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PrEDSLov

90. výročie založenia organizovaného športu v obci Jaslovské Bohunice si pripomíname 
v čase, keď šport na Slovensku sa už neteší takej obľube ako pri jeho vzniku. 

Keďže začiatky vzniku športu v našej obci boli zdokumentované vo viacerých brožúr-
kach, v tejto brožúrke sa chceme podrobnejšie zamerať  na športové výsledky jednot-
livých klubov združených v ŠK Blava 1928 za posledných päť rokov. Zhrnutie za každý 
klub robil  jeho predseda alebo člen výkonného výboru.  

V dnešnej dobe, keď všade chýbajú nadšenci, náš klub sa ešte môže pochváliť  ľuďmi, 
ktorí šport milujú a venujú mu každú voľnú chvíľu. Robia to s láskou a hlavne bez ná-
roku na odmenu, a to aj napriek tomu, že sa stretávajú s nepochopením okolia. Svoje 
vedomosti a zručnosti odovzdávajú mladej generácii, ktorá svoj ďalší rast má vo svojich 
rukách. Talent je dôležitý, ale bez tvrdej práce je zanedbateľný. Snívať o úspešnej ka-
riére nestačí, pretože bez úsilia, odriekania a obetovania sa sny nikdy nestanú skutoč-
nosťou. 

Ďakujem všetkým, ktorí boli pri zrode športu, jeho pokračovaní, ale aj tým, ktorým nie 
je ľahostajný športový vývoj mládeže a budúcnosť športu v našej obci.  
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Šk Blava 1928

Vždy je lepšie písať o príjemných témach, ale z dôvodu zachytenia pravdivých údajov sa 
tým nepríjemným nevyhneme.

V roku 2011, keď sa okrem jedného člena, Ing. Martina Junasa, členovia a prezident ŠK 
Blava 1928 rozhodli nekandidovať na svoje funkcie, hrozilo, že šport v takom rozsahu, 
v akom fungoval dovtedy, mohol skončiť. Najviac by to postihlo futbalový a tenisový 
klub -   hrali svoje ligy. 

Aby sa tomu zabránilo, niekoľko členov sa vtedy rozhodlo, že budú kandidovať do 
Správnej rady. Boli to títo: Božena Krajčovičová, Miroslav Lehuta, Ing. Anton Pavlovič, 
Jiří Mlčoch, Mgr. Martin Junas, Ing. Marek Juhász, Mgr. Viac členov sa neprihlásilo. 
Predpokladalo sa, že týmto krokom sa problémy skončia. Opak bol pravdou, problémy 
začali. 

Najskôr to bola exekúcia z roku 2007, ktorá ubrala z rozpočtu ŠK Blava cca 10 tisíc eur, 
neskôr niekoľko súdnych sporov, ktorými bývalý prezident na súde napadol dve Konfe-
rencie, a taktiež požadoval vyplatenie pôžičky, ktorú údajne poskytol v roku 2008. Zo 
Správnej rady odišli zo súkromných dôvodov dvaja členovia. 

V roku 2013 boli do Správnej rady zvolení títo členovia: Božena Krajčovičová – prezi-
dent, Jiří Mlčoch, Mgr. – sekretár, Marek Juhász, Mgr. – pokladník, Ľuboš Bokor, Ing., 
- člen, Martin Junas, Ing. – člen, Peter Bubán, Mgr. – člen, Roman Hrčka – člen.

Keďže chod ŠK Blava bol týmito súdnymi spormi ohrozený, bolo potrebné konať. Po 
konzultáciách so zväzmi sa ako najlepšie riešenie javilo založenie nového občianskeho 
združenia pod názvom ŠK Blava 1928. Do tohto nového občianskeho združenia vstúpili 
všetky kluby, ktoré boli združené v ŠK Blava. Nové občianske združenie ŠK Blava 1928 
prevzalo zo starého hymnu a znak. 

Správna rada pracuje v zložení, v akom bola zvolená ešte v roku 2018. Na Konferencii 
16.5.2018 bola doplnená o jedného člena, JUDr. Mateja Mačeka. Zvolená je až do roku 
2020.

      Božena Krajčovičová
          prezident ŠK Blava 1928
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Božena Krajčovičová 
prezident ŠK Blava 1928

Jiří Mlčoch, Mgr. 
sekretár ŠK Blava 1928

Ľuboš Bokor, Ing. 
člen ŠK Blava 1928

Marek Juhász, Mgr.
pokladník ŠK Blava 1928

Martin Junas, Ing. 
člen ŠK BLava 1928

Peter Bubán, Mgr.  
 člen ŠK Blava 1928

Roman Hrčka 
člen ŠK Blava 1928
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Na logo máme ochrannú známku 

V publikácii, ktorá bola vydaná v roku 1998 ako Spomienky pre budúcnosť, bol použitý 
znak, ktorý športové kluby používajú doteraz. 

V dobe vzniku nového občianskeho združenia ŠK Blava 1928  sa zistilo, že taký istý znak 
aj v tých istých farbách používa aj Telovýchovná jednota Madunice. Konferencia uložila 
správnej rade ŠK Blava 1928 požiadať o vydanie ochrannej známky na znak. 18.8.2017 
bola ochranná známka zaregistrovaná pod číslom 245446 a je platná do roku 2027. 

Konferencia ŠK Blava 1928 uložila dňa 16.5.2018 Správnej rade ŠK Blava 1928 vyvodiť 
voči TJ Madunice právne dôsledky. 
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Naše športoviská nás zviditeľňujú 

Naša obec patrí k jedným z mála, ktoré sa starajú o údržbu a výstavbu športovísk. 
Vďaka takto vybudovaným a udržiavaným športoviskám sa dostávame do povedomia 
športovej verejnosti na Slovensku, ale aj v zahraničí. Je na škodu veci, že tenisové haly 
a umelé ihrisko nemajú štandardné rozmery, a preto ich nemôžeme využívať na maj-
strovské zápasy. Naopak, tenisové kurty a ihriská (hlavné a tréningové) tieto rozmery 
majú a sú naplno využívané.  O tenisové kurty sa v prevažnej miere starajú členovia 
Klubu tenisových amatérov. 

ŠK Blava 1928 v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom sa podieľali na organizo-
vaní medzištátnych futbalových zápasov v rôznych kategóriách. 

Dňa 29.4.2016 sa odohral na štadióne ŠK Blava finálový zápas Slovenského pohára v 
ženskom futbale. Stretli sa v ňom futbalistky Partizán-a Bardejov s ŠK Slovan Bratislava. 

