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16. Šport a telesná kultúra 
 

16.1 Futbal 
 

 

AS Trenčín začal prípravu bez mladých reprezentantov 

 

Slovenský futbalový klub AS Trenčín odštartoval v ponde-

lok 6. januára zimnú prípravu, na úvodnom zraze sa trénerovi 

Norbertovi Hrnčárovi hlásilo 28 hráčov.  

Boli medzi nimi štyria brankári a 24 hráčov do poľa. Absen-

tovali reprezentanti do 21 rokov Martin Šulek a Jakub Ka-

dák, ktorí sú na prípravnom kempe v Turecku. Zo zdravotných 

dôvodov chýbali aj ďalší hráči, ktorí sa pripoja k mužstvu podľa 

toho, ako sa budú doliečovať. 

V kádri už nie je kvarteto odchádzajúcich hráčov Peter 

Kleščík, Lukáš Skovajsa, Jovan Pavlovič a Adam Laczkó. 

Novou tvárou je brankár Menno Bergsen prichádzajúci z FC 

Eindhoven a francúzsky stopér Steve Kapuadi z FK Inter Bra-

tislava. Po polročnom hosťovaní v druholigovom Púchove sa 

do prípravy zapojili bývalí mládežnícki reprezentanti Sloven-

ska Marián Pišoja a Dávid Machara. 

Už v závere jesene sa k tímu pripojil a podpísal zmluvu pod 

Čákovým hradom nigérijský krídelník Ahmad Ghali. Prípravu 

s prvým tímom začal aj vekom stále dorastenec Lukáš Lete-

nay, ktorý nastúpil v závere jesene na svoje prvé dva ligové 

štarty. 

Na AS čaká osem prípravných stretnutí. Päť z nich odohrá 

na domácom ihrisku v Trenčíne. Ďalšie tri na sústredení na 

Cypre, ktorý po siedmich rokoch vymenil za Turecko. 

www.sportaktuality.sk 06.01.2020 

Pomocná evidencia 007/01/2020 

 

http://www.sportaktuality.sk/
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Borhyho memoriál vyhral Beckov 

 

V sobotu 1. februára sa v Mestskej športovej hale na Sihoti 

uskutočnil 21. ročník halového futbalového turnaja Memoriál 

Karola Borhyho, ktorý pripravil Trenčiansky futbalový klub 

Záblatie a Futbal TTS 

Trenčín. Z prvenstva 

sa napokon tešili fut-

balisti z Beckova, 

ktorí získali spoločne 

ako Trenčianske Jas-

trabie 9 bodov. O 

triumfe tímu spod hra-

du rozhodol vzájomný 

zápas, ktorý Beckov 

vyhral 6:3. 

„Karči báči“, ako 

Karola Borhyho prezývali, roky pôsobil v Trenčíne a podieľal 

sa slávnej ére a obrovských úspechoch trenčianskeho futbalu v 

šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch. Mnohí pamätníci s 

nostalgiou spomínajú vtedajšie zlaté roky klubu Jednota Tren-

čín. V slávnej ére, kedy trénoval mužstvo, za Trenčín hrali vy-

nikajúci futbalisti Benc, Bezdeda, Čemez, Deglovič, Hojsík, 

Hošek, Jankech, Koiš, Navrátil, Masný, Michalík, Pokorný. 

Viacerí sa na turnaj prídu pozrieť ako diváci. Futbalový kormi-

delník „Karči báči“, otvoril dvere do sveta futbalu takým hrá-

čom, ako boli v bývalej majstrovskej Červenej hviezde Brati-

slava, dnešný Inter Bratislava - Buberníkovi, Deutschovi, Gá-

boríkovi, Hložekovi, Kačánimu, Schererovi, Matlákovi, Tiché-

mu a iným internacionálom. Karol Borhy pôsobil šesť rokov v 

Kuvajte, kde si vyslúžil označenie „otec kuvajtského futbalu“. 

www.sme.sk 01.02.2020 

Pomocná evidencia 039/01/2020 

http://www.sme.sk/
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Futbalistky AS Trenčín vyhrali domáci turnaj 

 

Futbalistky AS Trenčín sa v sobotu a nedeľu 1. – 2. februára  

predstavili na domácom turnaji AS Trenčín Cup 2020 v športo-

vej hale na Sihoti. Zverenky trénera Andreja Paulínyho nepre-

hrali ani jeden zápas a zaslúžene získali víťaznú trofej. 

„Konečne sme sa zišli v kompletnom zložení a prejavilo sa 

to aj na hre. Od úvodu turnaja sme hrali veľmi dobre. Halový 

turnaj je celkom iný ako zápasy vonku, napriek tomu treba po-

vedať, že sme ukázali veľa futbalových vecí,“ povedal tréner 

Andrej Paulíny.  

V základnej skupine zdolali postupne Valašské Klobouky 

4:1, prvoligovú Nitru 2:0 a Dúbravku 1:0. V semifinále vyhrali 

nad ďalším ligovým rivalom NMŠK 1922 Bratislava 2:0 a vo 

finále zdolali ďalší bratislavský tím FK Dúbravka 4:1.  

Zostava AS na turnaji: Jančovičová - Škorvánková, N. Gria-

čová, Žákechová, Žitňáková, Chovancová - Harušťáková, Še-

divá, Levaiová, Šišková, Belasová. 

www.astrencin.sk 02.02.2020 

Pomocná evidencia 040/01/2020 

 

AS Trenčín odohral na Cypre tri prípravné zápasy 

 

Od nedele 19. januára absolvoval fortunaligový tím AS 

Trenčín dvanásťdňové sústredenie v letovisku Ayia Napa na 

Cypre. Počas neho odohral tri prípravné zápasy. 

Po návrate sa tréner Norbert Hrnčár vyjadril k sústredeniu: 

„Máme za sebou šestnásť tréningov a tri zápasy. Hráči pod-

stúpili výraznú tréningovú záťaž a práve to bol jeden z cieľov 

sústredenia. Teraz prichádza priestor na vyladenie. S výnimkou 

Corryna a Kapuadiho absolvovali chlapci kompletný program. 

Môžem povedať, že sa držali.“  

http://www.astrencin.sk/
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Náplňou sústredenia však neboli iba výdatné tréningové 

dávky. „Bol priestor na individuálne pohovory. Na programe 

boli mítingy a analýzy. 

Mužstvo bolo spolu a 

my sme videli, ako rea-

guje. Naše podnety vní-

malo veľmi dobre.“  

Norbert Hrnčár si 

chválil nielen podmien-

ky, ale najmä nastave-

nie hráčov.  

„Atmosféra bola výborná. Verím, že sa to pozitívne odrazí v 

jarných zápasoch,“ povedal skúsený kormidelník a na záver pri-

dal aj hodnotenie k trom stretnutiam: „Hoci to je príprava, vý-

sledky vždy treba vnímať. V tejto časti sezóny to však je aj o 

skúšaní hráčov a rôznych variantov. Veľa vecí sa nám ukázalo 

aj v pozitívnom smere. Negatíva treba rýchlo odstrániť. Mu-

síme ďalej pracovať 

na tom, aby boli v čo 

najmenšom počte.“ 

Výsledky AS Tren-

čín počas celej prípra-

vy: 

AS Trenčín - MFK 

Karviná 0:0, AS Tren-

čín - MFK Frýdek-Mí-

stek 5:0, góly AS Kadák 4, Roguljič, AS Trenčín - SFC Opava 

4:3, góly AS Čatakovič 2, Van Kessel, Roguljič, AS Trenčín - 

FC Viktoria Otrokovice 6:1, góly AS Comvalius 2, Depetris 2, 

Kadák, Corryn, Górnik Zabrze - AS Trenčín 3:1, gól AS 

Depetris, Čukarički Belehrad - AS Trenčín 0:2, góly AS 

Depetris, Roguljič, FK Teplice - AS Trenčín 4:1, gól AS 
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Zubairu, AS Trenčín - FC Zbrojovka Brno 3:2, góly AS Šulek, 

Križan, Čatakovič. 

Odchody: Marián Pišoja (hosťovanie, Púchov), Lenny 

Frank Buyl, Adam Laczkó, Peter Kleščík, Lukáš Skovajsa, 

Jovan Pavlovič. 

Príchody: Menno Bergsen, Erik Nielson, Ahmad Ghali, 

Tomislav Kneževič, Paulo Junior, Lukáš Letenay. 

www.astrencin.sk 03.02.2020 

Pomocná evidencia 043/01/2020 

 

Káder zostal pokope, prioritou sa stali dlhodobé ciele 

 

Do jarnej časti Fortuna ligy 2019/2020 vstupujú futbalisti 

AS Trenčín z 8. miesta s cieľom vrátiť sa k identite, ktorú klub 

predstavoval. Výrazné pohyby v kádri cez zimnú prestávku 

klub nezaznamenal. Najväčšou stratou je odchod dvojice dlho-

dobých opôr Petra Kleščíka a Lukáša Skovajsu. 

„Dôležité je, že sme udržali takmer celý tím pokope. Je kon-

kurencieschopný a do veľkej miery pripravený na ťažké súboje 

v jarnej časti,“ povedal na brífingu pred víkendovým štartom 

jarných zápolení v slovenskej najvyššej súťaži generálny mana-

žér Róbert Rybníček. 

Vo vyrovnanom strede tabuľky sa AS môže rýchlo posunúť 

oboma smermi.  

„Najväčším cieľom je pre nás vrátiť sa k identite, ktorú Tren-

čín predstavoval. Uvidíme, aké výsledky to prinesie. Nástrahy 

sú pre klub veľké, hrať bez divákov je veľmi náročné. Sústre-

díme sa na veci, ktoré sú pre klub dôležité z dlhodobého hľa-

diska. Dobudovávame infraštruktúru, návrat do Trenčína sa 

blíži. Keď sa tak stane, môžeme sa baviť o všetkých tých cie-

ľoch, ktoré zdobili klub v minulom období,“ doplnil Róbert 

Rybníček. 

http://www.astrencin.sk/
https://www.youtube.com/watch?v=n3mOC4gIKE8
https://www.youtube.com/watch?v=n3mOC4gIKE8
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Prioritou číslo jeden je pre klub dokončiť rekonštrukciu šta-

dióna Na Sihoti. 

Káder pre jarnú časť Fortuna ligy: Brankári Denis Chudý, 

Igor Šemrinec, Menno Bergsen, Michal Kukučka, obranco-

via Erik Nielson, Keston Julien, Steve Kapuadi, Martin 

Šulek, Adrián Slávik, Ruben Ligeon, Richard Križan, Cole 

Kpekawa, stredopoliari Abdul Zubairu, Ryan Koolwijk, 

Hamza Čatakovič, Milan Corryn, Jakub Kadák, Ante Ro-

guljič, Tomislav Kneževič, Mohammed Lamine, Paulo Ju-

nior, Achraf El Mahdioui, útočníci Gino van Kessel, Osman 

Bukari, Ivenzo Comvalius, Ahmad Ghali, Lukáš Letenay, 

David Depetris.             

     www.astrencin.sk 13.02.2020 

Pomocná evidencia 065/01/2020 

 

AS Trenčín vypadol vo štvrťfinále Slovnaft Cupu 

 

Futbalisti AS Trenčín prehrali v stredu 4. marca vo štvrťfi-

nále Slovnaft Cu-

pu proti ŠK Slo-

van Bratislava, 

keď o postupujú-

com do semifiná-

le domáceho po-

hára rozhodli stre-

ly zo značky po-

kutového kopu. 

„Belasí“ vyhrali penalty 6:5. Postup AS mohol spečatiť Ko-

olwijk, ale rozhodujúcu penaltu nepremenil. V riadnom hracom 

čase sa zápas na štadióne v Žiline skončil remízou 2:2 (1:1). 

