
FC Spartak Trnava „B“
Otvárame novú sezónu na domácom ihrisku, kde sa nám predstaví súper FC Spartak 
Trnava „B“, pričom očakávame kvalitný zápas a veríme, že s úspešným koncom pre 
domácich. Srdečne vítame vedenie, hráčov i fanúšikov súpera i domácich.
BLAVA DO TOHO!
  
       Súpiska ŠK Blava             FC Spartak Trnava „B“

Milan Horný Patrik Klimo
Patrik Chudý Matej Jakabovič
Adam Kolarovič Maroš Hutár
Juraj Bachňák Róbert Humel
Ivan Chalány Marek Gabriel
Boris Mikláš Martin Lalík
Ľubomír Vyskoč Ján Krupa
Maroš Boskovič Marek Boháček
Martin Machovič Matej Rehák
Martin Kirinovič Cury Neto Michael
Marek Maška Lukáš Herák
Pavol Mackovčín Róbert Scherhaufer
Patrik Nemec Martin Kočiš
Andrej Modrovič Peter Zvolenský
Mário Nemček
Patrik Troják
Jozef Boháčik
Ľubomír Heteš
Silvester Grígel
Dušan Vavrinec
Lukáš Janíček

Prezident ŠK: Peter Ryška Ladislav Kuna- preds. predst.   
Predseda FK : Mgr. Daniel Horváth         Dr. Jozef Valovič- gen. manažér

    Tréner: Ľubomír Chudý                             Peter Zelenský    
                           

    Tréner : Mgr. Jozef Brezovský Vladimír Kožuch - asistent
   Ved. mužstva: Jaroslav Kirinovič Marek Ujlaky – asistent

               Roman Spěvák                    Stanislav Šimko                     
Štefan Kollár
    Masér: Tibor Matovič

    Lekár: MUDr. Danka Gréková        MUDr. Ilja Iljev       

      

      Rozhodca: Marek Špaček -  Bratislava
      I. asistent rozhodcu: Ivan Kachnič - Bratislava 
      II. asistent rozhodcu: Martin Vician - Malacky 
       Delegát SFZ: Ervín Kiss - Matúškovo