Bolo pre nás veľkou cťou, keď sme na našom štadióne pred MS 2016 vo Francúzsku 
privítali reprezentáciu Severného Írska. Hráči a celý realizačný tím si pochvaľovali pro-
stredie a kvalitu futbalového ihriska a štadiónu. Tréningovú jednotku absolvovalo 20 
hráčov, o ktorých sa staral široký realizačný tím. Na tréningu sa venovali organizácii hry 
a štandardným situáciám. Po ňom poskytol rozhovor predsedovi klubu Marekovi Juhá-
szovi hlavný tréner Michael  O´Neill, ktorý poďakoval a pochválil výborné prostredie a 
štadión. Popriali sme im úspešné ME 2016 vo Francúzsku. Na záver sa hráči a realizačný 
tím podpísali do kroniky ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice. 

Okrem Severného Írska trávu na našom ihrisku okúsili aj iné reprezentačné kluby, ako 
Wales, Írsko a zo slovenských mužstiev Spartak Trnava, Ružomberok, Michalovce. Tré-
neri zahraničných mužstiev, väčšinou ide o bývalých reprezentantov svojej krajiny, od-
chádzajú s príjemnými zážitkami, ale aj neopísateľnými pocitmi z našej obce. 

Pravidelne sa podieľame na organizácii Slovakia Cup-u do 18 rokov za účasti reprezen-
tantov štátov z celého sveta: USA, Maďarsko, Česko, Ukrajina, Wales, Slovensko, Rusko. 

V roku 2018 sa hralo finále Slovenského pohára žien medzi Bardejovom a Slovanom 
Bratislava. Vyhlásenia výsledkov sa osobne zúčastnil prezident Slovenského futbalové-
ho zväzu Ján Kováčik, ktorý nešetril slovami chvály na náš futbalový stánok, ale aj na 
pomoc pri spoluorganizovaní zápasu. 

Vďaka takejto spolupráci sa naši najmenší športovci dostávajú na reprezentačné zápasy 
slovenskej reprezentácie, hlavne na medzištátne zápasy v Trnave - spomienky majú na 
celý život. 
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obec a šport 

V zmysle § 4 Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a do-
plnkov  má obec pri výkone samosprávy zabezpečovať výstavbu, údržbu a výkon správy 
športových obecných zriadení, utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob 
života a utvárať podmienky pre telesnú kultúru a šport. 

Naša obec toto plní do bodky, pretože šport v obci ročne dotuje čiastkou cca 180 tisíc 
eur.  Dotácia je rozdelená medzi jednotlivé kluby tak, ako je schválená obecným za-
stupiteľstvom. Bez týchto finančných prostriedkov by šport mohol postupne zaniknúť. 
Vďaka dotácii obce opak je  pravdou. 

V jednotlivých kluboch pôsobí veľa detí a mládeže, niektorí z nich aj vo viacerých klu-
boch, kde  ich trénujú kvalifikovaní tréneri, vďaka ktorým dosahujú vo svojich kategó- 
riách veľmi dobré výsledky v regionálnom, slovenskom, ale aj svetovom športe. 

Časy sponzorovania športu sú už dávno preč. Tento problém mal aj náš klub, pretože 
jeho príjmy klesli o niekoľko desiatok tisíc eur. Na Slovensku sa ešte nájdu jednotlivci, 
ktorí investujú  svoje financie do športu. Je ich však veľmi málo a zväčša sponzorujú 
kluby z vyšších súťaží. Ak sa aj nájdu sponzori v nižšej súťaži, nemá to dlhú trvácnosť a 
postupne kluby zo súťaží odstupujú. 

Bez dotačnej politiky obce by bol šport aj v našej obci na ústupe. Za toto patrí vďaka 
súčasnému, ale aj predchádzajúcim vedeniam obce.  
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Hodnotenie klubov za roky 2013-2018

Rok 2013 bol rokom osláv 85. výročia založenia organizovaného športu v obci. Osláv 
sa zúčastnil aj pán Jozef Lukovič, rodák a zakladateľ športu v Jaslovských Bohuniciach, 
ktorý v roku 2013 oslávil svoje životné jubileum - 100 rokov. Na slávnostný obed, ktorý 
sa konal v priestoroch Spoločenského domu Poľnohospodárskeho družstva, bolo po-
zvaných viac ako 150 bývalých, ale aj stále aktívne pôsobiacich hráčov ŠK Blava. 

Prítomným boli odovzdané pamätné listy. Bývalí hráči ŠK Blava, ktorých vek sa pribli-
žoval k 60-ke, odohrali turnajový zápas s mužstvom z Dobrej Vody. Aktívni hráči klubu 
futbalových veteránov ŠK Blava odohrali exhibičný zápas, plný zábavných momentov,  
s mužstvom MUFUZA (mužstvo futbalových zázrakov). Pre deti bolo pripravených 
množstvo atrakcií a až do večera sa o zábavu postarala česká kapela TŘEHUSK a skupi-
na DUO Plastik. 
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FutBaLový kLuB

Podmienky v našom areáli sú na veľmi vysokej úrovni. Kompletne bolo zmodernizova-
né tréningové ihrisko, ktoré je pripravené na súťažné stretnutia. Na hlavnom ihrisku sa 
zábradlia okolo ihriska zrekonštruovali a vymenili kovové zábrany za hlavnými bránkami 
za sieťové, ktoré sú kvalitnejšie a neničia sa tak veľmi futbalové lopty. Okrem materiál-
neho zabezpečenia mužstvá využívali telocvičňu v základnej škole,  telocvičňu a posil-
ňovňu v areáli Ubytovne. Každému mužstvu boli doplnené zápasové lopty. Z rozpočtu 
obce bola zakúpená vretenová kosačka, vďaka ktorej je trávnik na štadióne na úrovni 
profesionálnych klubov. 

Do roku 2015 bol hospodárom areálu Ivan Polešenský. Od roku 2016 túto veľmi nároč-
nú a zodpovednú funkciu zastáva Vladimír Krajčovič. 

Doprava na MZ je zabezpečená autobusovou dopravou Stanislava Bohdana, ktorý je 
spoľahlivý a bezpečný. Na priateľské zápasy a tréningy sa využívajú osobné vozidlá. 