AS Trenčín: Bergsen (89. Šemrinec) – Šulek, Križan, Ka-

puadi, Ligeon – Roguljič (56. Kadák), El Mahdioui, Koolwijk 

– Bukari, Čatakovič (74. Depetris), Van Kessel.  

http://www.astrencin.sk/
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ŠK Slovan Bratislava: Šulla - Pauschek, Abena, Bajrič, De 

Marco - De Kamps, Holman (86. Henty), Nono (73. Lichý) - 

Daniel, Ratao, Moha (46. Ožbolt).  

Góly: 24. Ligeon, 61. Kadák – 27. a 66. Ratao, penalty 5:6. 

www.astrencin.sk 04.03.2020 

Pomocná evidencia 114/01/2020 

 

AS Trenčín druhýkrát po sebe iba v skupine o záchranu 

 

Každý neúspech má svoje príčiny. Všeobecné a bezprostred-

né. Platí to aj o absencii Trenčína v skupine o titul. Druhý rok 

po sebe, čo je vzhľadom na silu kádra AS šokujúce.  

Bezprostredné príčiny sú jasné. Trenčania boli pred posled-

ným kolom v sobotu 7. marca na rozdiel od Zlatých Moraviec 

pod výrazne vyšším tlakom. ViOn Zlaté Moravce už o prvú 

šestku prišiel skôr. Navyše, hráči AS odohrali v týždni psy-

chicky i fyzicky náročný pohárový zápas so Slovanom Brati-

slava, v ktorom zlyhali až v nezvládnutom penaltovom roz-

strele. To ViOn sa po úspechu v dueli s Nitrou niesol na pozi-

tívnej vlne a vyhral nad Trenčínom 2:0. 

Dôležité v prípade Trenčína sú však aj všeobecné príčiny, a 

tých je dosť veľa na to, aby sa mozaika poskladala do obrazu, 

ktorý si pod Čákovým hradom neželali. Mnohé sa odvíja od ab-

sencie typického domáce-

ho prostredia. Trenčín hrá 

v podstate len s minimál-

nou podporou obecenstva. 

Stále je vonku. Obdobie, 

ktoré sa dalo využiť na 

progres, prehajdákal klub 

angažovaním trénera Mat-

thiasa Kohlera. Muža bez 

licencie a výsledkov, pod ktorým herná tvár tímu bledla. AS 
Tréner Norbert Hrnčár. 

http://www.astrencin.sk/
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postupne strácal svoju identitu. Nový tréner Norbert Hrnčár 

mužstvo čiastočne nakopol, ale nedokázal nájsť liek na všetky 

neduhy. 

Ten najväčší problém totiž spočíva v charaktere tímu. 

„Máme hráčov do pekného počasia,“ povedal svojho času 

bývalý tréner Trenčína Vladimír Cifranič. Tieto slová zazneli 

ešte v minulej sezóne. V tomto smere progres nenastal. Práve 

naopak. Vedenie AS dokázalo zvýšiť kvalitu tímu, ale hráči, 

ktorí symbolizovali Trenčín, postupne odchádzali. Klub nepre-

dĺžil zmluvy Kleščíkovi a Skovajsovi, brankár Šemrinec skon-

čil na lavičke. Kapitánsku pásku dostal Šulek, jediný odchova-

nec v základnej zostave. 

Áno, hrali najkvalitnejší futbalisti. Tí, čo dokázali vytrápiť v 

pohári Slovan. Tí, čo zdolali Žilinu rozdielom triedy. Keď to 

ale nešlo a bolo treba 

uká zať ochotu drieť, 

odviedli toho pramá-

lo. Čatakovič má ta-

lent od Boha, no obeta 

z jeho strany neprichá-

dza. Van Kessel máva 

hviezdne záblesky, no 

zároveň vie byť nevi-

diteľný. Roguljič bol 

nie nadarmo v hľadáčiku veľkoklubov. Jeho výkony často po-

hladili dušu, no vedel aj zápas nepekne odflinkať. Ligeona ne-

komentujeme. Načo. Jednoducho, mnohým hráčom AS chýba 

charakter. A ten často rozhoduje. Nielen o vypadnutí z parla-

mentu, ale aj z hornej šestky. 

Trenčín neskončil v dolnej polovici preto, že by mal horšie 

mužstvo. Chýbali osobnosti, ktoré tím vyburcujú a ktoré sú 

ochotné zahryznúť sa, keď to nejde.  

Na ihrisku v Zlatých Moravciach sa nepresadil ani Osman Bukari. 
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Štvrté sú Michalovce, ktoré sa na túto priečku prepracovali 

napriek tomu, že káder tradične skladali za pochodu a na úvod 

jesene nabrali obrovské manko. Piata je Trnava, ktorá má síce 

podporu fanúšikov, ale vzhľadom na klubovú revolúciu sa ká-

der červeno-čiernych mení v podstate každý polrok. No a šiesty 

Ružomberok je medzi elitou aj napriek úspornejšiemu režimu 

do veľkej miery s odchovancami. Viacerí hráči ešte na jar hrali 

za druholigovú juniorku. 

Trenčania mali byť vzhľadom na svoju silu tí, čo budú nahá-

ňať horné trio. Nie tí, čo sa budú biť o víťazstvo v dolnej šestke. 

Teraz by sa mal každý v kabíne pozrieť do zrkadla a odpovedať 

si na otázku, či spravil všetko, čo bolo v jeho silách.  

www.sportaktuality.sk 11.03.2020 

Pomocná evidencia 119/01/2020 

 

Futbalisti AS Trenčín trénovali v špeciálnom režime 

 

Futbalisti AS Trenčín pokračovali v tréningových jednot-

kách v špeciálnom režime. O situácii komplikovanej koronaví-

rusom sme sa porozprávali s mediálnym manažérom klubu 

Martinom Galajdom. 

Futbalisti AS Trenčín ako jediní pokračujú v tréningo-

vom procese. Prečo ste sa tak rozhodli? 

„Nedá sa hovoriť o tom, že sme jediní, kto u nás trénuje. Prí-

prava prebieha v rôznej forme aj v iných kluboch. Vidíme, že 

aj individuálni športovci sa počas pandémie pripravujú v men-

ších tréningových skupinách. Život sa predsa nemôže celkom 

zastaviť. Určitý spôsob, ako sa udržiavať v kondícii, si musel 

zvoliť každý. Netýka sa to iba vrcholových športovcov. Pohyb 

v určitej forme na miestach, kde nie je koncentrácia ľudí, odpo-

rúčajú aj rekreačným športovcom a dokonca aj pasívnym 

ľuďom. Uvedomujeme si, že individuálny tréning, hoci je ko-

ordinovaný realizačným tímom, nás po športovej stránke 

http://www.sportaktuality.sk/
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neposunie. Chlapcov však chceme udržať v kondícii. Hráčov 

chceme mať v rámci možností pod kontrolou.“ 

Aký systém prípravy ste zvolili? 

„Trénujeme v menších skupinách, maximálne po šesť hrá-

čov. Tréning má svoje pravidlá. Hráči nechodia do šatne a ani 

posilňovne. Stretnú sa na hlavnom ihrisku, kde majú pripravený 

program. Správajú sa podľa nariadení, ktoré sme im vydali. 

Majú zakázané prichádzať spolu autom. Samotný tréning je o 

streľbe, prihrávkových cvičeniach a udržovaní si fyzickej kon-

dície. Nehrajú hry a nie sú ani iné cvičenia, kde by prichádzali 

do kontaktu.“ 

Nechceli ste radšej uprednostniť individuálnu prípravu 

ako ostatné mužstvá Fortuna ligy? 

„Akceptujeme zloženie nášho kádra. Je tu veľa zahraničných 

hráčov. Chlapci majú na individuálnu prípravu obmedzené ale-

bo celkom nevyhovujúce možnosti. Ak by sme ich nepustili na 

ihrisko, doslova by sme ich vyhnali von medzi ľudí. Veľa 

chlapcov býva na sídlisku Noviny a Sihoť. Prirodzeným pries-

torom pre aktívny pohyb je hrádza a všetci Trenčania vedia, aký 

tam je pohyb v lepšom počasí. Určite stretnú viac ľudí ako na 

ihrisku, keď ich príde päť alebo šesť. Pri zachovaní všetkých 

nastavených pravidiel a rešpektovaní odporúčaní považujeme 

za lepšie, aby tréningy absolvovali v priestoroch štadióna. 

Vieme, s kým sa stretávajú, máme ich oveľa lepšie pod kontro-

lou. Tiež vieme lepšie kontrolovať ich zdravotný stav a tak 

rýchlejšie reagovať. Momentálne považujeme tento spôsob prí-

pravy za menej rizikový.“ 

www.sme.sk 28.03.2020 

Pomocná evidencia 177/01/2020 

 

 

 

 

http://www.sme.sk/
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Ryan Koolwijk sa dohodol s klubom na ukončení zmluvy  

 

AS Trenčín a Ryan Koolwijk sa dohodli na predčasnom 

ukončení kontraktu, ktorý mal vypršať po skončení aktuálneho 

ročníka. O rozviazaní zmluvy rozhodla aktuálna situácia 

ovplyvnená koronakrízou. 

„Korektne sme sa dohodli. Obe strany veľmi dobre vnímajú 

dnešnú dobu. Ry-

anovi ďakujeme 

za všetko, čo od-

viedol pre klub a 

futbal v Trenčíne. 

Aj on si svoj ná-

vrat do AS pred-

stavoval celkom 

inak, ale niektoré 

veci neovplyvníte,“ povedal generálny manažér klubu Róbert 

Rybníček.  

Skúsený stredopoliar, ktorý bol pri zisku oboch titulov maj-

stra Slovenska a dvoch triumfoch v Slovnaft Cupe, sa v sobotu 

18. apríla vrátil za rodinou domov do Holandska.  

„Cítim zmiešané pocity. Nikto si nedokázal predstaviť, že 

vírus korony bude mať taký dosah na všetko okolo nás. Aktu-

álna situácia robila moje zotrvanie na Slovensku oveľa ťažším. 

Zápasy sa nehrajú, tréningový proces je veľmi obmedzený, ne-

zostávalo nám nič iné, len byť doma. Preto som veľmi rád, že 

som dostal šancu vrátiť sa k rodine,“ povedal Ryan Koolwijk.  

Tridsaťštyriročný veterán sa pred rokom vrátil do Trenčína 

po troch sezónach v najvyššej holandskej súťaži. Počas troch 

ročníkoch strávených pod Čákovým hradom odohral 77 ligo-

vých a pohárových zápasov a dal v nich 12 gólov.  

www.astrencin.sk 20.04.2020 

Pomocná evidencia 199/01/2020 

http://www.astrencin.sk/
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Kluby odsúhlasili pokračovanie Fortuna ligy 

 

Fortuna liga sa opäť rozbehne v sobotu 13. júna. Pokračovať 

bude nadstavbou, ale v skrátenej verzii. Odhlasovali si to kluby 

našej najvyššej súťaže v piatok 22. mája na zasadnutí Prezídia 

Únie ligových klubov (ÚKL). 

Pôjde o jednokolovú nadstavbu. Neodohrá sa pôvodne plá-

novaných desať kôl, ale iba päť. AS Trenčín odohrá domáce 

zápasy proti Pohroniu, Seredi a Nitre, vonku sa predstaví na 

trávnikoch Zlatých Moraviec a Senice. 

www.astrencin.sk 22.05.2020 

Pomocná evidencia 243/01/2020 

 

Fínsky reprezentant prvou posilou pred novou sezónou 

 

Fínsky reprezentant Juha Pirinen je prvou posilou AS Tren-

čín pred štartom nového ročníka Fortuna ligy. Skúsený futba-

lista podpísal v pondelok 29. júna kontrakt na dva roky. 