BLAVASPORT
Spravodaj Športových klubov

 Blava Jaslovské Bohunice

ROČNÍK XV.        ČÍSLO 8   

MAJSTROVSKÉ FUTBALOVÉ STRETNUTIE 
II. LIGY

1.kolo  1. augusta 2010 o 17.30 hod

ŠK  BLAVA  –  FC Spartak Trnava „B“

Zostávajúce stretnutia 1. kola
ŠK  Bernolákovo  -  MFK  Topvar  Topoľčany,  MFK  Vrbové  -  FKM  N.  
Zámky , FK Spartak Vráble – FC ŠTK Šamorín, AFK Nové Mesto- FK 
Rača  ,  OTJ  Moravany-  FC  Nitra  B,  FK  Slovan  Nemšová  -  Spartak  
Myjava, ŠK Slovan BA jun. – PŠC Pezinok.
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          Vážení športoví priatelia, 
dovoľte mi, aby som Vás oboznámil s činnosťou futbalového klubu počas 
letnej prestávky medzi starým a novým futbalovým ročníkom a v krátkosti 
priblížil naše ciele a plány do ročníka 2010 / 2011. Letná prestávka býva 
vždy krátka na veľké zmeny,  či už v hráčskych kádroch, na  trénerských 
postoch,  v  personálnom  obsadení   potrebných  ľudí  ,  ktorí  zabezpečujú 
činnosť všetkých  mužstiev v našom  futbalovom klube. Aj napriek tomuto 
krátkemu času sme toho zmenili dosť, s predpokladom, že naša práca bude 
odbornejšia, perspektívnejšia, efektívnejšia, skrátka chceme  robiť futbal čo 
najlepšie. V prvom rade sme museli vyriešiť obsadenie  realizačných tímov 
pre  jednotlivé  kategórie.  Všetky  rozhodnutia  sme  robili  s  najväčšou 
zodpovednosťou.
      "A" mužstvo sme doplnili p. Romanom Spěvákom, ktorý sa bude spolu s 
p. Jaroslavom Kirinovičom starať o servis okolo mužstva.
       Ako  najvážnejšie rozhodnutie pokladám zmenu na poste trénera "SD", 
kde p. Ľubomíra Chudého nahradil p. Igor Gažovič, ktorý si povedie svojich 
chlapcov z mladšieho dorastu aj v staršom doraste. Vedúcim mužstva "SD" 
sa stal p. Pavol Pavlík a verím, že spolu vytvoria dobrý tandem pre svojich 
chlapcov, ktorí  vstupujú do II.  dorasteneckej ligy.  Postup do tejto súťaže 
nebol  jednoduchý,  stál  veľa  úsilia  všetkých,  ale  čo  bude  ešte  potrebné 
zvládnuť  v  II.  lige,  si  málokto  z  nás  uvedomuje.  Veľmi  pozitívnym 
momentom  postupu  do  vyššej  súťaže  je,  že  povedomie  dobrej  práce  s 
mládežou sa dostáva za hranice nášho regiónu a niektorí mladí hráči sa nám 
hlásia sami. Postoj jednotlivých klubov, z ktorých títo hráči sa k nám hlásia, 
je  prinajmenšom  nezodpovedný  k  rastu  mladých  futbalových  talentov. 
Nehovoriac o tom, že za hráča ktorí  môže hrať II.  dorasteneckú ligu a v 
materskom  klube  by  hral  omnoho  nižšiu  súťaž,  si  pýtajú  peniaze  za 
hosťovanie. Takéto výchovné praktiky sa robia v našom futbale na škodu 
všetkých  zúčastnených  už  dlho.  Aj  napriek  týmto  negatívnym  faktorom, 
verím, že mužstvo je doplnené vhodne a budeme sa všetci tešiť na kvalitné 
výkony v II. lige. 
       Ďalšou zásadnou zmenou je menovanie trénerskej dvojice pre mužstvo 
"MD",  ktorá  je  dvojičkou "SD".  Po  dlhom hľadaní  sme  sa  rozhodli  pre 
dvojicu trénerov p. Jozef Zaťko /hlavný tréner/ a p. Jozef Kubiš /asistent 
trénera, vedúci mužstva/. Podmienky, v akých náš klub pracuje, začal nový 
tréner spoznávať až od polovice júla. Káder družstva tvoria väčšinou  naši 
odchovanci,  z  ktorých väčšina ani  nechyrovala,  že bude hrať tak vysokú 
súťaž.           Pokračovanie na str. 3

     

 

TENIS

Veterán klub v     júni 2010  
12.6.2010
Veterán klub Šk Blava– Pečeňady  5:4 (5:2)
Strelci gólov: Bobák 3, Hrabovský 2
Zostava:  Junas A.,  Krajčovič,  Krč,  Zaťko,  Ilavský,  Bobák,  Hrabovský,  Ryška,  Mráz, 

Brežák, Jursa,   Junas M., Čapkovič V.,tréner:  Junas P.
19.6.2010
Veterán klub ŠK Blava – Šaštín  1:4 (0:2)
Strelec gólu:  Ryška Š.
Zostava: Junas A., Krajčovič, Krč, Zaťko, Kubiš, Ilavský, Kučera, Hrabovský, Ryška, 

Mráz, Brežák,  Jursa, Bokor, tréner: Junas P.
26.6.2010 Turnaj o Pohár starostu obce 
1.zápas
Veterán klub ŠK Blava – ENEL 3:3 (2:1)  - na 11m pok. kopy  6:7
Strelci gólov: Škoda 2, Bobák
o 3.miesto
Veterán klub ŠK Blava – „Starostovia“ 2:3 (1:1)
Strelci gólov: Škoda, Bobák
Zostava:  Čapkovič A., Krajčovič,  Krč,  Demovič,  Ilavský,  Kučera,  Hrabovský,  Ryška, 
Mráz, Brežák, Čápka, Bokor, Bobák, Škoda, Malovec, Ryška, Ondrišek, tréner: Junas P.