Mužstvo A hralo 4. ligu severozápad 

Vstup do sezóny 2013/2014 A mužstvu mužov nevyšiel aj napriek tomu, že hralo pek-
ný kombinačný futbal, ale doplácalo na veľké množstvo nepremenených šancí. Letná 

Horný rad zľava: Matejkovič Stefan,Jan Sekera,Dávid Moravanský,Božena Krajčovičová – prezidentka ŠK 
Blava 1928, ,Samuel  Poláček,Jozef Kubiš – vedúci mužstva ,Ivan Koleno,Tomáš Dóka,Martin Orichel,
Dolný rad zľava: Lukáš  Buchanec ,Martin Broš, Martin Machovič, Andrej Dobiš, Marek Juhász – predseda 
futbalového klubu, Patrik Maron – tréner, ,Adam Kolarovič, Peter Krajčovič, Jakub Janso, Matej Meško
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prestávka bola krátka, počas nej sa nám zranili štyria kľúčoví hráči. Mužstvo sa po je-
sennej časti nachádzalo na 12. mieste so 17 bodmi a skóre 17:26. Zdalo sa, akoby sa 
nám šťastena odvrátila chrbtom, pretože o body sme prichádzali hlavne v záverečných 
minútach. Pozitívom bolo, že priestor dostávali hlavne naši odchovanci, ale aj  hráči, 
pochádzajúci z obce: Milan Horný, Peter Strečanský, Marek Maška, Peter Krajčovič (ko-
kán), Ondrej Režnák, Ivan Koleno, Ivan Pikulík, Matej Meško, Adam Kolarovič, Peter 
Lančarič, Martin Machovič, Dávid Novanský, Jakub Krajčovič a Štefan Matejkovič. 

Najlepší strelci tímu za rok 2013 – Jakub Krajčovič – 6 gólov, Peter Krajčovič – 5 gólov.

Rozpočet ŠK Blava 1928 sa postupne znižoval, čo malo za následok odchod renomova-
ných trénerov, ktorí odišli za lepšími podmienkami - to bolo hlavnou príčinou zhoršenia 
situácie v A mužstve.  Cieľom oboch futbalových mužstiev bolo prepojiť a skvalitniť 
kádre v tímoch tak, aby boli postupne dopĺňané odchovancami z dorasteneckých kate-
górií a aby mužstvá tvorili v prevažnej miere hráči z vlastných radov. Po jesennej časti 
mužstvo A obsadilo posledné miesto  v tabuľke so ziskom 8 bodov. 

Rok 2015 vo futbalovom klube ŠK Blava Jaslovské Bohunice bol rokom stability.

A mužstvo v jarnej časti bojovalo až do posledného kola o záchranu. Napokon so ziskom 
40 bodov mužstvo skončilo na 10. mieste v tabuľke a zachránilo sa. Po krátkej letnej 
príprave boli do mužstva zapracovaní aj dvaja hráči z dorastu, Marián Prvý a Dávid 
Moravanský. Mužstvo bolo posilnené o nových hráčov a zlepšila sa jeho kvalita. Cieľom 
bolo skončiť a pohybovať sa do 5. miesta. Na konci jesennej časti mužstvo skončilo na 
7. mieste s 22 bodmi a skóre 31:28. V mnohých zápasoch sme po hernej stránke pre-
konávali súperov, ale mnohokrát bez bodového efektu. Na jeden strelený gól mužstvo 
potrebovalo 3 až 4 príležitosti. Veľakrát súper nemal gólovú príležitosť, ale  napriek 
tomu viedol v zápase. Treba vyzdvihnúť aj derby zápasy, ktoré sa zvládali na výbornú. 
S Bolerázom sme sa stretli 2-krát. Oba zápasy sme vyhrali 1:0. Nezabudnuteľný zážitok 
sa pripravil ľuďom v 13. kole proti  susednému Dynamu Malženice, ktoré dovtedy pre-
chádzalo súťažou suverénnym spôsobom. Veľké derby susedných obcí (naposledy sa 
hralo pred 20 rokmi) malo náboj ako remeň so všetkým, čo k futbalu patrí. Vyhrali sme 
suverénne 6:2. Diváci boli spokojní s kvalitou, herným prejavom aj s nasadením. Zápas 
prekonal parametre oveľa vyšších súťaží. 

Vo futbalovej pohárovej súťaži Slovnaft cup sme sa prebojovali až do 4. kola. Tu sme 
narazili na majstra Slovenska – aktuálne najlepšie slovenské mužstvo AS Trenčín. Zápas 
sme prehrali, ale pri troche futbalového a športového šťastia mohol zápas dopadnúť 
inak, ale neboli sme ďaleko od senzácie

Na jar v roku 2016 sa A mužstvo umiestnilo na 11. priečke v tabuľke so ziskom 38 bo-
dov. Počas letnej prípravy došlo k zmene trénera, keď Cyrila Stachuru vymenil Patrik 
Maron. Do kádra pribudlo 5 nových hráčov. Vstup do jesennej časti bol vydarený a po 
troch kolách mužstvu patrilo tretie miesto v tabuľke. Prvé prehry prišli až s mužstvami, 
ktorých cieľom bol postup.  S mužstvom Borčíc na ich ihrisku a doma  vo vyrovnanom 
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zápase i s Bánovcami nad Bebravou sme zaváhali. Najviac bodov sme získavali na ihris-
kách súperov, pričom na domácom ihrisku sme toto šťastie mali málokedy. Do mužstva 
sa zapracovávali odchovanci z dorastu. Počas jesennej časti naše mužstvo odohralo v 
Slovnaft Cup-e s mužstvom z 2. ligy z Pohronia vyrovnaný zápas. Dva góly strelil Adam 
Pavlík a v závere nepremenil samostatný nájazd. Hetrikom mohol poslať toto stretnutie 
do pokutových kopov, kde by bola šanca na výhru 50:50. Hostia vyhrali 3:2. 

Najväčším ťahúňom tejto sezóny bol hodový zápas s mužstvom Malženíc. Aj keď víťaz-
ne z tohto duelu vyšli súperi, predsa susedské derby je vždy lákadlom. Podľa neoficiál-
neho údaju (nakoľko ženy, deti, dôchodcovia neplatia vstupné) sa ho zúčastnilo asi 800 
divákov.

V roku 2017 hráči A mužstva ako aj dorastenci vo veľkej miere hrali zápasy aj za B 
mužstvo. Táto súhra zápasov narušila ideálny stav, čo malo za následok aj nepriaznivé 
výsledky v posledných kolách. Je treba však dodať, že nás v tej dobe čakali súperi, ktorí 
mali ambície postúpiť do vyššej súťaže. Do mužstva boli postupne zapracovávaní doras-
tenci, ktorí majú možnosť hrať majstrovské zápasy za prítomnosti starších, skúsenejších 
hráčov tak, aby mal prechod do mužskej kategórie pozitívny dopad na nich, ale aj na 
klub.  

Z dorastencov boli do mužskej kategórie zapracovaní títo hráči: Vladimír Hrabovský, 
Michal Halmo, Marián Prvý, Denis Balún, Pavol Rajnic, Lukáš Demovič.