Dvadsaťosemročný ľavý obranca má na svojom konte se-

demnásť reprezentačných štartov. V kvalifikácii na odložené 

Euro 2020 odohral tri stretnutia. Fíni postúpili na šampionát v 

konkurencii Talianska, Grécka, Bosny a Hercegoviny, Armén-

ska a Lichtenštajnska, keď obsadili druhú priečku za Talianmi. 

Na európskom šampionáte sa predstavia v skupine po boku 

Dánska, Belgicka a Ruska. 

Dvojnásobný fínsky šampión pôsobil v minulom ročníku v 

nórskom Tromsö, v ktorom odohral 26 zápasov a dal dva góly. 

Predtým hral v helsinskom HJK, Rovaniemi, Myllykoski, rod-

nom Valkeakoski a Tampere. 

www.astrencin.sk 29.06.2020 

Pomocná evidencia 301/01/2020 

 

 

http://www.astrencin.sk/
http://www.astrencin.sk/
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Norbert Hrnčár a Richard Höger v AS Trenčín skončili 

 

Tréneri futbalistov AS Trenčín Norbert Hrnčár a Richard 

Höger skončili v klube po tom, čo im 30. júna vypršali zmluvy. 

Do konca dohrávanej sezóny 2019/2020 povedie Trenčanov do-

terajší asistent Juraj Ančič. Zvyšok realizačného tímu sa do 

konca ročníka nebude meniť. 

„Aj touto cestou chceme dvojici odchádzajúcich kormidel-

níkov poďakovať za prácu, ktorú počas tohto ročníka odviedli 

v AS Trenčín,” uvádza sa na oficiálnom webe klubu. Norbert 

Hrnčár prevzal lavičku Trenčína vlani v októbri po Matthia-

sovi Kohlerovi. 

Trenčín si už v skupine Fortuna ligy  o udržanie zaistil prvé 

miesto. 

www.sportaktuality.sk 30.06.2020 

Pomocná evidencia 305/01/2020 

 

Keston Julien a Mohammed Lamine v AS skončili 

 

Dvojica Keston Julien a Mohammed Lamine sa počas 

uplynulých dní rozlúčila s dresom AS Trenčín. Prvý menovaný 

nepredĺžil kontrakt, druhý prestúpil do druhej portugalskej ligy. 

Keston Julien prišiel do Trenčína pred troma rokmi. Odvtedy 

odohral 37 ligových a osem zápasov v pohárovej Európe. Dvad-

saťjedenročný reprezentant Trinidadu a Tobaga nastúpil v tom-

to ročníku v sedemnástich zápasoch a dal tri góly. 

Mohammed Lamine odohral v aktuálnej a minulej sezóne 

štrnásťkrát vo Fortuna lige a zaznamenal jediný gól. Dvadsať-

ročný mládežnícky reprezentant Ghany bude od novej sezóny 

obliekať dres UD Oliveirense. 

www.astrencin.sk 07.07.2020 

Pomocná evidencia 317/01/2020 

 

https://www.astrencin.sk/clanek.asp?id=A-tim-Hrncarovi-sa-skoncila-zmluva-sezonu-dokonci-Ancic-8521
http://www.sportaktuality.sk/
http://www.astrencin.sk/
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Američan Eduvie Ikoba nováčikom v kabíne AS Trenčín 

 

Novou posilou do ofenzívy AS Trenčín sa stal americký 

útočník Eduvie Ikoba. Dvadsaťdvaročný, 192 cm vysoký a 

takmer 100 kilogra-

mov vážiaci zakončo-

vateľ s nigérijskými 

koreňmi podpísal s 

klubom trojročnú 

zmluvu. 

Vynikajúci hlavič-

kár obliekal štyri se-

zóny farby Darmouth 

College v prestížnej 

americkej vysokoš-

kolskej súťaži NCAA. V 62 zápasoch zaznamenal 17 gólov, ku 

ktorým pridal osem asistencií. V drafte Major League Soccer si 

ho vybral zo 63. miesta tím FC Dallas, kde sa však v tvrdej kon-

kurencií nedokázal presadiť. Následne zamieril do najvyššej 

maďarskej súťaže. V drese Zalaegerszegi TE strelil v 25 stret-

nutiach štyri góly.  

„Som šťastný, že tu môžem byť. Bol som si pozrieť prírodu 

a mestské centrum a musím uznať, že je to prekrásne miesto. 

Všetci ľudia ma tu prijali a ja si veľmi vážim, že môžem hrať 

v takomto klube.“  

www.astrencin.sk 13.07.2020 

Pomocná evidencia 326/01/2020 

 

Trnava v semifinále baráže jasne zdolala AS Trenčín 

 

Futbalisti Spartaka Trnava v utorok 14. júla zvíťazili v  zá-

pase semifinále baráže o účasť v Európskej lige UEFA 

http://www.astrencin.sk/
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2020/2021 nad AS Trenčín 3:0. Spartak sa prebojoval do finále 

baráže. 

FC Spartak Trnava - AS Trenčín 3:0 (1:0). Góly: 42. Vu-

kojevič, 83. Saymon, 87. Sobczyk. 2737 divákov. 

Trnava: Rusov - Turňa, Izuchukwu, Moenza - Tzandaris, 

Benovič (79. Horvát) - Saymon, Gamboš, Vukojevič (66. 

Sobczyk), Yao - Bamidele Isa (69. Tešija) 

Trenčín: Šemrinec - Šulek, Kapuadi, Križan, Ligeon - Rogu-

ljič (83. Depetris), El Mahdioui, Kadák (64. Zubairu) - Bukari, 

Čatakovič, van Kessel (72. Ghali). 

Tréner AS Juraj Ančic po zápase povedal: „Do zápasu sme 

vstúpili aktívne, dobre sme napádali a boli sme nebezpeční na 

súperovej polovici. Vypracovali sme si aj šance, ale nedokázali 

sme ich premeniť. Postupom času sme našu hru spomalili, dlho 

sme rozohrávali akcie zo strany na stranu.“  

www.sportaktuality.sk 14.07.2020 

Pomocná evidencia 328/01/2020 

 

AS Trenčín po sezóne: Mužstvo sa odrazilo od dna 

 

Nechýba mu odvaha robiť ťažké rozhodnutia, nie všetky mu 

však vychádzajú. Generálny manažér Róbert Rybníček je 

http://www.sportaktuality.sk/
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ochotný o nich hovoriť a pri bilancovaní sezóny sme sa pozreli 

na to, ako jeho zásahy ovplyvnili výsledky muž stva. Domino-

vala téma neúspešnej baráže o postup do Európskej ligy po tom, 

čo mužstvo opustil tréner Norbert Hrnčár.  

Ste sklamaní, že vám ušla Európa? 

„Sklamanie je silné slovo, ale určite sme sa chceli o ňu pobiť. 

Mali sme veľkú šancu aj vzhľadom na to, ako sme využili ob-

dobie pandémie. Bohužiaľ, 

nepodarilo sa to. Pozeráme sa 

už dopredu.“ 

Nemyslíte si, že ste sa ma-

li s Norbertom Hrnčárom 

dohodnúť aspoň na predĺže-

ní zmluvy do konca sezóny? 

„Nie. Vnútorne sme boli 

presvedčení, že nechceme s ním ďalej spolupracovať. Navyše, 

nevedeli sme, ako dopadne finále pohára a či sa vôbec bude hrať 

baráž. Nemali sme situáciu vo svojich rukách. Európa by bola 

pre nás bonus, no my sa pozeráme na veci dlhodobo. Navyše, 

účasť na medzinárodnej scéne nebola pre nás prioritná. Stále 

nie sme na to pripravení, opäť by sme nehrali európske zápasy 

doma. Aj preto si myslím, že sme neurobili chybu. Ak by táto 

situácia nastala budúci rok, rozmýšľali by sme už inak.“ 

Výsledky aj výkony tímu rástli. Prečo ste nadobudli pre-

svedčenie, že mužstvo nemôže pokračovať pod Norbertom 

Hrnčárom? 

„Pre nás bolo veľké sklamanie, že mužstvo sa nedostalo do 

hornej šestky. Nezvládli sme rozhodujúci zápas v Zlatých Mo-

ravciach. Na skrátenú nadstavbu sme boli veľmi dobre pripra-

vení, keďže sme trénovali aj v období, keď iné mužstvá mali 

voľno. Nadstavbu sme zvládli, ale nenaplnili sa naše predstavy 

o vývoji a napredovaní mužstva. Cítili sme, že rovnako by sme 

vnímali progres tímu, aj keby Norbert Hrnčár pokračoval. Naše 
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rozhodnutie bolo jednoznačné. Norovi by som sa veľmi rád po-

ďakoval za odvedenú robotu, ale z dlhodobého hľadiska 

by podľa môjho názoru jeho ďalšie pôsobenie pri nás nebolo 

pozitívne ani pre jednu stranu.“ 

Nebola chyba aj to, že nový tréner Stijn Vreven sledoval 

osobne tréningový proces Norberta Hrnčára? Nemôže sa 

táto situácia podľa vás podpísať na jeho súčasnom fungo-

vaní v kabíne? 

„Vôbec nie. V tom čase bol jeden z adeptov. Imidž Sloven-

ska stále nie je v Európe ideálny. Chcel si pozrieť tunajšie pod-

mienky a prostredie. Mňa nezaujíma, ako tento moment vnímali 

ostatní.“ 

V posledných sezónach ste sa rýchlo rozlúčili s viacerými 

trénermi. Čím si vysvetľujete, že mužstvo hrá bez ohľadu 

na obsadenie realizačného tímu stále pod svoje možnosti? 

„Je veľmi ťažké pri súčasnom zložení kádra nájsť trénera, 

ktorý je skutočný líder a drží sa smerovania klubu. Verím, že sa 

nám to teraz podarilo a že to bude o niečom úplne inom. Neza-

búdajme, že druhý rok už hráme bez divákov. Je to veľmi ná-

ročné, hráči si musia vytvoriť sami špeciálnu motiváciu a emó-

ciu. Toto sa nám nedarí. Verím, že keď sa vrátime domov, bude 

to iné. Aj preto chceme teraz urobiť maximum, aby sa nám pri 

návrate do Trenčína podaril športový úspech.“ 

Dávali ste veľa gólov, no často ste inkasovali. Prečo a čo 

s tým plánujete robiť? 

„Futbal sa skladá z dvoch fáz – keď máte loptu a keď hráte 

bez nej. Pokiaľ ju máme na nohe, dokážeme s ňou robiť aj ju 

podržať. Problém nastáva, keď o loptu prídeme. Hráme na ri-

ziko, vo vyššom postavení, a preto je nesmierne dôležité, aby 

súčinnosť formácií fungovala na sto percent. To sa dá dosiah-

nuť len tímovosťou, charakterom a disciplínou. Toto nám za 

ostatné roky extrémne chýba. Keď sa v tom zlepšíme, nebojím 

sa o našu úroveň.“ 
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Máte nového trénera, na jar sa vrátite domov. Veríte, že 

už to bude aj s postupom do Európy? 

„Som o tom hlboko presvedčený. Urobíme všetko pre to, aby 

sa nám to podarilo a aby ľudia zažili účasť na medzinárodnej 

scéne konečne v domácom prostredí. Verím, že po dotiahnutí 

infraštruktúry budeme mať potrebné zázemie a zaujímavé muž-

stvo, čo prinesie úspechy do Trenčína. Máme na to všetky pred-

poklady.“ 

Kto bol najlepší hráč vášho mužstva a kto celej súťaže? 