Ing. Jozef Čápka, člen VV

Pozývame Vás na 1.ročník tenisového turnaja 
vo štvorhrách,

„Blava open pre širšiu verejnosť a okolie“,
ktorý sa uskutoční v dňoch 7.-8.augusta 2010 

v Tenisovom areáli slávnych. 
Prihlásiť sa môžete na telefónnych číslach 

u pána Maroša Ondriška 0918 489 941 a pani 
Beaty Matovičovej 0918 588 074.
Mail: ondrisek.maros@centrum.sk 
matovicova@jaslovskebohunice.sk

Interliga 2010

Vylosovanie 6.kola 31.7.2010
BUDVARÁCI – FC ABSTINENTI  :

OP KAPURKOVÉ – HFC ODKAL KAM  :
DREAM TEAM – MEŠŤAN PADEROVCE:

GCZ FOFO – KĽAČANY  :

mailto:ondrisek.maros@centrum.sk
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       Veríme,  že  spolu  s  trénermi  budú  napĺňať  naše  aj  svoje  futbalové 
predsavzatia.
Pri  týchto dvoch mužstvách  treba spomenúť  nutnosť maséra,  a   na  domácich 
zápasoch  stanovenú  prítomnosť  lekára.  Tieto  požiadavky  zatiaľ  nemáme 
vyriešené, ale v krátkom čase sa musíme posnažiť tento problém vyriešiť.
      Trénerom mužstva "starších žiakov" bol v minulom roku p. Stanislav Jarábek, 
ktorý od nás po vzájomnej dohode odišiel. Patrí mu veľká vďaka za prácu, ktorú 
vo FK ŠK Blava vykonal.        
        Na jeho miesto nastúpil Mgr. Marek Juhász, ktorý v predchádzajúcej sezóne 
viedol mladších žiakov a väčšinu z týchto našich mladých 
nádejí  bude  trénovať  naďalej.  Jemu  i  nám  veľkú  podporu  pre  toto  mužstvo 
vytvára p. Ľuboš Matovič, ktorý je vedúcim mužstva, dušou mužstva, nadšencom 
a zároveň sponzorom. Príchod takýchto ľudí  do "FK" je naším želaním a zároveň 
cťou, že v minulosti sme začali robiť správnu vec.
       Družstvo  "mladších  žiakov"  bude  viesť  tréner  p.  Rudolf   Klenkovič, 
vedúceho mužstva bude robiť p. Tomáš Zachar . Pri tejto vekovej kategórii  sa 
menia pravidlá futbalu, mužstvo bude hrať na menšie bránky, sú určené menšie 
rozmery  hracej  plochy  a  znížil  sa  počet  hráčov  v  poli.  Konečne  aj  v 
Západoslovenskom kraji  bol  niekto  z  kompetentných  na  zápase  tejto  vekovej 
kategórie a pochopil, že dá sa to aj inak...Budeme pozorne sledovať vývoj našej 
futbalovej mlade a prácu ich trénerov a dúfať, že sa to bude postupne prejavovať 
v nasledujúcich rokoch v starších kategóriách.
      Aj keď v mužstve našich najmenších  "prípravka" nenastala žiadna zmena v 
realizačnom tíme,  chcel  by  som poďakovať  trénerovi  a  zároveň  hráčovi  "A" 
mužstva p. Jurajovi Bachňákovi za prácu, ktorú s deťmi robí. Ide príkladom pre 
mnohých z nás a za všetko mu patrí obrovská vďaka a úcta. 
      Na záver by som mal spomenúť zmeny v hráčskych kádroch, ale tie Vám 
určite  kompetentnejšie  predstavia  tréneri  jednotlivých  kategórií.  Verím  v  ich 
profesionálny prístup k svojej práci a dúfam, že zmeny v hráčskych kádroch nám 
všetkým budú ponúkať atraktívne futbalové zážitky.
     Vážení športoví priatelia, dovoľte mi  poďakovať v mene VV FK ŠK Blava 
obci  Jaslovské  Bohunice,  starostovi,  poslancom  obecného  zastupiteľstva, 
sponzorom, funkcionárom, usporiadateľom a dobrovoľníkom a hlavne fanúšikom 
za podporu,  ktorú budeme  i  v  novom futbalovom ročníku 2010 /  2011 určite 
potrebovať.

