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16.3 Florbal 
 

 

 

Pre 1.FBC Trenčín je koronavírus malou tragédiou 

 

Florbalisti 1.FBC Trenčín mali jednoznačne namierené za 

majstrovským titulom. Rozprávali sme sa so športovým 

riaditeľom klubu Ivanom 

Piovarčim. 

Ako vnímate aktuál-

nu situáciu? 

„Myslíme si, že je len 

minimálna pravdepodob-

nosť, aby sa šírenie koro-

navírusu zastavilo v prie-

behu jedného až dvoch týždňov. Pre náš klub je to taká malá 

tragédia. Všetci sme urobili všetko pre konečný úspech práve v 

tejto sezóne. Mali sme to výborne rozohrané. Muži i juniori 

suverénne vyhrali základnú časť svojich súťaži. Na čele 

tabuliek sú i všetky mládežnícke družstvá. Všetkých nás to stálo 

veľké množstvo energie, času a i finančných prostriedkov a toto 

všetko, zdá sa, vyjde navnivoč, keďže okrem vlastnej discipli-

novanosti nemôžeme chod udalostí nijako inak ovplyvniť. Ne-

ostáva nám nič iné, ako zmieriť sa s danou situáciou.“ 

Ste pripravení na koniec sezóny? 

„V podstate si myslíme, že inak ako ukončením súťaže to ani 

dopadnúť nemôže. Posunutie termínov vo florbale je navyše 

zložité aj vzhľadom k tomu, že kluby nie sú majiteľmi hál a 

určite by nastali v tomto smere problémy. My by sme veľmi 

radi pokračovali a dotiahli sezónu do víťazného konca, ale sme 

realisti. Teraz ide o oveľa dôležitejšie veci.“ 

www.sme.sk 14.03.2020 

Pomocná evidencia 142/01/2020 

Ivan Piovarči odovzdáva turnajové ocenenie. 

http://www.sme.sk/


571 
 

 

Športový klub 1.FBC Trenčín vznikol pred 15 rokmi 

 

Pred pätnástimi rokmi, v piatok 17. 6. 2005, bol zare-

gistrovaný prvý florbalový klub v Trenčíne. Športový klub 

1.FBC Trenčín oslavuje svoje 15–ročné jubileum. 

Podporiť myšlienku vzniku florbalového klubu v Trenčíne 

sa rozhodla partia chlapcov okolo  Martina Šedivého, Viktora 

Pagáčika, Mária Matušinca a Františka Juríka, ktorí sa do-

vtedy i s ďalšími bavili vo voľnom čase florbalom. Práve 

spomínaní hráči tvorili kostru prvého florbalového klubu 

v Trenčíne a základ extraligového družstva od sezóny 

2005/2006. Zakladate-

ľom organizácie bol 

dnešný prezident, dlho-

ročný tréner extraligo-

vého tímu Miroslav Sá-

ga.  

Táto skupina špor-

tovcov ponúkla Trenča-

nom nový druh špor-

tovej zábavy. Florbal 

bol pre širokú verejnosť v tom čase pomerne veľkou neznámou. 

Hneď si získal obľubu u fanúšikov a záujem to skúsiť rástol i u 

detí, ktoré chceli byť súčasťou 1.FBC Trenčín. Klub im vytvoril 

dostatočný priestor na spoznanie florbalu a ich ďalší športový 

rast.  

„Na prvé výberové nábory prišlo v septembri 2005 do 

Mestskej športovej haly na Sihoti, ktorá je domovským stán-

kom klubu, takmer 400 chlapcov a dievčat. Po piatich mesia-

coch sme mali v klube 160 registrovaných členov. Doteraz sa u 

nás vystriedalo takmer tisíc hráčov a hráčok. Dnes máme okolo 

Zakladateľom 1.FBC Trenčín bol Miroslav Sága. 
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280 registrovaných členov,“ bilancuje prezident klubu Miro-

slav Sága.    

Jednotlivé kategórie od začiatku úspešne reprezentovali far-

by klubu i svojho mesta. 1.FBC začínal s extraligovým tímom, 

mužmi B, ženami, dorastencami a žiakmi. Neskôr pribudol tím 

juniorov a všetky mládežnícke kategórie, ktoré hrajú celoštátne 

ligové súťaže, vrátane prípravky. Do dnešného dňa vychoval 

klub niekoľko vynikajúcich hráčov, reprezentantov Slovenska.  

