

Vlastný text 11.11.2019 

Pomocná evidencia 845/1/2019 

 

 

Na odhalenie pamätnej tabule prišiel osobne aj Ján Zachara. 
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Na Športfestivale ocenili Chochlíkovú a hokejbalistov 

 

Trenčianske výstavisko Expo center bolo v sobotu 16. no-

vembra dejiskom multi športového podujatia - Športfestivalu 

2019. Na prehliadke neolympijských športov udelili ceny pre 

najlepších športovcov, ktorí príkladne reprezentovali svoju kra-

jinu v menej populárnych neolympijských športoch. 

Diváci mohli vzhliadnuť najlepších trojbojárov, kulturistov, 

fitnessky, silných mužov, lukostrelcov, šípkarov, historických 

strelcov, či športovkyne so švihadlami. Okrem exhibičných 

súťaží boli pripravené 

zaujímavé prezentačné 

stánky. Organizátor po-

dujatia spoločne s Kon-

federáciou športových 

zväzov SR a Sloven-

skou asociáciou silných 

mužov udelil aj cenu za 

celoživotný prínos. Tú 

prebral bývalý slovenský reprezentant v hokeji Dárius Rus-

nák. 

Najlepšou juniorkou sa stala Barbora Bajčiová, ktorá Slo-

vensko úspešne reprezentuje v pretláčaní rukou. V hlavnej kate-

górii zvíťazila kickboxera Monika Chochlíková z Trenčína. 

„Ďakujem za túto cenu, veľmi si to vážim. Ďakujem ro-

dičom, trénerom a všetkým, ktorí ma podporujú,“ uviedla ví-

ťazka vo videovizitke. 

Za najlepší kolektív vyhlásili Slovenskú hokejbalovú rep-

rezentáciu, ktorá v júni v Košiciach vybojovala piaty maj-

strovský titul. Hokejbalisti sú svetoví šampióni už štyri roky ne-

pretržite a na MS v roku 2021 v Kanade môžu siahnuť už na 

svoj celkovo šiesty titul.  
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„Ja mám všetky štyri tituly a vždy je to fascinujúce. Toto sú 

veci, ktoré sa športovcovi nikdy nezunujú. Veľmi si vážime toto 

ocenenie, pretože my sme amatéri a zaslúžime si každú jednu 

poctu. Pocit, že sa pred našim umením trasú nohy Kanaďanom, 

Čechom, či Američanom a ďalším súperom zo svetovej špičky, 

to je na nezaplatenie,“ povedal Jaroslav Martinusík, najuži-

točnejší hráč z MS v Košiciach. 

Na Galavečere ocenili aj plastického chirurga Jozefa Fe-

deleša, ktorý počas kariéry pomohol mnohým slovenským 

športovcom. Potlesk zožal aj František Kunzo, člen zlatého 

tímu futbalistov ČSSR na OH 1980 v Moskve. 

www.teraz.sk 16.11.2019 

Pomocná evidencia 854/1/2019 

 

Najmladším členom Asociácie športov je basketbal 

 

Najmladším členom Asociácie športov sa len pred niekoľ-

kými týždňami stal basketbal. Hoci od prvého dňa klubu nad-

väzujúceho na dlhú a úspešnú tradíciu tohto športu pod Čá-

kovým hradom neubehlo veľa času, basketbalisti majú za sebou 

viacero dôležitých krokov pre úspešnú budúcnosť tohto športu 

v Trenčíne. 

Tím ľudí starajúci sa o prebudenie športu pod deravými 

košmi absolvovali niekoľko náborov a v priebehu necelého me-

siaca rozbehli aj tréningový proces v priestoroch  ZŠ Veľko-

moravská a ZŠ Hodžova. Za sebou majú aj stretnutie s úspeš-

ným mládežníckym trénerom a bývalým asistentom v mužskej 

reprezentácii Petrom Tordom, ktorý je ochotný pomôcť pri 

neľahkom štarte.  

„Radi by sme poďakovali všetkým, ktorí stoja pri prvých 

krokoch basketbalu pod značkou AS Trenčín. Špeciálne po-

ďakovanie patrí obom školám, ktoré nám poskytli priestory na 

tréningy. Po pár týždňoch máme viac ako dvadsať detí, čo nás 

http://www.teraz.sk/
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milo prekvapilo. Napriek pozitívnym prvým dvom mesiacom 

vieme, že je pred nami ešte veľa práce,“ povedal tréner a ma-

nažér klubu Richard Ďorďai a za všetkých v klube dodal: „Ra-

di by sme vrátili basketbalu to, čo nám v minulosti dal.“  

Za návratom basketbalu sú aj ďalší bývalí trenčianski bas-

ketbalisti Jaroslav Vida, Andrej Heleš, Juraj Petrovský a 

Michal Mucska. Na jednom z prvých tréningov nechýbala ani 

legenda trenčianskeho basketbalu Jozef Ďurček.  

www.astrencin.sk 11.12.2019 

Pomocná evidencia 945/1/2019 

 

Dva európske bronzy pre vzpierača Sebastiána Cabalu 

 

Vzpierač z Trenčína Sebastián Cabala, člen Dukly Banská 

Bystrica a juniorského olympijského tímu, získal v stredu 11. 

decembra na Majstrovstvách Európy do 17 rokov, ktoré sa ko-

nali v Izraeli, dve bronzové medaily za nadhod (160 kg) a dvoj-

boj (290 kg). Po októbrových dvoch európskych rekordoch 

pridal v ťažkej konkurencii v Izraeli ďalšie výrazné úspechy. 

Info 02.01.2020 

Pomocná evidencia 950/1/2019 

 

 

Kubranský turnaj stolnotenisových seniorov 

 

Stolnotenisoví nadšenci sa zišli už na 35. ročníku tradičného 

kubranského turnaja seniorov. Opäť ukázali, že vek je aj v ich 

prípade iba číslom a podali výborné výkony.  

V najstaršej kategórii nad 70 rokov potešil účasťou stále 

vitálny Alojz Novák a viedol si veľmi dobre. Porazil dvoch 

hráčov mladších o desať rokov a získal štvrté miesto. Najviac 

sa darilo Rudolfovi Urbanovskému, ktorý zvíťazil nad 

http://www.astrencin.sk/
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každým súperom a stal sa víťazom pred Jarom Harakom 

a Emilom Polakovičom. 

V kategórii 60 až 69-ročných nezaváhal ani raz Vladimír 

Starosta a zvíťazil pred Ľubošom Špačekom, Petrom 

Komorovským a Jarom Felgrom. 

V najmladšej kategórii 50 – 59-ročných prišiel prvýkrát 

Jozef Zechel. Porazil všetkých a pri premiére zvíťazil. O druhé 

miesto zviedli 

tuhý boj Pavol 

Rehák s Andre-

jom Bartlom. 

Športové šťastie 

sa priklonilo k 

prvému meno-

vanému. Štvrté 

miesto ostalo pre Karola Mikloša. Víťazi každej kategórie 

hrali o absolútneho víťaza a už po niekoľkýkrát sa ním stal 

Vladimír Starosta.  

Záver turnaja už tradične patrí štvorhrám. V neľútostných 

„vyraďovačkách“ mala najviac športového šťastia dvojica Ur-

banovský - Komorovský, keď vo vyrovnanom finále tesne zdo-

lala dvojicu Harak - Bartl.  

www.sme.sk 18.12.2019 

Pomocná evidencia 966/1/2019 

http://www.sme.sk/