Mgr. Daniel Horváth, predseda FK ŠK Blava

Starší žiaci

         Prípravu sme začali 12.7.2010 o 10-tej hodine ráno.
Prvý týždeň družstvo absolvovalo špeciálnu kondičnú prípravu.
Druhý  týždeň  sme  absolvovali  štvor-  dňové  sústredenie  v domácich 
podmienkach,  kde  sme  boli  ubytovaní  a mali  zabezpečené  stravovanie. 
Trénovali  sme  2x  denne,  kde  sme  sa  zamerali  na  hernú  kondíciu 
a prípravné  hry.  Sústredenie  vyústilo  dvomi  prípravnými  zápasmi  so 
Sereďou  1:3 a s druho  ligovými  Piešťanmi  0:0.  Cieľom  sústredenia 
bolo  sceliť  kolektív,  keďže  v tíme  máme  ročníky  narodenia 
1996,1997,1998. 
Dňa 29.7. sme hrali prípravný zápas v Myjave, ktorá hrá 1.ligu.
Myjava – ŠK Blava Jaslovské Bohunice 1:3, góly Denis Lopatka, Jozef 
Žák, Dušan Jamrich.
Zostava: Barbuš, Malý, M. Melicher, Hrebenár, Žák, D. Melicher, Balún, 
Matovič, Palšovič, Ľ. Sorát, J. Sorát, Lopatka, Škoda. 
Hralo sa na umelej tráve za pekného počasia. Chlapci hrali kombinačne 
a s chuťou. Súpera sme zaskočili vo všetkých činnostiach a zaslúžene sme 
vyhrali. Čaká nás turnaj v Moravskom Svätom Jáne 5-6.8.2010. V pláne 
máme ešte odohrať aspoň tri prípravné zápasy do súťaže, ktorá sa začne 
14.8.2010 
         Pevne dúfam a verím, že družstvo túto sezónu odohrá s radosťou 
a s napredovaním pre ďalší rast výkonnosti každého hráča.

Marek Juhász, tréner
Realizačný tím:
Tréner: Mgr. Marek Juhász
Vedúci družstva: Ľuboš Matovič

Farár sa rozčuľuje:
- Kostol prázdny, nikde nikoho, ani organista neprišiel. Kto dnes bude hrať?
Kostolník odpovedá:
Slovensko s Kanadou.

Do šatne futbalového mužstva vstúpi tréner a hovorí:
Chlapi už som prišiel na to, čo urobíme, aby sme vyhrávali.
Čo tréner?
Spravím z vás dychovku!
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Letnú prípravu sme zahájili  29.6.2010. Mužstvo absolvovalo 21 
tréningových  jednotiek  a 8  prípravných  zápasov.  Z kádra  pred  letnou 
prípravou  odišli  títo  hráči:  Peter  Strečanský(hosť.  H.  Krupá),  Jaroslav 
Psota,  Michal  Jakáb,  Tomáš  Sedlák,  Michal  Majgot,  Lukáš  Kadlíček 
(ukončené hosťovanie),
Emil Sliva ( prestup Dechtice). 
Mužstvo sme posilnili o nášho rodáka Ľubomíra Vyskoča, ktorý je u nás 
na pol ročné hosťovanie  z PFK Piešťany (s  polročnou opciou),  Dušan 
Vavrinec  (prestup  TJ  Veľké  Kostoľany),  predĺženie  hosťovania  Pavol 
Mackovčín(Spartak Trnava), Ivan Chalány ( Jalšové). Do A mužstva boli 
preradení  aj  odchovanci  nášho staršieho dorastu,  Patrik  Chudý,  Adam 
Kolarovič, Patrik Troják ( hosť. V. Kostoľany), Patrik Nemec ( prestup 
Ružomberok ), Silvester Grígel ( kmeňový hráč ), Lukáš Janíček ( hosť. 
Spartak Trnava). 
Stále  máme  však  zraneného  Martina  Machoviča,  ktorý  nebude  môcť 
nastúpiť  ešte  asi  mesiac.  Preto  aj  touto  cestou  chcem  popriať  skoré 
uzdravenie a čo najskorší návrat do majstrovských zápasov. 