„I vďaka tomu, že zápasy 1.FBC mali vždy náboj, iskru, 

rýchlosť a dravosť, nabrala popularita florbalu v Trenčíne 

pomerne rýchly rast,“ 

konštatuje Miroslav Sá-

ga. Klub už od začiatku 

zabezpečil profesionálny 

tréningový proces pre 

všetkých svojich hráčov.  

„To bolo nesmierne 

dôležité. Všetci, ktorí 

sme robili šport na vyššej 

úrovni, vieme, že kvalitné podmienky pre hráčov sú alfou 

a omegou. No a potom aj pohodová atmosféra so zdravou mo-

tiváciou bola a je v našom klube dôležitá,“ prízvukuje prezident 

klubu.  

V sezónnom období 09 - 12/2005, trénovali florbalisti 

1.FBC v telocvičniach na stredných školách, neskôr prešli do 

Mestskej športovej haly na Sihoti. Tá je od roku 2006 ich 

domovským stánkom.  

Extraligový seniorský celok sa umiestnil v prvej sezóne 

slovenskej ligy na 6. mieste z 13 tímov. Vtedy sa ligová súťaž 

hrala ešte turnajovým spôsobom. Na premiérový domáci zápas 

ŠK 1.FBC Trenčín s HKL-MJM Petržalka prišlo vyše tisíc 

divákov, ktorí boli svedkami víťazstva nováčika 1. FBC 

Trenčín  6:4.    
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Prvý veľký úspech 1.FBC zaznamenali už v úvodnej sezóne 

aj juniori. Hráči ako Michal Magdolen (kapitán mužstva), 

Martin Krivoš, Gabriel Mézsáros, Pavol Rybár, Richard 

Seriš, Tomáš Glonek, Dominik Podmanický a iní dotiahli 

juniorský tím pod vedením Branislava Kovalčíka a Richarda 

Richňáka na bronzovú priečku na Majstrovstvách SR. Bola to 

prvá medaila pre klub v premiérovej sezóne 2005/2006. Juniori 

rovnaký úspech zopakovali aj v ďalšej sezóne. 1.FBC Trenčín 

šiel svojou cestou profesionálne vedených tréningov, usilov-

ným športovým prístupom všetkých hráčov a funkcionárov 

klubu.  

A tak prišli ďalšie slávne chvíle. V tretej sezóne 2007/08 sa 

dokázal extraligový výber prebojovať do finále a získať strieb-

ro. Už vtedy hala burácala a o rok prišiel vytúžený triumf. Klub  

prvýkrát ovládol slovenskú 

extraligu mužov, keď vo finále 

zdolal Florko Košice. Ďalšia 

sezóna bola bronzová a od se-

zóny 2010/2011 nastalo kra-

ľovanie hráčov 1.FBC. Tri 

mužské tituly v rade... 

Trenčania na čele s kapitánom 

Branislavom Kovalčíkom po-

stupne porazili vo finálových sériách Hurikán Bratislava, Flor-

ko Košice a Grasshoppers Žilina. Štyri seniorské tituly radia ŠK 

1. FBC Trenčín na prvé miesto v novodobej histórii slovenskej 

florbalovej extraligy.   

„Naše úspechy nám umožnili hrať na medzinárodných tur-

najoch. Majstrovské tituly nám zabezpečili aj účasť v eu-

rópskych súťažiach,“ spomína Miroslav Sága. Prvá kvalifikácia 

na EuroFloorball Cup, ktorej sa Trenčania zúčastnili, sa odo-

hrala v lotyšskej Valmiere v r.2009, ale postup sa nezrodil. V 

roku 2011 v druhej kvalifikácii EuroFloorball Cupu v Slovin-
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sku Trenčania nepostúpili do hlavnej fázy kvôli horšiemu skóre 

s ruskou Naukou. V roku 2012 obsadili v hlavnej fáze tejto 

súťaže v Košiciach 4. miesto. Na domácom EuroFloorball 

Cupe, ktorý sa v roku 2013 uskutočnil v Mestskej športovej hale 

na Sihoti, sa 1.FBC Trenčín umiestnil na 5. mieste. Pamätný 

duel odohrali Trenčania s nórskym majstrom IBK Slevik pred 

1 350 divákmi.   

Florbalisti 1. FBC 

v nasledujúcich ro-

koch aj z dôvodu veľ-

kej generačnej výme-

ny kádra nevedeli 

nadviazať na pred-

chádzajúce úspechy. 