„U nás ukázal vysoký štandard prevyšujúci slovenskú ligu 

Osman Bukari. Je to jeden z najväčších talentov, aké sme tu 

kedy mali. Ak bude mať dobre nastavenú hlavu a urobí dobrý 

prestup, môže byť zaujímavý pre celú Európu.“  

 

Vysvedčenie mužstva: 

Brankári 3 

Najviac zápasov odchytal Šemrinec a spomedzi troch bran-

károv bol aj najlepší. Nevyhol sa chybám, chýbali mu možno 

zákroky „navyše“, ale bol líder kabíny, vyniká hrou nohami a 

organizáciou hry. Bergsen sa dobre javil v zimnej príprave, no 

keď dostal šancu, nechytil nič. Chudý mal lepšie momenty, ale 

nevyhol sa ani chybám. 

Obrana 4 

Štatisticky najslabšia zložka tímu, keďže Trenčín inkasoval 

po Michalovciach a Pohroní najvyšší počet gólov v súťaži. Uš-

kodil jej aj zimný odchod Skovajsu s Kleščíkom. Šulek s Julie-

nom na krajoch defenzívy podávali nevyrovnané výkony, Kri-

žan sa postupne zlepšoval, je fyzicky silný, popracovať musí na 

futbalovosti, Kapuadi zas na dôraze. 

Stred poľa 2 

Pod Kohlerom chceli stredopoliari iba hrať futbal, pod Hrn-

čárom už boli ochotní vypomôcť obrane a nič pritom nestratili 

zo svojho lesku v ofenzíve. Lídrom bol Koolwijk, po jeho 
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odchode na neho stopercentne nenadviazal El Mahdioui. Zuba-

iru je cenný ochotou behať a dobrou prihrávku, Kadák ukázal 

talent, Roguljič takisto, no občas pre zľahčovanie vecí zaostával 

za svojím veľkým potenciálom. 

Útok 2 

Za éry Kohlera Trenčín nepretavil talent do čísel. Po prí-

chode Hrnčára vystrelili najproduktívnejší hráči súťaže Bukari 

a Van Kessel, ktorého posun na hrot pomohol mužstvu. Poten-

ciál ukázal mladý Ghali. Ani pred zmenou a ani po zmene tré-

nera neprekročil svoj tieň Čatakovič. Škoda zranenia talentova-

ného Letenaya, zdravotné problémy limitovali aj Depetrisa. 

Lavička 4 

Na prvý pohľad je na nej veľa talentu, no má to svoje úskalia. 

Niektorých hráčov trápil zdravotný stav (Depetris), problém bol 

jej zloženie, pretože až veľa hráčov v kádri nemá pas krajiny 

Európskej únie. Ligeon bol slabý, Slávik sa do zostavy dostával 

ťažko, Comvalius začal v základnej zostave, no napokon nebol 

z neho ani žolík. 

Tréneri 3 

Kohler bol omyl. Riziko na neskúseného chlapca bez licen-

cie sa nevyplatilo, mužstvo ťa-

halo šesťzápasovú šnúru bez ví-

ťazstva a hrozil scenár z predo-

šlej sezóny. Dovtedy to bolo na 

štvorku. Hrnčár po jeho odchode 

tím pozdvihol, naučil ho lepšie 

brániť, pričom mužstvo nestra-

tilo na ofenzívnej sile. AS síce 

nezvládol boj o prvú šestku, no v nej absolútne dominoval. Hrn-

čár si zaslúži dvojku. Jeho koniec tímu uškodil, pod dočasným 

kormidelníkom Ančicom nezvládli hráči baráž o Európsku ligu. 

 

 

Dočasný tréner Juraj Ančic. 
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Momenty sezóny: 

Koniec Ivana Galáda a angažovanie Matthiasa Kohlera bez 

licencie na post trénera, príchod skúsených hráčov Davida 

Depetrisa, Ryana Koolwijka a Rubena Ligeona. 

Po troch víťazstvách prišla šesťzápasová šnúra mužstva bez 

trojbodového zápisu (0-3-3) a koniec omylu v podobe Mat-

thiasa Kohlera na lavičke. Jeho miesto zaujal Norbert Hrnčár. 

Trenčín pod novým trénerom remizoval v Ružomberku, zdo-

lal Žilinu či Trnavu a postúpil do štvrťfinále Slovnaft Cupu, no 

v závere prehral s Pohroním a remizoval v Nitre, čo znamenalo 

pokles na 8. priečku. 

Po skončení jesennej časti sa s Trenčínom rozlúčili dvaja dl-

horoční obrancovia, ktorí mali podpis na obidvoch double, a to 

Peter Kleščík a 

Lukáš Skovajsa. 

Na úvod jari 

sa Trenčania ne-

dokázali dostať 

do prvej šestky, 

definitíva padla 

po poslednom 

kole základnej 

časti a prehre v Zlatých Moravciach (0:2). AS tesne neuspel vo 

štvrťfinále pohára, keď vypadol v rozstrele so Slovanom. 

Trenčín v nadstavbe vyhral prvé tri zápasy, no po nich skon-

čil na lavičke Hrnčár, ktorému klub nepredĺžil zmluvu. Pod do-

časným koučom Ančicom AS zdolal Sereď, no prehral s Nitrou 

a tiež v baráži o EL v Trnave. 

www.sportaktuality.sk 28.07.2020 

Pomocná evidencia 330/01/2020 

 

 

 

http://www.sportaktuality.sk/
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Novým trénerom AS Trenčín sa stal Stijn Vreven 

 

Novým trénerom AS Trenčín sa stal belgický kormidelník 

Stijn Vreven. Realizačný tím rozšíril aj jeho krajan Werner 

Martens. Obaja sa upísali klubu na jeden rok. 

Štyridsaťšesťročný kormidelník pôsobil v minulej sezóne na 

lavičke druholigového Sportingu Lokeren. Trénerskú kariéru 

odštartoval v nižších súťa-

žiach. Po prvý raz na seba upo-

zornil na lavičke Lommel SK. 

Dvakrát s tímom bojoval o po-

stup do najvyššej belgickej sú-

ťaže. V ročníku 2014/2015 

skončil druhý, ale v baráži o 

postup neuspel. Do Jupiler Le-

ague predsa len vstúpil - ako 

kormidelník Waasland-Beve-

ren. Zásluhou dvanástej prieč-

ky dosiahol doteraz najväčší úspech v histórii klubu.  

V ročníku 2016/2017 dokázal dostať Bredu do najvyššej ho-

landskej súťaže cez baráž z piatej priečky v tabuľke druhej ligy. 

Z najvyššej súťaže vyradil Nijmegen. V nasledujúcom ročníku 

nováčika Eredivisie v súťaži udržal.  

Ako hráč obliekal dres mládežníckych reprezentácií a nazrel 

aj do národného mužstva „De Rode Duivels“. Rodák z flám-

skeho Hasseltu hájil v bohatej klubovej kariére farby Meche-

lenu, Gentu, Utrechtu, kde strávil štyri roky a zaradil sa medzi 

najobľúbenejších hráčov klubu. Následne pôsobil v Kaiserslau-

terne, Arnheme, Omonii a Den Haagu.  

www.astrencin.sk 17.07.2020 

Pomocná evidencia 331/01/2020 

 

 

http://www.astrencin.sk/
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Philip Azango sa po dvoch rokoch vrátil do AS Trenčín 

 

Nigérijský krídelník Philip Azango sa po dvojročnom pôso-

bení v belgickom KAA Gent vrátil do AS Trenčín. Pod Čáko-

vým hradom podpísal nový viacročný kontrakt. 

„Som rád, že som dostal možnosť vrátiť sa na miesto, kde 

som odohral výborné zápasy. Európska liga je doteraz vrcho-

lom v mojom futbalovom živote. Zostala tu ale po mne nedoro-

bená práca. Dnes mám šancu dokončiť ju. Teším sa, keď si ob-

lečiem opäť dres AS Trenčín,“ povedal Philip Azango.  

Dvadsaťtriročný futbalista odohral v trenčianskom drese v 

ročníku 2017/2018 dvadsaťdva ligových stretnutí a dal tri góly. 

Dva strelil v úspešnej baráži o postup do 

pohárovej Európy proti Žiline. Ďalšie 

štyri zápasy pridal v úvode nasledujú-

ceho ročníka pred svojim prestupom do 

Belgicka.  

Vo výbornom svetle sa predstavil v 

ročníku 2018/2019 v kvalifikačnej fáze 

Európskej ligy UEFA. Dvoma gólmi sa 

podieľal na vyradení Górniku Zabrze a 

jeden pridal do siete Feyenoordu Rotter-

dam.  

Azangovi sa prestup do popredného tímu Jupiler League ne-

vydaril. Počas dvoch rokoch odohral len jeden ligový zápas a 

jeden zápas v národnom pohári. Väčšinu času však strávil v re-

zervnom tíme KAA Gent.  

www.astrencin.sk 19.07.2020 

Pomocná evidencia 332/01/2020 
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AS Trenčín odštartoval prípravu s novým trénerom 

 

Prvý tím AS Trenčín odštartoval v pondelok 20. júla prí-

pravu na nový ročník Fortuna ligy, ktorý sa začneme v sobotu 

8. augusta. Nový tréner Stijn Vreven má aktuálne na papieri 

dvadsaťosem mien hráčov do poľa a piatich brankárov, z kto-

rých bude skladať tím pre nasledujúci ročník. Z kabíny odišli 

Gino van Kessel, Erik Nielson a z kádra pre ročník 2019/20 

už dávnejšie odišli Cole Kpekawa, Ryan Koolwijk, Keston 

Julien a Mohammed Lamine. V tíme nebude pôsobiť ani Sa-

muel Štefánik. Odchovanec klubu s tímom niekoľko dní tréno-

val, ale napokon sa rozhodol pre zahraničie.  

www.astrencin.sk 20.07.2020 

Pomocná evidencia 334/01/2020 

 

Hviezdy deťom nezastavila ani koronakríza 

 

Dvanásty ročník populárneho a prínosného projektu 

„Hviezdy deťom“, ktorý sa konal v utorok 28. júla, mal prívlas-

tok „inak”. Organizátori vzhľadom na aktuálnu situáciu museli 

zabudnúť na tradičný deň plný športu, osobností a zábavy.  

Trenčania však našli spôsob, ako podujatie aj v tomto roku 

usporiadať. Cieľ zostal nezmenený. Navýšiť výťažok, ktorý za 

jedenásť rokov prekročil hranicu 218 tisíc eur. Prvá tohtoročná 

akcia, ktorú pripravili na štadióne na Sihoti pre deti z občian-

skeho združenia „Silnejší slabším”, sa konala v skutočne exklu-

zívnej spoločnosti. Na ihrisku sa okrem futbalistov futbalistov 

predstavili Zuzana Rehák-Štefečeková, Michal Martikán, 

Ján Volko, bratia Žampovci a youtuber Peter Altof alias 

Expl0ited. 

www.sportaktuality.sk 28.07.2020 

Pomocná evidencia 345/01/2020 

 

http://www.astrencin.sk/
http://www.sportaktuality.sk/
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Stanovisko AS Trenčín k prevodu pozemkov  

 

Ďakujeme za ústretový krok voči nášmu klubu. Mestskí pos-

lanci na mimoriad-

nom zasadnutí vo 

štvrtok 13. augusta 

schválili predaj po-

zemkov pod štadió-

nom. Deklarovali 

dôveru voči investí-

cii, ktorá tu nielen 

vďaka stavbe štadióna prebieha. Pokračujeme v mnohokrát 

spochybňovanom procese začatom pred trinástimi rokmi vďaka 

príchodu Tschena La Linga. Teraz je zodpovednosť defini-

tívne na našej strane. Inak tomu však nebolo ani doposiaľ. 

Schválenie predaja pozemkov je dôležité rozhodnutie vzhľa-

dom k rokovaniam s bankovými a finančnými subjektmi o 

ďalších investíciách. Týmto krokom to pre nás určite nekončí. 

Sme len na začiatku cesty, ktorú chceme rozvíjať v spolupráci 

s mestom Trenčín. Sme presvedčení, že úspešnosť tohto pro-

jektu spočíva v spolupráci oboch subjektov. 