„Podľa  môjho  názoru  príprava  bola  vydarená,  neboli  žiadne 
veľké zranenia a verím, že majstrovské zápasy nám ukážu výsledok našej  
poctivej roboty. Myslím si, že mužstvo sme posilnili o hráčov, ktorí majú 
to  pravé  srdiečko  a umenie  pre  Jaslovsko-  Bohunický  futbal  .  Preto  
našim  cieľom  pre  tohtoročnú  sezónu  je  ukázať  našim  fanúšikom 
vyzretejšie  mužstvo,  útočnejšiu  hru  a futbal,  ktorý  priláka  viacej  
fanúšikov.“
Prípravné zápasy:
V. Kostoľany – ŠK Blava 2:5
Galanta – ŠK Blava 1:0
Dubnica A – ŠK Blava 3:1
Sereď  – ŠK Blava 1:2
Dubnica B – ŠK Blava 0:4
Hlohovec – ŠK Blava 0:4
ŠK Blava – D. Lužná 3:1 (2:1)
Góly: Ľubomír Vyskoč, vlastný, Ľubomír Heteš
Z. Moravce – ŠK Blava 4:2

Mgr. Jozef Brezovský

Mladší dorast pod vedením nového trénera Jozefa Zaťka

      Po  stanovení  realizačného  tímu  MD – tréner  Jozef  Zaťko,  vedúci 
družstva- Jozef Kubiš, začala príprava na nový ročník 14.7.2010. trénuje sa 
4x  do  týždňa  + prípravný zápas.  Tréningy sú  zamerané  na  súhru hráčov 
a jednotlivých formácií a cieľom trénera je príprava hráčov na prechod do 
staršieho dorastu. Samozrejme chceme dosiahnuť, aby kolektív hral pekný 
kombinačný  futbal.  Káder  je  poskladaný  z hráčov  SŽ,  traja  zostali 
z minulého ročníka a ďalších sme doplnili  z klubov z blízkeho okolia.  Po 
vybavení všetkých formalít sa počet hráčov ustáli na 21 a z tohto pohľadu sa 
dá predpokladať,  že v tíme sa vytvorí  zdravá konkurencia.  Každý dostane 
šancu  dokázať  svoju  kvalitu  a záleží  na  každom jednotlivcovi  ako  sa  jej 
chytí. Želáme chlapcom pevné zdravie a veľa chuti do ďalšej práce.

Jozef Kubiš , vedúci družstva

Pozvánka na majstrovské zápasy družstiev ŠK Blava
Muži
2.kolo    N. Zámky – ŠK Blava 7.8.10 so 17:30 OA 14:15 
3.kolo    ŠK Blava - Topoľčany 15.8.10 ne 17:30 

Starší a mladší dorast

1.kolo ŠKP - ŠK Blava 7.8.10 so  13.00/15.15 OA 10:30
2.kolo ŠK Blava – Dubnica „B“   11.8.10 sobota  14:00/16:15  

Mladší a     starší žiaci  

1.kolo Šoporňa - ŠK Blava 14.8.10 so 10:00/12:00 OA 8:00

Výsledky a tabuľky, informácie, fotky- všetkých klubov : 
www.skblava.sk

Meno: Jozef Zaťko
Dátum narodenia: 14.6.1964
Predchádzajúce kluby (hráč): FK 
Brestovany, B. Kostol
Predchádzajúce kluby (tréner)
ŠK Blava 4.liga dorast, Brestovany

http://www.skblava.sk/
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Mladší žiaci pod vedením nového trénera Rudolfa Klenkoviča