Realizačný tím 2013 – tréner Róbert Ovad, vedúci mužstva Jozef Kubiš

Realizačný tím 2014 – tréner Ľubomír Chudý, vedúci mužstva Jozef Kubiš

Realizačný tím 2015 – tréner Cyril Stachura, vedúci mužstva Jozef Kubiš, masér Ivan 
Polešenský

Realizačný tím 2016 – tréner Patrik Maron, vedúci mužstva Jozef Kubiš, masér Ivan 
Polešenský

Realizačný tím 2017 – tréner Patrik Maron, vedúci mužstva Jozef Kubiš, masérka Mo-
nika Hulíková.

B mužstvo

Nové mužstvo B sa formovalo a utváralo od januára 2013. Dôvodom založenia B muž-
stva bola skutočnosť, že veľa hráčov, pochádzajúcich z Jaslovských Bohuníc, hralo po 
okolitých obciach a nikdy nedostali šancu hrať aj za ŠK Blava. Po jesennej časti B muž-
stvo suverénne skončilo v tabuľke na I. mieste s 39 bodmi a skóre 70:17. Najlepšími 
strelcami mužstva sa stali bratia Ľuboš a Milan Hrčkovci. 

Systematická práca sa odrazila na výsledkoch B mužstva, kedy po skončení jarnej časti 
ročníka 2013/2014 postúpili do vyššej súťaže. Bolo to znakom toho, že v našej obci 
máme futbalistov s veľmi dobrým herným prejavom a  boli pravidelne povolávaní do  
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A mužstva. S postupom do vyššej súťaže sa začali v mužstve objavovať prvé problémy, 
nakoľko niektorí hráči sa ocitli na lavičke a do mužstva boli častejšie povolávaní hráči  
A mužstva. V roku 2015 skončilo B mužstvo na 3. priečke v tabuľke. Mužstvo po viace-
rých otrasoch,  problémoch a taktiež prísľube viacerých hráčov, že chcú reprezentovať 
klub aj v sezóne 2016/2017, pokračovalo. Nakoniec tí, čo najviac chceli,  postupne zu-
tekali a nechali svojich spoluhráčov a klub v priebehu sezóny vo veľkých problémoch. 
Za pomoci dorastencov a hráčov z A mužstva sa súťaž dohrala. Aj napriek viacerým pro-
blémom pokračovalo B mužstvo aj v roku 2017. Po jesennej časti skončilo na 7. mieste s 
23 bodmi. Veľmi pekný štart malo do sezóny, keď sa pohybovalo na čelných priečkach v 
tabuľke a  za podpory dorastencov, ktorí čakali na svoju šancu v A mužstve, hrali pekný 
futbal. Neskôr sa pridružili zranenia, čo malo za následok, že z mužstva zostalo 6 – 7 
hráčov, ktorí boli dopĺňaní hráčmi A mužstva. Z dôvodu, že sa mužstvu A a mužstvu B 
prelínali zápasy v jednom dni, stav sa stal neudržateľný a mužstvo B bolo na jar 2018 
odhlásené zo súťaže.

Realizačný tím 2013 – tréner Martin Gajarský, vedúci mužstva Vladimír Pekár, Peter 
Hrčka 

Realizačný tím 2014 – tréner Martin Gajarský, vedúci mužstva Vladimír Pekár, Celestín 
Gajarský

Realizačný tím 2015 – tréner Róbert Vavruš, vedúci mužstva Peter Hrčka

Realizačný tím 2016 – tréner Martin Gajarský, vedúci mužstva Marek Matolek

Realizačný tím 2017 – tréner Marek Juhász

Dolny rad z lava . Maron Kristian, Vladimír Hrabovský, Roman Sokolovič, Robert Remenár, Michal Gajar-
ský, Daniel Hluch,
Horny rad zľava - Marek Juhász, Jozef Kubiš, Marcel Bachratý, Pavol Rajnic, Marcel Galovič, Martin Mato-
vič, Michal Halmo, Lukas Demovic, Lubos Jaroska, Pavol Bobák, Marek Matolek, Monika Hulíková
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Dorastenci

V roku 2013 starší a mladší dorastenci hrali 3. ligu západoslovenského kraja a obe muž-
stvá sa nachádzali na 3. mieste tabuľky. Starší so skóre 59:16 dosiahli 35 bodov. Naj-
lepšími strelcami boli Michal Kaľuha s 19-timi gólmi a Michal Mikinič s 12-timi gólmi.  
Mladší so skóre 69:13 dosiahli 34 bodov. Medzi najlepších strelcov patrili: Dávid Mo-
ravanský – 17 gólov, Denis Balún – 13 gólov, Jozef Izakovič – 13 gólov, Filip Hrčka – 10 
gólov. 

Dorastencov v rokoch 2013 – 2017 trénovali: Zdenko Nádaský, Marek Juhász, Pavol 
Rejduga, Luboš Vidlička

Historický úspech dorastencov v roku 2014

Hlavnou činnosťou v tomto období bolo zameranie na mládež a podporu futbalistov 
v mládežníckych kategóriách. Systematickou pracou trénerov a vedúcich mužstiev vý-
borným tréningovým procesom a samozrejme veľkou podporou, ktorú sme pociťovali 
zo strany vedenia obce, sa podaril výnimočný úspech - postup do 2. dorasteneckej ligy 
ZSFZ v doraste, ktorého dôležitosť podčiarkol i osobne poďakoval predseda ZsFZ p. 
Gádoši, zástupcovia OBFZ Trnava p. Hracho, p. Cuninka.

Absencia domácich hráčov v kategórii dorastu zapríčinila neskoršie problémy s dochá-
dzkou hráčov na tréningy a zápasy, čo bol dôvod, prečo aj o rok neskôr sa dorastenci 
neudržali v 2. lige a zostúpili do 3. ligy. Na základe vysokých dorasteneckých súťaží 
absentovali domáci hráči z našej obce, pretože najmladšie mužstvá sa len rozbiehali a 
ešte nespĺňali vekovú požiadavku vyššej kategórie. To bol dôvod, prečo sa museli hľa-
dať hráči aj z okolitých obcí a miest. Z tohto hľadiska hralo veľmi málo domácich hráčov 
v tejto kategórii,  ale presvedčenie,  že postupne sa to zmení, bolo veľké. Cieľom je, aby 
mládež hlavne z našej obce športovala a napredovala po fyzickej, kondičnej a športovej 
stránke  v zdravom životnom štýle. 

Žiaci

Mužstvu starších ani mladších žiakov, v tom čase  doplnených  z iných obcí, sa nedarilo 
a obidve mužstvá obsadili poslednú priečku tabuľky. Problémy trvali, preto sa v roku  
2015 žiacke mužstvá spojili a bolo vytvorené len jedno žiacke mužstvo, v ktorom hrali 
chlapci z našej obce. Potrvá im ešte nejaký čas, kým dôjde k lepším výsledkom, ale tu 
je priorita, aby robili to, čo ich baví a, hlavne, aby športovali.