Stavba novej infraštruktúry prispeje k rozvoju klubu, ale aj 

nášho mesta, ktorého sme a budeme súčasťou. Vďaka dneš-

nému rozhodnutiu sa môžeme začať pripravovať aj na posledný 

krok výstavby, ktorým je uzavretie celého štadióna poslednou 

tribúnou. Sme radi, že môžeme byť súčasťou na Slovensku je-

dinečnej spolupráce investora a samosprávy týkajúcej sa roz-

voja regiónu. 

www.astrencin.sk 13.08.2020 

Pomocná evidencia 359/01/2020 

 

 

 

http://www.astrencin.sk/
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Osman Bukari prestúpil do belgického KAA Gent 

 

Osman Bukari prestúpil do belgického KAA Gent. Dvad-

saťjedenročný ghanský krídelník podpísal v novom klube troj-

ročný kontrakt. Stal sa tak pokračovateľom úspešného pôsobe-

nia hráčov spod Čákovho hradu v poprednom tíme najvyššej 

belgickej súťaže. 

„Sme radi, že aj v tomto neistom čase sa nám podarilo zrea-

lizovať Osmanov prestup. Sme presvedčení, že pre hráča to je 

najlepšie prostredie pre ďalší krok v kariére. Veríme, že bude 

rovnako úspešný ako Kalu, Simon alebo Wesley. Má na to 

všetky predpoklady. Na tejto úrovni môže svoj potenciál rozví-

jať ešte viac ako v našom klube,“ povedal generálny manažér 

AS Trenčín Róbert Rybníček. 

„Ďakujeme mu za jeho pôsobenie v Trenčíne. Špeciálne za 

jeho prístup. Veríme, že bude rovnako úspešne pokračovať vo 

svojej kariére. Bude skvelé, keď sa zaradí medzi hráčov, ktorí 

robia AS Trenčín dobré meno na európskych trávnikoch. Sme 

presvedčení, že Gent získal do svojich radov posilu. Taktiež 

sme radi, že to je práve tento klub,“ povedal Richard Rybníček 

a k špekuláciám o záujme ďalších popredných európskych tí-

mov dodal: „Záujem bol z viacerých strán. Všetky ostatné kon-

takty, ktoré sa snažili sprostredkovať prestup Bukariho, boli 

však len v informatívnej rovine. Gent bol konkrétny a prom-

ptný. My sme spokojní. Navyše, prestup dopadol dobre aj po 

športovej stránke z pohľadu hráča. Teraz to je už iba na Os-

manovi.“ 

Osman Bukari prišiel do Trenčína pred dvoma rokmi. V 52 

ligových zápasoch dal 12 gólov a na ďalších jedenásť prihral. 

www.astrencin.sk 05.09.2020 

Pomocná evidencia 389/01/2020 

 

 

http://www.astrencin.sk/
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Víťazom turnaja This is my sen inak domáci AS Trenčín 

 

Pandémia koronavírusu stojí za zrušením viacerých športo-

vých podujatí nielen na Slovensku. Prestížny mládežnícky tur-

naj „This is my sen“ sa 

napriek tomu uskutočnil 

aj tento rok, hoci s prí-

vlastkom „inak“.  

Pôvodný aprílový ter-

mín sa zmenil na sep-

tembrový a medzinárod-

nú účasť museli organi-

zátori oželieť. Napriek tomu sedem zúčastnených tímov odo-

hralo v nedeľu 20. septembra množstvo skvelých zápasov. Ví-

ťazom turnaja sa stal domáci AS Trenčín pred Slovanom Brati-

slava a Spartakom Trnava.  

Víťazný „biely“ tím AS Trenčín ani raz neprehral a dokonca 

ani raz neinkasoval. Definitívnu bodku pridal v poslednom vy-

stúpení na turnaji, ktorý sa stal pomyselným finále. Konku-

renčný Slovan Bratislava zdolal po dramatickom boji 1:0. 

„V prvom rade sme radi, že turnaj prebehol napriek všetkým 

komplikáciám. Tento ročník mal iné priority ako športovú 

stránku. Napriek tomu sme videli veľa skvelých zápasov. Za 

celý klub som veľmi rád, že sme mohli urobiť pekný turnaj v 

menšom rozmere,“ povedal šéftréner prípraviek, tréner ví-

ťazného tímu a hlavný organizátor turnaja Miroslav Karas a 

dodal: „Poďakovať treba aj ľuďom v klube za skvelú organizá-

ciu, mestu Trenčín a rodičom za pomoc a podporu.“ 

Špeciálnu skrátenú edíciu odohrali okrem trojice medailistov 

silné regionálne tímy MFK Dubnica, banskobystrická Jupie 

FŠMH a východoslovenská CFT Academy. Sedmičku doplnil 

„červený“ tím AS Trenčín. 
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Pôvodný turnaj pre hráčov ročník narodenia 2009 a mladších 

sa mal v apríli uskutočniť s 

účasťou FC Porto, SSC Ne-

apol, Sparty a Slavie Praha, 

Baníka Ostrava, Legie Var-

šava, viedenského Rapidu a 

Austrie, Zaglebie Lubin, 

BATE Borisov, MOL Vidi 

FC a Slovana Bratislava. 

www.astrencin.sk 20.09.2020 

Pomocná evidencia 403/01/2020 

 

Adam Tučný a Simeon Kohút s viacročnými zmluvami 

 

AS Trenčín podpísal viacročné kontrakty s dvojicou mládež-

níckych reprezentantov Adamom Tučným a Simeonom Ko-

hútom. Obaja sa posúvajú vyššie z mládežníckej akadémie AS 

a postupne sa stávajú pevnou súčasťou prvého mužstva. 

Osemnásťročný krídelník Adam Tučný začínal s futbalom v 

Dunajskej Strede, odkiaľ prestúpil do Slovana Bratislava. V lete 

minulého roka sa rozhodol prejsť do dorastu pod Čákovým hra-

dom. Po veľmi krátkom čase sa posunul do tréningového pro-

cesu prvého tímu. 

Taktiež osemnásťročný ľavý obranca Simeon Kohút po pr-

vých krokoch v Družstevníku Dlhé nad Cirochou zamieril do 

Sniny. Pol roka strávil v Michalovciach a rok v Žiline. Pred 

dvoma rokmi vymenil Žilinu za Trenčín. Hoci ho zranenia pri-

brzdili, presvedčil o svojom talente a podpísal s klubom svoj 

prvý profesionálny kontrakt. 

„Simeon Kohút má skvelý center a strelu ľavou nohou. Je to 

ofenzívny typ krajného obrancu a má dobré čítanie hry. Adam 

Tučný je taktiež ľavák, ktorých veľa nie je. Je to rýchly hráč s 

kvalitným zakončením. Silnou stránkou je jeho hra jeden na 

http://www.astrencin.sk/


516 
 

jedného. Obaja sa správajú skutočne profesionálne aj mimo 

ihriska,“ zhodnotil dvojicu nových tvári v kabíne prvého muž-

stva športový riaditeľ This is my sen Academy Marek Dobiáš. 

www.astrencin.sk 06.10.2020 

Pomocná evidencia 427/01/2020 

 

AS Trenčín odštartoval projekt podpory prípraviek  

 

Akadémie AS Trenčín – This is my sen Academy je vrcho-

lom mládežníckej futbalovej pyramídy v našom regióne. Ná-

dejným futbalistom dáva príležitosť rozvíjať svoj talent v špič-

kových podmienkach. Klub do tréningových plôch a zázemia 

akadémie investoval v posledných troch rokoch takmer dva mi-

lióny eur a ďalšie investície sa pripravujú. 

„Ak chcete byť konkurencieschopní nielen v slovenských 

podmienkach, potrebujete pri dnešnom rýchlom rozvoji futbalu 

nielen kvalitnú infraštruktúru. Dôležité je aj silné futbalové 

podhubie. Aj preto vnímame našu zodpovednosť smerom k lo-

kálnym klubom. V rámci možností sa snažíme byť nápomocní 

v ich rozvoji. Z tohto dôvodu sme pripravili projektom smeru-

júci k najmladším futbalistom v Trenčíne a okolí. Už teraz totiž 

musíme myslieť na to, aký bude futbal o desať rokov,“ povedal 

športový riaditeľ mládeže Marek Dobiáš.  

Súčasťou nového smerovania sú tréningy vedené trénermi 

AS na ihriskách v blízkosti Trenčína. Doposiaľ navštívili Mel-

čice-Lieskové, Belušu, Drietomu, Beckov a k ďalším mieria. 

Jedným z cieľom AS Trenčín je pomoc s metodikou tréningu.  

„Chceme ukázať trénerom spôsob vedenia tréningu v našom 

klube, aké zručnosti a v akom veku rozvíjame. Vďaka osob-

nému kontaktu chceme byť nápomocní vo všetkých smeroch. 

Radi ich navštívime v ich klube alebo privítame u nás v pries-

toroch akadémie,“ povedal jeden z tvorcov myšlienky a šéftré-

ner prípraviek v This is my sen Academy Miroslav Karas.  

http://www.astrencin.sk/
https://www.facebook.com/thisismysen
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„Chceme, aby hráči dostali viac možností na kvalitný trénin-

gový proces bez toho, aby boli vytrhnutí zo svojho klubu. Mu-

sia sa však kvalitatívne posúvať. Aj veľmi talentovaní chlapci 

môžu v tomto veku veľa stratiť. Ak by sa neskôr spoločne s 

rodičmi rozhodli, že chcú pokračovať v našej akadémii, budú 

oveľa lepšie pri-

pravení,“ doplnil 

Miroslav Karas.  

V prvom rade 

ide o rozvoj tech-

nických zručnos-

tí v kategóriách 

prípraviek. Hráči 

zostávajú vo svojich kluboch, ale majú možnosť zapojiť sa do 

prípravných zápasov alebo raz za týždeň do tréningového pro-

cesu v AS Trenčín.  

„Keď sa aktuálna situácia trochu upokojí, odštartujeme pro-

jekt otvorených tréningov na ihriskách našej akadémie. Bude to 

pre deti z prípraviek vždy v sobotu predpoludním. Chlapci a 

dievčatá si môžu vyskúšať niečo nové,“ pokračoval Miroslav 

Karas.  

AS Trenčín okrem podpory regiónu pristúpil k úpravám aj v 

tréningovom procese vo vlastnej akadémii.  

„V kategórii do šesť rokov, ktorú nazývame aj futbalovou 

škôlkou, zapájame do tréningu rodičov. Dôvodom je stále väčší 

počet štvorročných detí, ktoré k nám prichádzajú. Úloha rodi-

čov je v prihrávaní a korekcii postavenia. V tomto veku sa bu-

duje vzťah k futbalu, ktorý sa dá budovať aj cez naviazanosť na 

rodičov,“ povedal na záver šéftréner prípraviek.  

www.astrencin.sk 13.10.2020 

Pomocná evidencia 435/01/2020 

 

 

http://www.astrencin.sk/
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Michal Kukučka ďalším dorastencom so zmluvou 

 

AS Trenčín podpísal viacročný kontrakt s ďalším z odcho-

vancov klubovej This is my sen Academy. Prvú profesionálnu 

zmluvu uzavrel brankár Michal Kukučka. 

„Dúfam, že to klubu splatím na ihrisku. Čím skôr sa chcem 

stať pevnou súčasťou mužstva,“ povedal stále iba osemnásťroč-

ný brankár, ktorý už počas jarnej časti uplynulého ročníka tré-

noval pravidelne s prvým tímom. 