V základnej časti síce 

dokázali obsadiť tie 

najvyššie priečky v tabuľke, ale vo vyraďovacích zápasoch sa 

už trápili a nevedeli sa prebojovať do semifinálových bojov. 

Treba však pripomenúť, že mládežnícke tímy pracovali naplno 

a získavali cenné kovy na majstrovstvách Slovenska.    

Trenčania sa mohli na extraligové výslnie dostať opäť 

v práve ukončenej sezóne 2019/2020, ktorá sa však pre koro-

navírus nedohrala. Zverenci už nového českého trénera Jana 

Holovku sa tak stali iba víťazom mužskej extraligy bez ocene-

nia majstra, keďže po základnej časti sa neodohrala play-off. 

Práve Jan Holovka nahradil po 14 sezónach v klube na lavičke 

mužského celku Miroslava Ságu. Ten viedol tím z trénerskej 

pozície od začiatku až do sezóny 2018/2019.    

Športový riaditeľ ŠK 1. FBC Trenčín Ivan Piovarči, ktorý 

v klube pracuje od sezóny 2014/2015 a v tomto čase sa 

pripravuje už na svoju siedmu florbalovú sezónu, hovorí: „Ak 

si budeme robiť to, čo máme vyskúšané, zachováme počty a 

kvalitu tréningov, zostaneme zomknutí a jednotní, bude náš 
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klub patriť stabilne k slovenskej špičke a slúžiť ako príklad 

práce s mládežou aj pre ďalšie kluby.“     

www.1fbctrencin.sk 17.06.2020 

Pomocná evidencia 288/01/2020 

 

Klubu 1.FBC sa darí vychovávať úspešných hráčov 

 

Počas prvého septembrového víkendu odohrali starší žiaci 

1.FBC Trenčín šnúru víťazných zápasov na 1.ročníku turnaja 

„Salming Floorball Cup“ v Športovom centre v Zamarovciach. 

Po zdolaní súperov zo Žiliny, Dubnice nad Váhom, Spišskej 

Novej Vsi a vo finále mestského rivala z AS získali zverenci 

trénera Mareka Kyselicu hlavnú trofej turnaja. 

V posledný augustový týždeň sa odohral v Mestskej špor-

tovej hale na Sihoti aj prvý ročník – Trenčín Floorball Games 

2020. Organizátorom bol ŠK 1.FBC Trenčín. Na turnaj malo 

pôvodne pricesto-

vať 24 tímov, no pre 

epidemiologickú si-

tuáciu prišlo do 

Trenčína napokon 

19 družstiev. Mladší 

žiaci 1.FBC obsadili 

2. miesto za svojimi 

rovesníkmi z AS 

Trenčín. Starší žiaci skončili tretí a dorastenci 1.FBC sa vo 

svojej kategórii stali jednoznačnými víťazmi.  

Florbalistom - Juniorom roka sa stal útočník 1.FBC Trenčín 

Tomáš Kvasnica. V sezóne 2019/2020 sa usadil v seniorskej 

reprezentácii a patril medzi strojcov spanilej jazdy Trenčanov v 

extralige mužov. V najvyššej súťaži nazbieral v 22 zápasoch 59 

bodov za 34 gólov a 25 asistencií. Osem zápasov odohral aj v 

základnej časti extraligy juniorov, kde pridal senzačných 46 

Družstvo starších žiakov 1.FBC Trenčín. 

http://www.1fbctrencin.sk/
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bodov (24+22) a v troch dueloch play-off mal bilanciu 6 gólov 

a 4 asistencie. Sedemnásťročný útočník 1.FBC Trenčín 

predstihol v hlasovaní florbalových odborníkov a zástupcov 

médií druhého klubového a reprezentačného spoluhráča 

z 1.FBC Samuela Virgu.  

V kategórii Brankár roka získal prvenstvo ďalší hráč 1.FBC 

a zároveň reprezentant SR Jakub Klobučník. Trenčiansky 

klub zabodoval aj v kategórii Tréner sezóny. Zhodný počet 

bodov vyniesol na prvé miesto dvojicu českých koučov. Okrem 

reprezentačného trénera Radomíra Mrázka  sa najlepším 

trénerom sezóny stal aj Jan Holovka z 1.FBC Trenčín. 

Info 02.10.2020 

Pomocná evidencia 390/01/2020 

 

 
 