Za najväčšie pozitívum roka 2016 je považované očividné zvýšenie účasti chlapcov na 
tréningoch a zápasoch. Samotný záujem detí z Jaslovských Bohuníc o futbal je malým 
víťazstvom. Preto na prvé miesto je kladená radosť z hry a napredovania. Výsledky pre 
nás zatiaľ nie sú meradlom úspechu, ale chlapci pochopili, že sa robí všetko preto, aby 
ich šport bavil. Je radosť skonštatovať, že záujem o jaslovskobohunický futbal stúpa.

V roku 2017 sa postupne do žiackeho mužstva zapracovávali noví hráči z úspešnej prí-
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pravky. Veľakrát sme neboli horším mužstvom, no súperi fyzicky prevýšili našich mladí-
kov. Oproti minulým rokom sa vytvorila partia, ktorá drží spolu a ich účasť na tréningu 
je pravidelná a vysoká. Chlapci budú určite na tieto časy spomínať ako na tie najkrajšie.  
Mužstvo: Samuel Plesník, Lukáš Kostolanský, Denis Klč, Peter Kučera, Adrián Hrčka, To-
mašovič Martin, Aleš Michalica, Alex Nádaský, Timotej Melicher, Jakub Bardáč, Toma-
šovič Tomáš, Jakub Bača, Martin Bošnák, Pavol Martinovič, Matej Bohunický, Erik Šallai, 
Šimon Bajza, Dávid Dvorák. Tréner Martin Machovič

V rokoch 2013 – 2017 mužstvo žiakov trénovali: Pavol Rejduga, Peter Strečanský, Mar-
tin Machovič, vedúci mužstva Peter Junas

Prípravka

V prípravke bolo v roku 2013 26 chlapcov vo veku 5 – 10 rokov. Je vidieť, že chlapci 
majú záujem o futbal. Počas nadchádzajúcich rokov naši najmenší potvrdzujú stúpajú-
cu futbalovú zrelosť a zlepšenie je badateľné. O talentovaných hráčov sa zaujímajú aj 
zo Spartak-u Trnava. Počet hráčov na tréningových jednotkách je okolo 25 detí. Veľká 
vďaka patrí aj zanietencom - rodičom, pretože bez nich by to nešlo. A všetko začína 
hlavne tam. Počas finále Slovenského pohára žien v roku 2016 družstvo prípravky malo 
pred zápasom veľmi milú povinnosť, a to vyvádzanie oboch ženských kolektívov na 
hraciu plochu. Chlapci pod vedením trénera Mareka Mašku a vedúceho mužstva Miro-
slava Klča zobrali túto úlohu s plnou vážnosťou a ešte pred otvorením stretnutia mali 
nácvik sprevádzania, aby všetko prebehlo v poriadku. Chlapci boli z tejto udalosti veľmi 
nadšení a mali obrovský zážitok.

Prípravka je najmä o výchove nádejných športovcov. Rok 2017 bol pre prípravku veľmi 
úspešný.  V jarnej časti chlapci vyhrali vo svojom poslednom ročníku 1. miesto v skupi-
ne Obfz Trnava. Na následnom turnaji víťazov všetkých skupín obsadili tretie miesto. 
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Po sezóne odišlo 6 chlapcov k žiakom a prišli noví nádejní adepti z predprípravky, lep-
šie povedané z mužstva Blavíčat. Počas prípravného obdobia sa mužstvo ukazovalo vo 
veľmi dobrom svetle, prípravné zápasy im vychádzali. Avšak na začiatku súťaže prišlo 
trošku uspokojenie a súperi za to trestali. V ďalšom priebehu jesennej časti však chlapci 
opäť našli stratené sebavedomie a po sérii výborných výkonov  skončili na priebežnej 
tretej pozícii. Samozrejme, v tejto kategórii primárne nejde o úspechy a víťazstvá, pre-
tože je pre nás ako klub dôležité, aby sme vychovali nádejných športovcov a ľudí, ktorí 
sa budú vedieť správať a orientovať v živote tak, ako sa patrí. 

Zostava prípravka ŠK Blava sezóna 2017/2018: Filip Baranovský, Nikolas Wagner, Tomáš 
Bugár, Alex Nádaský, Samuel Satina, Adrián Pavlovič, Adam Bobák, Adam Bašnák, Lukáš 
Juhász, Timotej Melicher, Patrik Holec, Filip Matolek, Tomáš Satina, Lukáš Žemla

Družstvo prípravky v rokoch 2013 – 2017 trénovali: Milan Horný a  Marek Maška

Blavíčatá, do toho!

V roku 2016 Futbalový klub ŠK Blava založilo najmenšiu kategóriu futbalových náde-
jí budúcnosti. Dnes sa už dá povedať, že tento projekt je zatiaľ úspešný a má veľkú 
perspektívu. Deti od 5 do 9 rokov chodia v hojnom počte na tréningy, ktoré ich bavia 
a tešia sa na ne. Hrajú a zvykajú si už aj na futbalové zápasy, ktoré oficiálne nie sú or-
ganizované a vyhodnocované. Trénujú v podstate nepretržite a hrajú prípravné zápasy 
s okolitými mužstvami. V zimnom období bol pre nich zorganizovaný halový turnaj v 
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Hrnčiarovciach a v letnom období absolvovali turnaj v Novákoch. Každý malý jedinec 
je svojím spôsobom výnimočný a ku každému treba  pristupovať  individuálne a citlivo.  
Momentálne je v predprípravke okolo 30 detí a ich počet stále narastá. Dokonca v muž-
stve bolo prihlásené aj jedno dievča.  Poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí svoje ratolesti 
podporujú v športovej činnosti. Pevne veríme, že niektoré raz ich uvidíme vo veľkom 
futbale a budeme na ne hrdí a pyšní.

Pri mužstve Blavíčat pôsobili títo tréneri: Lukáš Buchanec, Matej Meško, Ondrej Sakar.  

Vo výkonnom výbore v rokoch 2013 – 2017 pracovali: Mgr. Marek Juhász, Jozef Kubiš, 
Božena Krajčovičová, Ján Belica, Marcela Čapkovičová, Pavol Rajnic, Róbert Vavruš, Ma-
roš Gajarský, Vladimír Pekár, Celestín Gajarský.

Mgr. Marek Juhász
predseda FK ŠK Blava 1928



20

tENISový kLuB

Pôsobenie tenisového klubu v rokoch 2013 - 2018 

Rok 2013 napísal pre Tenisový klub (TK) ďalšiu časť svojej histórie. V januári sa odčlenili 
tenisový amatéri od TK a vznikol nový klub, Klub tenisových amatérov (KTA).