„Chcem chytať. To je môj prvý a dnes jediný cieľ,“ povedal 

mládežnícky reprezentant Slovenska a pokračoval: „Viem, že 

brankári musia byť trpezlivejší ako hráči. Som s tým stotožne-

ný. Budem čakať na svoju šancu.“ 

Mladý brankár mal za sebou hektické obdobie. Rokovania o 

novej zmluve, týždenný pobyt v akadémii AS Rím a následne 

podpis prvej profesionálnej zmluvy. 

www.astrencin.sk 16.10.2020 

Pomocná evidencia 438/01/2020 

 

Róbert Rybníček neviní z poklesu výkonnosti trénera 

 

Po konci nadstavbovej časti minulej sezóny sa AS Trenčín 

vzdal služieb trénera Norberta Hrnčára. Mužstvo dočasne 

viedol Juraj Ančic, od nového ročníka zasadol na lavičku Bel-

gičan Stijn Vreven. Nový kormidelník však mužstvo nedoká-

zal nakopnúť a AS zaostáva herne i výsledkovo. Pád na dno 

tabuľky sa stal realitou. O situácii sme sa rozprávali s generál-

nym manažérom Róbertom Rybníčkom. 

V čom vidíte príčiny toho, že ste po jedenástich kolách na 

chvoste tabuľky? 

„Je ich viac. Žijeme v ťažkej a zvláštnej dobe. Našou prvo-

radou úlohou je dnes hľadať všetky dostupné prostriedky na to, 

aby sme to zvládli. Samozrejme, sme sklamaní, ale neznamená 

http://www.astrencin.sk/
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to, že je všetkým dňom koniec. Každý, kto v klube pracuje, si 

musí upratať pred vlastným prahom. Chceme sa cez to preniesť 

spoločne a verím, že to aj zvládneme.“ 

Na jar ste boli na vzostupe, no nepredĺžili ste zmluvu s 

trénerom Norbertom Hrnčárom. Následne ste nezvládli ba-

ráž o Európu a po prí-

chode nového kor mi-

delníka Stijna Vrevena 

sa vám nedarí ani v no-

vom ročníku. Nemys-

líte si, že ste konali na 

konci predošlej sezóny 

necitlivo? 

„Nie. Tento krok sme 

si zanalyzovali. Hľadali 

sme trénera na dlhšie obdobie. Zatiaľ sa nám síce nedarí, ale to 

sa vo futbale stáva. Žiadne rozhodnutie vám nedáva záruku 

toho, že sa výsledky okamžite dostavia. Musíme si uvedomiť, 

že náš súčasný stav nesúvisí len so zmenou na trénerskom 

poste. Ako klub sa momentálne hľadáme. Našou prioritnou úlo-

hou je urobiť všetko pre to, aby sme mohli opäť hrávať v Tren-

číne. Som presvedčený, že nás čakajú pekné časy, keď sa vrá-

time domov na nový štadión.“ 

Odborná verejnosť však vidí veľké nedostatky v hernom 

prejave. Alarmujúce je, že ste viac ako polovicu gólov do-

stali zo štandardných situácií. 

„Nepozeral by som sa na naše výkony touto optikou. My sme 

prvých päť–šesť kôl nehrali zle. Dokonca sme v určitých fázach 

zápasov boli veľmi dominantní. Platí to aj o súbojoch s Dunaj-

skou Stredou či Slovanom Bratislava. Nedotiahli sme to ale vý-

sledkovo do úspešného konca. Je pravda, že posledný zápas v 

Trnave (0:2) nám ukázal, v akej situácii sa nachádzame. Ne-

máme veľa bodov a hráči si začali pripúšťať tlak. Náš herný 

Nový tréner AS Trenčín Stijn Vreven. 
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prejav ale netreba vnímať len v kontexte posledného kola a po-

stavenia v tabuľke. Keď sa na to pozrieme globálne, stále máme 

svoju úroveň a kvalitu. Áno, výkony mužstva sú vizitkou tré-

nera, ale u nás je viacero nahromadených vplyvov na mužstvo. 

Aj predchádzajúcim trénerom sa ťažko dostávalo z tímu maxi-

mum. Zárodok našich problémov je inde a najskôr musíme od-

strániť ten. Potom celé súkolie nadobudne úplne inú dimenziu. 

Som o tom presvedčený.“ 

Trénera Stijna Vrevena teda napriek výsledkom podr-

žíte? 

„Momentálne neuvažujeme nad výmenou trénera. Žijeme 

však veľmi dynamickú dobu, situácia sa môže vyvinúť aj iným 

smerom. Aktuálne ale chceme pokračovať v spolupráci a muž-

stvu pomôcť inou formou.“ 

Dlhodobo zaznievajú názory, že Trenčín má síce solídnu 

kvalitu, ale mužstvu chýba charakter. Čo si o tom myslíte? 

„Za našimi úspechmi 

vždy stála veľká túžba a 

zodpovednosť. Za dva a 

pol roka sa bohužiaľ 

nielen tieto atribúty vy-

tratili. Nevieme sa zla-

diť ako orchester, pri-

tom v tíme máme veľmi 

dobré individuality. 

Mnohí naši hráči majú 

na viac a my to z nich musíme dostať von. Mysleli sme si, že sa 

nám niektoré veci podarí nastaviť rýchlejšie..“ 

Ste presvedčený, že s návratom domov budete vyzerať 

úplne inak? Nemáte strach z toho, že v klube zostanete mno-

hí veľmi prekvapení? 

V popredí kaptán Roguljič, za ním Križan a brankár Šemrinec. 
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„Nie, nemáme takéto obavy. Keď bude hrať Trenčín v Tren-

číne, bude tým istým Trenčínom, ktorý si ľudia pamätajú spred 

pár rokov.“ 

Pred dvoma rokmi ste zachraňovali ligu v baráži. Neobá-

vate sa, že môžete zažiť podobne deprimujúcu jar? 

„Treba rešpektovať súčasnú situáciu. Nechcem, aby to vy-

znelo, že ju podceňujeme, ale veríme vo svoje schopnosti. Opa-

kujem, keď sa vrátime do Trenčína, náš klub sa zmení. Chcem 

povedať zásadný odkaz. Toto, čo budujeme, robíme nielen pre 

futbal. Chceme, aby sa klub stal súčasťou komunity. Štadión 

musí predstavovať v prvom rade zázemie nášho klubu, s ktorým 

sa stotožnia fanúšikovia z celého regiónu. Potom sa priblížime 

civilizovanej Európe. Toto je náš absolútne základný cieľ.“ 

Aj napriek tomu, že sa AS nedarí, klub počas uplynulého 

leta predal do belgického Gentu Osmana Bukariho.  

„Pre nás je úžasné, že aj keď to športovo nejde podľa pred-

stáv, stále dokážeme objaviť talent, ktorý môžeme zobchodo-

vať na transferovom trhu. Príklad Osmana Bukariho to potvr-

dzuje. Priznávam, nedostali sme za neho toľko, čo by sme si 

želali, no v prípade, že ho Gent predá, máme v zmluve zakot-

vené zaujímavé percentá z tejto čiastky. Verím, že Osman má 

predpoklady na to, aby sa posunul ešte ďalej, čo by bolo pre 

Trenčín naozaj výborné.“ 

www.sportaktuality.sk 31.10.2020 

Pomocná evidencia 443/01/2020 

 

Výzva AS Trenčín za akceptáciu umelých trávnikov 

 

Blížiaci sa zákaz umelých trávnatých plôch na štadiónoch 

prvej a druhej ligy na Slovensku postavil niektoré naše kluby 

pred existenčný problém. Patrí medzi nich nielen náš AS Tren-

čín, ale v rovnakej pozícii sa ocitli MŠK Žilina, FC Petržalka a 

Inter Bratislava. 

http://www.sportaktuality.sk/
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Práve tieto štyri kluby sa stali prvými signatármi memoranda 

žiadajúceho zmenu pravidla prostredníctvom International Fo-

otball Association Board (IFAB). IFAB vytvára pravidlá, ktoré 

musia rešpektovať všetky národné a medzinárodné futbalové 

asociácie. 

Pod memorandum pripravené v AS Trenčín sa podpísalo 

šestnásť klubov. Podporili ho aj také značky európskeho futbalu 

ako sú BSC Young Boys Bern, FC Nordsjaelland, FC Astana 

alebo IL Tromsö. 

Cieľom žiadosti podanej na IFAB je snaha dosiahnuť rov-

naké podmienky pre všetky kluby vo všetkých národných fede-

ráciách. Je potrebné nastaviť stav, kedy sa kluby budú môcť ne-

závisle rozhodnúť v rámci noriem akceptovaných nadradenými 

autoritami. Dlhodobé akceptovanie umelých trávnatých po-

vrchov zo strany FIFA a UEFA na klubovej a reprezentačnej 

scéne je všeobecne známe. Skúsenosť zo Slovenska však uka-

zuje nebezpečný precedens. 

Ďalším dôležitým faktom je, že jeden z troch nosných pri-

ncípov pre rozhodnutia IFAB hovorí o tom, že „futbal nemôže 

ignorovať technologický pokrok pokiaľ je v jeho prospech“. 

Únia ligových klubov a Slovenský futbalový zväz umelé hracie 

plochy z možnosti voľby vylúčil. Preto kluby hľadajú podporu 

inde. 

Kluby neraz upozorňovali na riziká tohto rozhodnutia. Tý-

kajú sa najmä ekonomického hľadiska ohrozujúceho ďalšie 

fungovanie a rozvoj futbalu v našich podmienkach. Ruka v ruke 

s tým ide aj športová stránka. Dnes sa to dotklo spomenutého 

kvarteta, v budúcnosti to môžu byť ďalšie kluby. 

www.astrencin.sk 05.11.2020 

Pomocná evidencia 450/01/2020 

 

 

 

http://www.astrencin.sk/
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Šestnásťročný Artur Gajdoš podpísal trojročnú zmluvu 

 

Len šestnásťročný Artur Gajdoš podpísal svoj prvý profe-

sionálny kontrakt. Talentovaný mladík a odchovanec klubovej 

This is my sen Academy sa na najbližšie tri roky upísal AS 

Trenčín. 

Mladý stredopoliar má za sebou ligovú premiéru, keď vo 

veku 16 rokov a 286 dní nastúpil v zápase 12. kola Fortuna ligy 

proti Ružomberku. Stal sa tak jedným z najmladších hráčov v 

histórii našej najvyššej súťaže. Druhý ligový štart si pripísal po-

čas uplynulého víkendu, pred ktorým podpísal svoju prvú 

zmluvu. 

Talentovaný stredopoliar je zvyknutý preskakovať vekové 

kategórie. Odmalička hráva s o rok, prípadne o dva roky star-

šími. Už v žiackom veku navštevoval akadémie veľkých klu-

bov. Mohol sa porovnať s rovesníkmi z Ajaxu Amsterdam, Ba-

yernu Mníchov a londýnskeho Arsenalu. 

www.astrencin.sk 12.11.2020 

Pomocná evidencia 458/01/2020 

 

V AS Trenčín dostávajú šancu mladí Slováci 

 

Málokedy sa na štadióne rozprúdi horúčkovitá diskusia už 

pred začiatkom zápasu. Stalo sa tak v sobotu 21. novembra, keď 

tréner AS Trenčín Stijn Vreven zverejnil zostavu na zápas 14. 

kola v Žiline (0:2).  

V drese mužstva spod Čákovho hradu nastúpila od začiatku 

sedmička Slovákov, ďalší dvaja – stále len 16-roční mladíci Ar-

tur Gajdoš a Urban Mazanovský – zasiahli do súboja z la-

vičky. 

http://www.astrencin.sk/
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Nebolo by to nič nezvyklé, keby sme hovorili o Žiline, Ru-

žomberku či Nitre. V Trenčíne hrajú ale dlhodobo prím legio-

nári. Deväť Slovákov v jednom súboji nastúpilo prvý raz. Len 

jeden gól za AS v priebehu tohto ročníka strelil tunajší hráč, 

konkrétne Jakub Kadák v 12. kole pri víťazstve nad Ružom-

berkom (3:1). 