       K tímu mladších žiakov klubu ŠK Blava Jaslovské Bohunice som sa 
pripojil  1.7.2010,  potom,  čo  ma  oslovil  Jozef  Brezovský,  ktorého  som 
predtým poznal ako trénera na Lokomotíve a školiaceho z trénerského kurzu. 
Túto ponuku som sa rozhodol prijať hlavne preto, že prišla v správnu dobu, 
keď to na Lokomotíve nevyzeralo moc dobre a pretrvávali tam spory hlavne 
medzi  mnou  a rodičmi  niektorých  hráčov  a takisto  som nebol  spokojný  so 
spoluprácou prezidenta.
       Na prvý tréning, ktorý bol 12.7.2010 prišlo len šesť hráčov, ktorí budú 
nastupovať  v kategórii  mladších  žiakov.  Postupne  však  hráčov  pribúdalo 
a dnes má káder približne 13 stálych členov. V prvých tréningoch si  veľmi 
dobre viedli hlavne Daniel Dvorák, Matej Palšovič a Marcel Sersen, ale snaha 
sa  nedá  uprieť  každému  jednému.  Mojim cieľom v tejto  letnej  príprave  je 
dostať z každého jedného chalana maximum,  aby boli  všetci  pripravený na 
súťaž.  Chcel  by  som sa  zamerať  hlavne  na  zdokonalenie  prihrávok  a tým 
zlepšenie  kombinácie  z prvej  a tiež  na  hru hráčov na jednotlivých postoch. 
Počas  tréningov  už  sa  nám niektorý  hráči  ukazujú,  na  ktorý  post  by  boli 
vhodní,  ale  niektoré  posty  stále  hľadáme  a to  hlavne  útočníka,  ktorý  nám 
zatiaľ chýba. 
      V príprave sme zatiaľ odohrali jeden zápas s Piešťanmi, ktorý sme prehrali 
len jednogólovým rozdielom 4:3. O góly sa postarali  Daniel  Dvorák,  Denis 
Škoda a jeden si  dal  súper vlastný po nastrelení  Emanuelom Toráčom.  Hru 
hodnotím vcelku kladne, hlavne pre vysoké nasadenie všetkých hráčov a túžbu 
po  víťazstve.  Hlavne  druhý  polčas  sme  hrali  veľmi  dobre.  Azda  jedinými 
mínusmi  boli  neustále  prehusťovanie  stredu ihriska a neskoré pristupovanie 
k súperom hlavne  v obrannej  fáze  hry.  Veľmi  dobrý  výkon podal  Daniel 
Dvorák, brankár Maťo Palšovič a v obrane vynikal Vlado Hrabovský.

Rudolf Klenkovič, tréner
Realizačný tím: Rudolf Klenkovič, tréner, vedúci družstva: Tomáš Zachar

Prípravné stretnutia staršieho dorastu
         Po úspešnom ukončení sezóny 2009/2010, keď mužstvo vedené 
pánom Chudým postúpilo do 2 ligy, sa začala príprava na nový ročník 
dňa 2.júla 2010.Prípravné obdobie sme rozdelili na dve časti. V prvej 
časti  sme  sa  zamerali  na  všestrannú vytrvalosť,  prevládala  práca  s 
loptou. V druhej časti mužstvo absolvovalo prípravné zápasy. 
Vinohrady (muži) – ŠK Blava 5:1         
Gól : Tomáš Hulík
ŠK Blava - Kráľová pri Senci          7:1         
Góly : Matej Danko, Lukáš Buchanec, Roman Sokolovič, Peter 
Blanárik 2, Peter Krajčovič , Roman Režnák
ŠK Blava - V. Kostoľany                  4:1         
Góly : Lukáš Buchanec 2, Štefan Matejkovič, Pavol Maška 
ŠK Blava - Hlohovec                     1:0         
Góly : Matej Danko
Kuwajt 19  -  ŠK Blava                   4:3         
Góly : Lukáš Buchanec 2, Peter Blanárik
ŠK Blava – Brezová 0:0
       Káder mužstva ovplyvnilo viac aspektov. Odchod hráčov, ktorí 
prešli  do kategórie  muži,  príchod nových hráčov,  ktorí  sú v štádiu 
vybavovania,  prechod  hráčov  z  kategórie  mladší  dorast.
Novo tvoriaci sa kolektív je odhodlaný uspieť a presadiť sa v náročnej 
súťaži,  ktorá  ho  čaká,  pretože  spozná  iný  futbal,  inú  kultúru  a  to 
prispieva k všestrannému rozvoju človeka.

Igor Gažovič, tréner
Realizačný tím:
Tréner: Igor Gažovič
Vedúci družstva: Pavol Pavlík
Na pobavenie
Po skončení futbalového zápasu príde hráč porazeného tímu za rozhodcom a pýta 
sa ho:
Pán rozhodca a ako sa má váš pes?
A rozhodca nato:
Pes, však ja nemám psa.
A hráč odpovedá:
Slepý a nemá psa.

Meno: Rudolf Klenkovič ml.
Dátum narodenia: 25.9.1988
Predchádzajúce kluby (hráč): FK 
Lokomotíva Trnava (1996-2006), TJ 
Zvončín (2007-súčasnosť)
Predchádzajúce kluby (tréner): FK 
Lokomotíva Trnava U10 (2007-2010)
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