V zimnej časti sezóny 2013 po pridelení od STZ zorganizoval TK turnaj starších žiačok. 
Na turnaji sa predstavili aj naše hráčky. Na treťom mieste skončila Alexandra Mrvo-
vá a víťazkou sa stala Patrícia Junasová. Počas zimy všetky deti TK poctivo trénovali 
a pripravovali sa na letnú časť sezóny. Po prechode z haly na antukové dvorce sa deti 
pripravovali na individuálne turnaje a hlavne na súťaž družstiev, v ktorej sme dosiahli 
veľmi pekné výsledky.

- víťazstvo družstva starších žiačok ,,B“ v súťaži RM II.,

- 3. miesto mladších žiačok v RM I.,

- 5. miesto dorastencov v RM I., 

- 2. miesto dorasteniek v RM II., 

- 2. miesto starších žiačok ,,A“ v RM I. zaručujúca účasť na majstrovstvách Slovenska,

- 7. miesto družstva starších žiačok ,,A“ na majstrovstvách Slovenska, na ktorých nás 
reprezentovali Patrícia Junasová, Alexandra Mrvová, Lea Remenárová, Romy Knoll, Pav-
lína Hlaváčová, Michaela Krausková pod dohľadom trénerky Patrície Rogulskej.

Za najlepšie umiestnenie treba spomenúť 2. miesto v celoslovenskej súťaži chlapcov do 
10 rokov v Národnom tenisovom centre, tzv. ,,Detský Davis Cup“, kde nás reprezentova-
li Peter Kučera, Matúš Barcaj, Pavel Gula a Samuel Kyjaci pod vedením kapitána Petra 
Kučeru a trénera Igora Cepka. 

V letnej časti sezóny sme zorganizovali turnaje detí – chlapcov aj dievčat do 8 rokov, do 
10 rokov, turnaj mladšieho žiactva. Kategóriu do 10 rokov chlapci vyhral Peter Kučera, 
na 3. mieste bol Pavel Gula. Dobrý výsledok dosiahla aj Natália Mrvová, ktorá skončila 
na 3. mieste dievčat do 10 rokov. 

Pre deti bola zabezpečená aj kondičná príprava 1 až 2x týždenne v priestoroch telo-
cvične, v areáli bývalých kasární. V októbri bolo zabezpečené kondičné sústredenie vo 
Svätom Jure pri Bratislave, kde sa deti pripravovali na zimnú časť sezóny - na halové 
turnaje. Na Mikuláša sme zorganizovali už 6. ročník mikulášskeho turnaja detí do 10 ro-
kov. Víťazom chlapčenskej kategórie sa stal Pavel Gula, v dievčenskej kategórii skončila 
Laura Nádaská na 2. mieste.
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Čo sa týka individuálnych výsledkov hráčov, tak najúspešnejšou za rok 2013 bola Patrí-
cia Junasová, ktorá skončila na 7. mieste v rámci Slovenska vo svojej vekovej kategórii. 
Laura Maluniaková 12. miesto v mladších dorastenkách, Lea Remenárová 19. miesto a 
Alexandra Mrvová 28. miesto. Medzi mladšími hráčmi bol najúspešnejší Peter Kučera. 
Dobré výsledky dosahoval aj Matúš Barcaj, Pavel Gula, Natália Mrvová, Matúš Kuba-
-Danaj a Laura Nádaská. 

výsledkový sumár v roku 2013

Majstrovstvá SR družstiev starších žiačok

V dňoch 8. - 10. septembra 2013 sa v TC Empire Trnava konali Majstrovstvá SR družstiev 
starších žiačok, ktorých sa zúčastnilo 8 najlepších družstiev Slovenska.

Majstrovstvá sa hrali vyraďovacím systémom, v 1. kole sme hrali s nasadeným druž-
stvom TK Slovan Bratislava, zápas rozhodli až štvorhry, prehrali sme najtesnejším vý-
sledkom 3:4.

V 2. zápase sme hrali proti favoritovi na celkové víťazstvo a 1. nasadenému družstvu  
Tenisová akadémia Prešov. Dievčatá hrali proti favoritovi odvážne, no opäť sme prehrali 
najtesnejším rozdielom 3:4. Touto prehrou sme hrali 3. zápas o 7. miesto proti veľko-
klubu TK Slávia Agrofert Bratislava, ktorý sme vyhrali 5:2. Dievčatá obsadili celkové 7. 
miesto, mrzí najmä prehra 3:4 so Slovanom, ktorý obsadil 2. miesto, keď sa dostal až 
do finále.

Výsledky hráčok ŠK Blava Jaslovské Bohunice v sezóne 2013

Počas roku 2013 odohrali naše hráčky množstvo turnajov, v krátkosti sú spomenuté 
najväčšie úspechy na turnajoch jednotlivcov.

Laura Maluniaková – sezóna bola pre Lauru náročná, nakoľko prešla z kategórie star-
ších žiačok do kategórie dorasteniek. Mala za sebou výbornú sezónu, v slovenskom 
rebríčku do 18 rokov jej patrilo za rok 2013 43. miesto, do 16 rokov bola dokonca 12. 
Laura bola na 1 turnaji  v dvojhre vo finále a 2 turnaje vo štvorhre vyhrala.

Patrícia Junasová – Paťka prešla z kategórie mladších do starších žiačok a odohrala 
aj pár turnajov za dorastenky a aj európske turnaje. Sezónu odštartovala výborne, na 
halových MSR prehrala až vo štvrťfinále s víťazkou. V slovenskom rebríčku za rok 2013 
jej patrilo 7. miesto. Paťka vyhrala medzi staršími žiačkami 2 turnaje vo dvojhre, 4-krát 
bola vo finále štvorhry a v kategórii dorasteniek jeden turnaj vo štvorhre vyhrala a raz 
bola vo finále.

Lea remenárová – Lea prešla tiež do kategórie starších žiačok. V slovenskom rebríčku 
jej za rok 2013 patrilo 19. miesto. Lea vyhrala 1 turnaj vo dvojhre a 1 vo štvorhre a 2 
razy bola vo finále štvorhry.

alexandra Mrvová – Saška tiež prešla do starších žiačok. V slovenskom rebríčku za rok 
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2013 jej patrilo 28. miesto. Saška bola 1-krát vo finále dvojhry a 1 turnaj vo štvorhre 
vyhrala.

Sára Huttová – Sára hrala turnaje v kategórii mladších žiačok. Na konci roku jej patrilo v 
slovenskom rebríčku 63. miesto. Sára bola na jednom turnaji vo finále dvojhry.

Ostatné hráčky sa turnajov nezúčastňovali, ale hrali iba súťaž družstiev. Niektoré odoh-
rali jeden, maximálne dva turnaje.