„Počul som, že nasadenie Slo-

vákov sa na verejnosti stalo té-

mou. Ja sa na to ale nepozerám 

touto optikou. Neriešim farbu 

pleti, reč či národnosť. Hľadáme 

hráčov, ktorí môžu tomuto muž-

stvu pomôcť a ktorí zo seba vy-

dajú maximum. Pokiaľ to bude 

jedenásť slovenských futbalistov, je to v poriadku. Teší ma, že 

svoju šancu si vypýtali aj 16-roční chlapci Gajdoš a Mazanov-

ský. Sú to odchovanci akadémie, ktorí príkladne pracujú. Ve-

rím, že toto môže poslúžiť aj ako budíček pre ostatných chlap-

cov, ktorí zaostávajú,” povedal po dueli so Žilinou tréner Stijn 

Vreven. 

Trenčínu patrí posledná 

priečka tabuľky a hoci pod 

Dubňom prehral, mužstvo 

naznačilo veľké zlepšenie 

v porovnaní s predchádza-

júcim výbuchom (0:5) v 

Zlatých Moravciach. Hrá-

čom nechýbala ochota po-

biť sa o výsledok. Keď sa 

drie, ukáže sa aj talent. No-

sitelia progresu boli práve mladí Slováci. Máme sa pripraviť na 

to, že Trenčín bude iný? Mladší a „slovenskejší”? 

Talentovaný obranca Urban Mazanovský. 

Artur Gajdoš už podpísal profesionálnu zmluvu s AS. 
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„Naše smerovanie sa nemení, kormidlom nehýbeme. Filozo-

fia je rovnaká ako posledných dvanásť rokov. Táto situácia vy-

ústila z toho, že nemáme potrebné športové výsledky a hľadáme 

typy hráčov, ktorí majú správnu mentalitu. V takýchto prípa-

doch musíte postupovať aj na úkor kvality. Určite ale nemeníme 

filozofiu a naďalej chceme, aby v našom tíme nastupoval mix 

domácich a zahraničných hráčov. Verím, že pre chlapcov, ktorí 

teraz dostali šancu, poslúži súčasná situácia ako správny im-

pulz. Sami sa presvedčili, že pokiaľ tvrdo pracujú, príležitosť 

dostanú. Bez ohľadu na vek a národnosť,” povedal generálny 

manažér klubu Róbert Rybníček. 

www.sportaktuality.sk 27.11.2020 

Pomocná evidencia 473/01/2020 

 

AS Trenčín zmenil logo, jeho dominantou je písmeno T 

 

Slovenský futbalový klub AS Trenčín mení logo. To dote-

rajšie dlhodobo nespĺňalo nielen historickú hodnotu, ale ne-

nieslo ani odkaz tradície. Rovnaké nedostatky napĺňala aj fa-

rebná kombinácia. Pri plánoch na zmenu musel klub nájsť 

vhodný čas a prevedenie, aby reprezentovalo trenčiansky futbal 

na dlhú dobu. 

Vhodný čas podľa predstaviteľov dvojnásobného majstra SR 

v ére samostatnosti pri-

šiel práve teraz, keď sa 

dokončuje výstavba no-

vého štadióna. V marci 

by sa zverenci Stijna 

Vrevena mali premié-

rovo predstaviť vo Fortuna lige v domácom prostredí. V logu 

dominuje písmeno T. To má symbolizovať históriu futbalu v 

Trenčíne. Práca jednotlivých klubov na seba nadväzovala, staré 

tvorili základy pre rodiace sa. 

http://www.sportaktuality.sk/
https://sport.sme.sk/t/7852/fortuna-liga
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„Hľadali sme symbol reprezentujúci celý trenčiansky futbal 

naprieč históriou trvajúcou 116 rokov. Logo „TJ“ prepája nie-

len históriu, ale všetky športy, ktoré dnes fungujú pod hlavičkou 

AS. Nesie odkaz do 

minulosti,“ povedal 

na tlačovej konferen-

cii v piatok 18. de-

cembra generálny ma-

nažér AS Trenčín Ró- 

bert Rybníček a do-

dal: „Klub doma a v 

zahraničí reprezentuje 

mesto a región. Chce-

me byť naďalej silnou a úspešnou lokálnou značkou, ktorá spája 

fanúšikov z nášho mesta a nášho kraja. Najsilnejším menovate-

ľom tohto regiónu je znak „T“.“ 

Jedno z najstarších miest na Slovensku sa pýši futbalovou 

tradíciou siahajúcou až do roku 1904. Skôr sa hralo len v Pre-

šove, Bratislave a Košiciach. AS Trenčín prijal už dávno zod-

povednosť nielen za pokračovanie futbalového príbehu pod Čá-

kovým hradom, ale aj za udržanie tradície a odkrývanie histo-

rických väzieb siahajúcich do súčasnosti. Skladanie mozaiky 

pri príležitosti vydania knihy „110 rokov“ dalo AS po prvý raz 

ucelený pohľad na trenčiansku futbalovú históriu, ktorá dáva 

pevné základy pre súčasný klub. 

„Celý nápis AS Trenčín bol vytvorený v spolupráci so slo-

venským typografom Ondrejom Jóbom, ktorý vychádzajúc z 

detailov symbolu nakreslil unikátnu skladbu písmen. Origina-

lita nového symbolu AS Trenčín spočíva v spojení rozpozna-

teľného s unikátnym. Správnou štylizáciou na prvý pohľad nud-

ného tvaru sa dá dosiahnuť originalita, vďaka ktorej logo vy-

stúpi nielen v porovnaní s inými logami, ale aj s logami, ktoré 

majú základ vo veľkom písmene T. Pri porovnávaní s inými 

Generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček. 
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futbalovými klubmi platí rovnaké pravidlo. Nové logo má v 

priestore konvenčných logotypov futbalových klubov výhodu 

okamžitej rozoznateľnosti. Logá futbalových klubov si done-

dávna držali zaužívanú estetiku heraldiky. Futbal sa už dávno 

posunul aj mimo štadiónov a stal sa z neho životný štýl. Kluby, 

väčšie i menšie, začali vnímať, že logo by už nemalo byť vý-

šivkou na drese hráčov,“ vysvetlil tvorca nového loga, štúdio 

vizuálnej komunikácie Pergamen,v tlačovej správe. 

AS Trenčín tiež zmenil oficiálneho dodávateľa športového 

výstroja. Novým marketingovým partnerom sa stala na štyri 

roky spoločnosť Macron z Talianska. 

Z histórie trenčianskeho futbalu: 

1904 - vznik športového spolku TTE Trencsén 

1919 - zmena názvu TTE Trencsén na TTS Trenčín 

1943 - vznik Nehera Trenčín 

1947 - zmena názvu Nehera Trenčín na Odeva Trenčín 

1949 - pričlenenie TTS Trenčín k Odeve Trenčín 

1960 - zlúčenie Odevy a TTS do Jednoty Trenčín 

1981 - obnovenie činnosti Odevy Trenčín 

1983 - zánik Jednoty Trenčín 

1989 - vznik VTJ Trenčín prevelením VTJ Sereď 

1992 - zlúčenie VTJ a Odevy do Ozeta Dukla Trenčín 

2002 - premenovanie na FK Laugaricio Trenčín 

2003 - premenovanie na AS Trenčín 

Úspechy trenčianskeho futbalu: 

TTS Trenčín 

1919 - neoficiálny majster Slovenska (titul klubu nepriznali 

pre slovenské stanovy) 

Jednota Trenčín 

1963 - vicemajster ČSSR 

1966 - finalista Stredoeurópskeho pohára (Fiorentina - Jednota 

1:0) 

1968 - tretie miesto v ČSSR 

http://dovolenka.sme.sk/taliansko
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1978 - víťaz Slovenského pohára (Jednota Slovan Bratislava 

1:0 a 3:1) 

1978 - finalista Československého pohára (Baník Ostrava- 

Jednota 1:0) 

AS Trenčín 

2013 - tretie miesto na Slovensku 

2014 - vicemajster Slovenska 

2015 - víťaz Slovenského pohára (AS Trenčín FK Senica 2:2, 

3:2 rozstrel z 11 m) 

2015 - majster Slovenska 

2016 - víťaz Slovenského pohára (AS Trenčín Slovan Brati-

slava 3:1) 

2016 - majster Slovenska 

www.teraz.sk 18.12.2020 

Pomocná evidencia 513/01/2020 

 

Matúš Kmeť prestúpil z Ružomberka do AS Trenčín 

 

Novou tvárou v kabíne AS Trenčín sa stal ružomberský 

ofenzívny futbalista Matúš Kmeť. Slovenský reprezentant do 

21 rokov je prvým z hráčov prichádzajúcich počas tohto prestu-

pového obdobia. 

„Sme radi, že sa nám Matúša poda-

rilo získať. Sledovali sme ho už dlhší 

čas. Okrem futbalovej kvality nás 

oslovil jeho prístup a zanietenie. V 

každom momente cítite, že chce odo-

vzdať na ihrisku maximum. Podobné 

typy hráčov sa hľadajú veľmi ťažko. 

Po osobnom stretnutí som zostal defi-

nitívne presvedčený, že obe strany mô-

žu vyťažiť z tejto spolupráce zaujímavú budúcnosť,“ povedal 

generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček. 

https://sport.sme.sk/t/7817/sportove-kluby-hc-slovan-bratislava-a-sk-slovan-bratislava
http://www.teraz.sk/
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„Matúš Kmeť je prísľubom nielen pre náš klub, ale aj slo-

venskú reprezentáciu. Verím, že podporíme rozvoj jeho talentu. 

Urobíme maximum, aby sa čím skôr adaptoval a svojou hrou 

tešil našich fanúšikov,“ nechal sa počuť výkonný šéf klubu a na 

záver dodal: „Hoci prichádza do silnej konkurencie, práve vďa-

ka svojmu prístupu môže výrazne ovplyvniť mentalitu nášho 

tímu. Chceme prinavrátiť víťaznú mentalitu.“ 

Dvadsaťročný rodený Ružomberčan má na svojom konte 39 

ligových štartov a tri góly v drese materského klubu. V repre-

zentačných výberoch Slovenska sa pohybuje od svojich šest-

nástich rokov. 

www.astrencin.sk 19.12.2020 

Pomocná evidencia 515/01/2020 

 

Nasledovníci Bukariho podpísali viacročné zmluvy 

 

Dvojica mladých ghanských reprezentantov podpísala v zá-

vere roka viacročné kontrakty s AS Trenčín. Joseph Amoah a 

Rahim Ibrahim prichádzajú rovnako ako predtým Osman Bu-

kari z ghanského klubu Accra Lions. 

Devätnásťročný defenzívny stredopoliar Rahim Ibrahim a 

čoskoro rovnaký starý krídelník Joseph Amoah sú pokračova-

teľmi spolupráce AS Trenčín s ghanskými „levmi“. Obaja sú 

členmi širšieho kádra reprezentácie Ghany do dvadsať rokov.  

www.astrencin.sk 28.12.2020 

Pomocná evidencia 524/01/2020 

 

Samuel Lavrinčík zo Slovana novou posilou AS Trenčín 

 

Odchovanec bratislavského futbalu a mládežnícky reprezen-

tant Slovenska Samuel Lavrinčík podpísal dva a pol roka dlhý 

kontrakt s AS Trenčín. Devätnásťročný stredopoliar začínal s 

http://www.astrencin.sk/
http://www.astrencin.sk/
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futbalom v akadémii Petržalky. Pred vstupom na dorastenecké 

ligové trávniky prestúpil do Slovana Bratislava. 

„Hľadáme talentovaných slovenských hráčov, ktorí okrem 

kvality spĺňajú najmä mentálne kritéria nastavenia. Dôležité je 

nasadenie a víťazná mentalita. Sa-

muel rovnako ako Matúš Kmeť 

spĺňajú tieto kritériá. Veríme, že 

Lavrinčík bude časom posilou pre 

naše mužstvo,“ vyjadril sa gene-

rálny manažér klubu Róbert Ryb-

níček. 

Devätnásťročný stredopoliar 

pravidelne nastupoval od začiatku 

tohto ročníka v druholigovej juni-

orke Slovana Bratislava. V dva-

nástich zápasoch odohral desaťkrát kompletnú minutáž. V mi-

nulej sezóne odohral aj svoj jediný súťažný zápas za Slovan, 

keď sa dostal na ihrisko v pohárovom zápase proti Zlatým Mo-

ravciam. V mládežníckej lige majstrov 2019/2020 odohral 

kompletnú minutáž v štyroch zápasoch proti Razgradu a Glas-

gow Rangers. 

www.astrencin.sk 29.12.2020 

Pomocná evidencia 526/01/2020 

 

Adam Gaži ďalším odchovancom so zmluvou 

 

Adam Gaži sa stal ďalším z odchovancov This is my sen 

Academy s profesionálnou zmluvou s AS Trenčín. Stále iba se-

demnásťročný mladík podpísal viacročný kontrakt. 

Mladý krídelník absolvoval len nedávno skutočne exklu-

zívnu ligovú premiéru, keď začiatkom decembra odohral záve-

rečných dvadsať minút na ihrisku majstrovského Slovana Bra-

tislava. V nasledujúcich dvoch stretnutiach si pripísal komplet-

http://www.astrencin.sk/
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nú minutáž proti Michalovciam a Nitre. Pri víťazstve pod Zo-

borom prihral na gól Abdula Zubaira. 

Adam Gaži začínal s futbalom v Dubnici nad Váhom. Od 

desiatich rokov je však hráčom AS Trenčín. V auguste 2013 

získal ocenenie pre hráča mesiaca akadémie AS. Tento rok sa 

mladý krídelník stal hráčom roka v kategórii U17. Do tréningo-

vého procesu prvého mužstva sa zapojil v priebehu novembra. 

www.astrencin.sk 30.12.2020 

Pomocná evidencia 527/01/2020 

 

AS Trenčín nenaplnil očakávania, po jeseni je až deviaty 

 

Stijn Vreven prebral AS Trenčín na začiatku letnej prí-

pravy. Svojrázny 47-ročný Belgičan mal pozdvihnúť Trenča-

nov, ale zatiaľ sa mu to príliš nepodarilo. Vie, čo chce hrať, ale 

nemal na to vhodné typy hráčov. Lepšie povedané, vytipovaní 

hráči nesplnili jeho očakávania.  

Aj preto je Stijn Vreven po polovici ročníka nespokojný. Na 

Slovensku sa mu páči, ale negatívne ho prekvapilo hneď nie-

koľko vecí, vrátane pokuty, ktorú dostal v závere jesene. Inak o 

ňom platí, že vždy povie, čo si myslí, aj keď to znamená kritiku 

rozhodcov či vlastných hráčov. 

Deviate miesto po jesennej časti vás asi príliš nepotešilo, 

je tak? 

„Máte pravdu, z deviatej pozície som totálne sklamaný. Mi-

nimálny cieľ bol šiesta priečka. Žiaľ, pre rôzne dôvody sa nám 

ho nepodarilo naplniť.“ 

V čom hľadať príčiny, že Trenčín, ktorý sa všeobecne 

považoval za jasného adepta na hornú šestku, je tak nízko? 

„Nie som si úplne istý, prečo Trenčín mnohí považovali za 

istého účastníka hornej polovice. V minulej sezóne skončil AS 

na siedmom mieste, teraz na jeseň sme predali nášho najlep-

šieho hráča Osmana Bukariho. Navyše, ďalší z predpoklada-

http://www.astrencin.sk/
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ných ťahúňov Philip Azango sa zranil hneď vo svojom prvom 

zápase. Mám pocit, že hráči, ktorí boli v Trenčíne dlhšie obdo-

bie, stagnovali, neodovzdávali maximum. Aj preto som dal ča-

som tímu impulz tým, že som 

zaradil do zostavy mladých, 

dynamických hráčov.“ 

Na Slovensku ste pol roka, 

čo vám ukázalo tých pár me-

siacov o krajine, ale najmä o 

našej futbalovej lige? 

„Slovensko je veľmi mieru-

milovná krajina, od začiatku 

som sa tu cítil ako doma. Oča-

ril ma aj samotný Trenčín, v meste sa mi býva dobre. O futba-

lovej úrovni ligy nemôžem povedať ani jedno krivé slovo. Je 

vyrovnaná, dostatočne súťaživá, s množstvom mladých hráčov 

s veľkým potenciálom. Všeobecne sa mi zdá, že sa v nej hrá 

zozadu a mužstvá sa sústredia na protiútoky. Iba pár klubov má 

inú filozofiu, AS Trenčín je jeden z nich. Princíp týchto tímov 

je hrať dominantne, vyvíjať tlak na súperov.“ 

Počas zápasov vás často vídať pred lavičkou a typický je 

váš hlasný prejav, považujete sa za prísneho trénera? 

„Skôr si o sebe myslím, že som vášnivý kouč. Každý deň 

začínam so stopercentnou energiou. Keď futbalisti vidia vaše 

odhodlanie, majú tendenciu pridať sa k vám. Je to jeden zo zá-

kladných stavebných kameňov úspechu.“ 

V závere jesene ste namiesto legionárov začali uprednos-

tňovať slovenských mladíkov, čo vás viedlo k tomuto 

kroku? 

„Vek pre mňa nie je prekážka. Rovnako nerozlišujem hráčov 

ani podľa farby pleti, pôvodu, alebo vierovyznania. Vždy ma 

zaujíma len a len výkonnosť. Chcel by som z Trenčína znovu 

spraviť špičkové mužstvo a ak vidím u 16-ročného chlapca 
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lepšie futbalové schopnosti ako u niekoho staršieho, vyberiem 

si tínedžera. Vždy vyberám len na základe výkonnosti to naj-

lepšie pre tím.“ 

V posledných rokoch sme si zvykli na silnú trenčiansku 

ofenzívu, v tejto sezóne však AS dal v 18 zápasoch iba 21 

gólov, čím si to vysvetľujete? 

„Klub predal v posledných rokoch veľa špičkových ofenzív-

nych hráčov. Je to jeho filozofia. Aj teraz je v mužstve veľký 

potenciál, ale súčasní hráči potrebujú viac času, aby boli gólovo 

produktívnejší.“ 

Globálne hodnotenie z vašej strany zrejme nebude úplne 

pozitívne, napriek tomu, čo vás potešilo na vašom mužstve? 

„Mám dobrý pocit z toho, že pred zimnou prestávkou sme 

získali v záverečných dvoch stretnutiach štyri body z možných 

šiestich. A dosiahli sme ich s mladými hráčmi, čo je prísľub pre 

dobrú budúcnosť AS Trenčín. Potešila ma tiež odhodlanosť 

tímu a túžba hráčov po víťazstve. Ak takto budeme pokračovať, 

aj výsledky budú lepšie a priblížime sa k dlhodobým cieľom.“ 

Po dva a pol roku na iných štadiónoch sa Trenčín na jar 

vráti na Sihoť, očakávate, že návratom domov vzrastie aj 

jeho sila? 

„Som si tým absolútne istý. Návrat na domáci štadión bude 

vzpruha pre všetkých v klube. Každé mužstvo by poznačilo, 

keby muselo hrať domáce duely na štadióne svojho ligového 

súpera. Bude to nový štart pre klub a veľká výhoda v porovnaní 

s nedávnou minulosťou.“ 

Kto bol najlepší hráč vášho mužstva a kto najlepší hráč 

celej súťaže? 

„Mňa nikdy nezaujímali individuálne výkony. Vždy som sa 

staral najmä o výkon celého mužstva. Ak hrá dobre tím, rastú 

aj individuality. A zase naopak, ak hráte dobre, ale nedarí sa 

mužstvu, váš individuálny výkon stráca na hodnote.“ 
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Vysvedčenie mužstva 

Brankári - 3 

Hoci spočiatku dostával šance Menno Bergsen, postupne ho 

vytlačil o triedu lepší Igor Šemrinec. Z trenčianskych branká-

rov je najskúsenejší, dobre hrá nohami, ale trpel na to, že sa 

nedarilo celému mužstvu. Striedal lepšie výkony s horšími. 

Obrancovia - 3 

Najprv tréner staval na Stevem Kapuadim, podpriemerný 

legionár sa v druhej polovici jesene vytratil zo základu. Oveľa 

lepšie hrali v strede defenzívnej formácie Martin Šulek s Ri-

chardom Križanom. 

Kraje výrazne krívali. 

Najmä napravo, kde na-

stupoval ďalší neohuru-

júci legionár Ruben Li-

geon. 

Stredopoliari - 3 

Achraf El Mahdioui 

je ďaleko od svojej opti-

málnej formy. Kedysi 

jeden z najlepších hrá-

čov našej ligy celú se-

zónu tápal. Výrazne za očakávaniami zaostal aj Ante Roguljič. 

Inak menami výstavný stred zálohy pôsobil malátne, pomalo. 

Pochvalu si zaslúži mladý Jakub Kadák. Striedal posty, naj-

viac mu to sedelo pod hrotom, ale nikde nesklamal. Práve nao-

pak. 

Útočníci - 4 

Hrotoví útočníci sa nepresadzovali. Eduvie Ikoba zažiaril v 

úvode ročníka, no potom dlho strelecky mlčal. David Depetris 

nenašiel svoju stratenú, kedysi reprezentačnú formu a Hamza 

Čatakovič nerozvinul svoj potenciál. S prestupom Bukariho 

V strede poľa nesklamal mladý Jakub Kadák. 



535 
 

prišiel AS aj o rýchlosť na krídle. Dvadsaťjeden strelených gó-

lov, z toho iba sedem vonku, je ďaleko za trenčianskym štan-

dardom. 

Lavička - 2 

Medzi náhradníkmi drieme obrovský potenciál. Teda vtedy, 

keď sú nimi mladíci z vlastnej liahne. O menách ako Artur 

Gajdoš, Urban Mazanovský, Adam Gaži, Lukáš Letenay či 

Adam Tučný ešte budeme veľa počuť. 

Tréneri - 3 

Stijn Vreven bol počas hráčskej kariéry búrlivák, hráč „drs-

ňák“. Tieto vlastnosti mu zostali a nehanbí sa ich používať aj 

ako tréner. Hlasný prejav je jeho typická vlastnosť, takisto ako 

prostorekosť. Chce so zverencami hrať aktívne, útočne a napá-

dať súpera. Zatiaľ má smolu, že celé trenčianske mužstvo je dl-

hodobo pod dekou. 

Momenty sezóny: 

- Hneď po skončení minulej sezóny vedenie klubu predsta-

vilo nového trénera. Stal sa ním Belgičan Stijn Vreven, ktorý 

nahradil vo funkcii Norberta Hrnčára, respektíve jeho dočas-

ného nástupcu Juraja Ančica. 

- Začiatkom septembra ghanský rýchlik Osman Bukari pre-

stúpil spod Čákovho hradu do belgického Gentu. 

- Na päťgólový výprask v Zlatých Moravciach zo začiatku 

novembra budú Trenčania ešte dlho spomínať ako na jeden z 

najhorších výsledkov v novodobej histórii. 

- Od 12. kola sa Trenčania vydali slovenskou cestou a už z 

nej nezišli do konca roka. Dovtedy sa objavovali mladí Slováci 

v zostave AS len sporadicky, v záverečnej tretine jesennej časti 

ich bolo v základe stále viac. 

- Po ukončení jesennej časti AS Trenčín ohlásil návrat na 

svoj štadión a predstavil nové, moderné logo. 
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