Tenisová sezóna klubu ŠK BLAVA Jaslovské Bohunice v roku 2014

V roku 2014 Tenisový klub (TK) vstúpil do nového občianskeho združenia (OZ) v rámci 
klubov združujúcich sa v obci Jaslovské Bohunice pod názvom ŠK Blava 1928 Jaslovské 
Bohunice. Všetci hráči boli v novembri 2014 preregistrovaný do nového OZ. V TK v roku 
2014 trénovalo približne 40 detí.

V zimnej časti sezóny na začiatku roka 2014 sme usporiadali turnaje dorasteniek, star-
ších žiačok a mladšieho žiactva. V mesiaci december sa konal už tradičný mikulášsky 
turnaj detí do 10 rokov, na ktorom náš klub reprezentovalo viacero detí. V letnej časti 
sezóny to boli turnaje detí do 8 rokov, mladšieho a staršieho žiactva. Počas roka bola 
zabezpečená aj kondičná príprava, na ktorú ale chodilo málo detí.

Začiatkom októbra sa chlapci do 10 rokov prebojovali do finále Detského Davis Cupu. 
Po druhý raz v desaťročnej histórii Detského Davis Cupu a Fed Cupu s Nadáciou SPP sa 
zo zisku víťaznej trofeje tešili tenisti ŠK Blava Jaslovské Bohunice. V roku 2009 vyhrali 
celoslovenské finále dievčatá a v roku 2014 sa to podarilo chlapcom. Už minulý rok boli 
naši chlapci vo finále. Z tímu zostal Pavel Gula, ozajstný líder. Na poste dvojky hosťoval 
u nás Karol Vlčko z Dubnice, ďalší naši hráči boli o rok mladší.

Víťazné družstvo chlapcov ŠK Jaslovské Bohunice: 

Pavel Gula, Karol Vlčko, Yannik Rogulski, Filip Nagy, Aleš Michalica.

V dňoch 8. - 12. októbra 2014 boli deti na kondičnom sústredení vo Valčianskej doline, 
zúčastnilo sa ho 17 detí.

15. októbra boli deti ŠK Blava Jaslovské Bohunice spolu s trénerkou v NTC, kde si mali 
možnosť zahrať a zatrénovať s legendami svetového tenisu Ivanom Lendlom, Johnom 
McEnroom, Mansourom Bahramim či  Petrom McNamarom, ktorí potom večer hrali 
pred vypredaným hľadiskom exhibíciu.

V tenisovom klube bolo veľa talentovaných detí, výsledky za rok 2014 boli na malú 
dedinu vynikajúce, len v tomto roku sme získali v jednotlivcoch 11 medailí na Maj-
strovstvách západoslovenského regiónu a 3 medaily na Majstrovstvách SR. V súťaži 
družstiev chlapci do 10 rokov vyhrali detský Davis cup, stali sa majstrami Slovenska a 
nadviazali na víťazstvo dievčat vo Fed cupe z roku 2009 a 2. miesto chlapcov z minulého 
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2.miesto v celoslovenskej súťaži chlapcov do 10 rokov (2013), zľava: Peter Kučera, Matúš Barcaj, Pavel Gula, 
Samuel Kyjaci, kapitán Peter Kučera, nad nimi Miloš Mečíř, Žaneta Husárová

Deti TK ŠK Blava J. Bohunice a Slovana Bratislava na exhibícií s legendami (2014): John Mc Enroe, Ivan 
Lendl, Peter McNamara, Mansour Bahrami
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roka. Družstvo dievčat do 14 rokov skončilo 4. na MSR. V poradí najúspešnejších klubov 
SR za rok 2014 nám patrilo vynikajúce 13. miesto! 

Medzi najúspešnejších hráčov klubu patrili: Patrícia Junasová, Laura Maluniaková, Na-
tália Schwarcová, Lea Remenárová, Alexandra Mrvová, z chlapcov Peter Kučera, Pavel 
Gula, Matúš Barcaj. 

Úspešné výsledky v roku 2014

Na majstrovstvách kraja do 18 rokov, ktoré sa konali v Zlatých Moravciach, nás repre-
zentovali Laura Maluniaková a Patrícia Junasová. Zásluhou Patrície Junasovej sme na 
nich získali 2 medaily, keď ako 13-ročná veľmi príjemne prekvapila a skončila vo dvojhre 
aj vo štvorhre v semifinále, čiže na treťom mieste!

V decembri sa konali Halové majstrovstvá západoslovenského kraja do 14 a 18 rokov. 
Dokopy naše hráčky získali 6 medailí! Na majstrovstvách  kraja do 14 rokov v Piešťa-
noch to boli 4, keď Patrícia Junasová skončila 2. vo dvojhre a vo štvorhre získala dokon-
ca titul. Hráčky Alexandra Mrvová a Natália Schwarcová získali so svojimi partnerkami 
3. miesta vo štvorhre.

V januári sa konali v Národnom tenisovom centre v Bratislave Halové majstrovstvá Slo-
venska do 14 rokov, na ktorých nás reprezentovali Patrícia Junasová a Natália Schwar-
cová. Úspešnejšia bola Patrícia Junasová, ktorá sa vo dvojhre prebojovala do štvrťfinále 
a vo štvorhre dokonca získala striebornú medailu, keď so svojou partnerkou prehrali 
až v supertiebreaku vo finále, a tým potvrdila, že zaslúžene patrí medzi špičku na Slo-
vensku.

Na majstrovstvách Slovenska do 16 rokov v Lučenci nás reprezentovali Laura Maluni-
aková a Patrícia Junasová. Laura Maluniaková sa vo dvojhre prebojovala medzi 16 naj-
lepších a vo štvorhre získala bronzovú medailu, keď so svojou partnerkou prehrali až v 
semifinále.

Majstrovstvá Slovenska do 18 rokov sa konali v Piešťanoch, z nášho klubu si účasť na 
nich vybojovala iba Patrícia Junasová. Vo dvojhre sa prebojovala medzi 16 najlepších a 
vo štvorhre medzi 8 najlepších párov.

Výsledky družstiev v roku 2014:

Chlapci do 10 rokov: 

Majstri SR aj kraja, víťazi slovenského, krajského a okresného Detského Davis Cupu - 
(Pavel Gula, Karol Vlčko, Yannik Rogulski, Aleš Michalica, Filip Nagy)

Dievčatá do 10 rokov: 

4. miesto na krajskom Fed cupe (Nadaská Laura, Mrvová Natália, Švecová Tatiana)

Dievčatá do 12 rokov: 
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5. miesto v MR I. (Filová Alexandra, Melicherová Kristína, Kiselová Viktória, Bolebru-
chová Emma, Nádaská Natália, Hetešová Alexandra)

Dievčatá do 14 rokov: 

2. miesto v MR I., 4. miesto na majstrovstvách SR (Junasová Patrícia, Remenárová Lea, 
Kovačičová Stella, Kadlečková Michaela, Mrvová Alexandra, Schwarcová Natália)

Chlapci do 14 rokov:  

2. miesto v II. MR (Neštický Lukáš, Chalúpek Adam, Kučera Peter, Barcaj Matúš) 

Dorastenky do 18 rokov: 

A družstvo 2. miesto v MR II. (Maluniaková Laura, Knoll Romy, Junasová Patrícia, Re-
menárová Lea, Mrvová Alexandra) a B družstvo 2. miesto v MR III. (Mrvová Alexandra, 
Schwarcová Natália, Zacharová Klára, Huttová Sára)

Dorastenci do 18 rokov: 

6. miesto v MR I. (Krajčovič Filip,  Hrabovský Vlado, Zachar Ondrej, Polakovič Juraj, 
Kovarský Kristán)

Ženy: II. Slovenská liga: 

2. miesto (Rogulski Patrícia, Maluniaková Laura, Moravcová Rea, Krausková Michaela, 
Knoll Romy, Junasová Patrícia, Remenárová Lea, Mrvová Alexandra, Zacharová Klára)

Výsledky jednotlivcov v roku 2014:

Zima: 

Majstrovstvá SR: do 14 rokov Junasová Patrícia 2.miesto vo štvorhre, do 16 rokov: 
Maluniaková Laura 3. miesto vo štvorhre.

Majstrovstvá regiónu do 14 rokov: Junasová Patrícia, 1. miesto štvorhra a 2. miesto 
dvojhra, Mrvová Alexandra a Schwarcová Natália - 3. miesto štvorhra.

Majstrovstvá regiónu do 18 rokov: Junasová Patrícia 3. miesto v dvojhre aj vo štvorhre.

Leto:

Majstrovstvá SR: Junasová Patrícia 3. miesto vo štvorhre.

Majstrovstvá regiónu do 12 rokov: Kučera Peter 3. miesto vo štvorhre

Majstrovstvá regiónu do 14 rokov: Schwarcová Natália 2. miesto v dvojhre

Majstrovstvá regiónu do 18 rokov: Maluniaková Laura 3. miesto v dvojhre aj štvorhre, 
Junasová Patrícia 3. miesto vo štvorhre.
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Fantastické úspechy tenistov ŠK 1928 Blava  
Jaslovské Bohunice v roku 2015

Tenisový klub usporiadal v zimnej halovej časti roka 2015 dva celoslovenské turnaje. 
Prvý bol turnaj dorasteniek a druhý turnaj mladších žiakov. Dorasteneckého turnaja 
sa zúčastnili aj naše hráčky Patrícia Junasová, Lea Remenárová a Alexandra Mrvová. 
Víťazkou sa stala Patrícia Junasová, ktorá vyhrala vo finále nad ďalšou hráčkou ŠK Blava 
1928 Leou Remenárovou. Alexandra Mrvová vypadla vo štvrťfinále s Alexandrou Ma-
tejčíkovou z Piešťan. 

Na turnaji mladších žiakov, ktorý bol veľmi silno obsadený, sme mali aj našich hráčov 
Petra Kučeru a Pavla Gulu. Peter Kučera vyhral celý turnaj suverénnym spôsobom, keď 
v druhom kole porazil práve Pavla Gulu. Vo štvorhre zvíťazil Peter Kučera so svojím 
partnerom Patrikom Palenčárom, keď vo finále porazili Pavla Gulu s Norbertom Maro-
šíkom. 

V tenisovom klube prišlo aj k jednej zmene, keď na poste trénera prípravky v tenisovej 
škole nahradil Ing. Igora Cepka nový mladý tréner Michal Lukačovič z Trnavy, hlavným 
trénerom zostala PhDr. Patrícia Rogulski PhD. 

V tomto roku naši tenisti nadviazali na výborné výsledky z predchádzajúcich rokov, do-
konca taká medailová žatva, aká bola nielen na Majstrovstvách západoslovenského re-
giónu, ale dokonca aj na Majstrovstvách Slovenska, tak taká tu ešte nebola.

Naši tenisti získali v roku 2015 celkovo 9 medailí na Majstrovstvách Slovenska a 17 
medailí na Majstrovstvách regiónu. V súťaži družstiev nás reprezentovalo 8 družstiev, 
ktoré tiež dosiahli skvelé výsledky.

Výsledky jednotlivcov:

Zima:

Majstrovstvá západoslovenského regiónu: Majstrami regiónu sa stali Laura Malu- 
niaková do 18 rokov vo dvojhre a vo štvorhre medzi ženami, Natália Schwarcová do 14 
rokov vo dvojhre, do 12 rokov bol Peter Kučera 2. v dvojhre, Pavel Gula 3. v dvojhre aj 
3. vo štvorhre spolu s Petrom Kučerom.

Majstrovstvá Slovenska: Na halových Majstrovstvách Slovenska získal Pavel Gula 3. 
miesto vo štvorhre do 12 rokov, do 14 rokov Natália Schwarcová 2. miesto vo štvorhre, 
do 16 rokov Patrícia Junasová 3. miesto vo štvorhre a do 18 rokov Laura Maluniaková 
3. miesto v dvojhre.

Leto:

Majstrovstvá západoslovenského regiónu: do 12 rokov bol Pavel Gula 2. v dvojhre aj 
vo štvorhre, Laura Nádaská 3. vo štvorhre, do 18 rokov získala Laura Maluniaková titul 
vo dvojhre a 2. vo štvorhre a Patrícia Junasová bola 3. vo štvorhre.



27

Majstrovstvá Slovenska: Peter Kučera a Pavel Gula získali 3. miesto vo štvorhre (každý 
s iným spoluhráčom) do 12 rokov, do 14 rokov Natália Schwarcová 3. miesto vo štvor-
hre a do 16 rokov Patrícia Junasová 2. miesto vo štvorhre. Hráči Peter Kučera, Natália 
Schwarcová a Patrícia Junasová prehrali vo dvojhre vo štvrťfinále, čím potvrdili, že vo 
svojej vekovej kategórii patria medzi najlepších osem na Slovensku.

Hráči Peter Kučera v kategórii do 12 a Patrícia Junasová do 18 rokov dokázali vyhrať 
celoslovenský turnaj vo dvojhre a vo štvorhre to dokázali na celoslovenských turnajoch 
hráči Pavel Gula, Peter Kučera a Laura Nádaská do 12 rokov, do 14 Natália Schwarcová 
a do 18 rokov Alexandra Mrvová. Pekné úspechy na turnajoch detí do 10 rokov dosiahla 
aj Natália Mrvová, Aleš Michalica a Matúš Kuba-Danaj.

Súťaž družstiev

Medzi najväčšie úspechy v súťaži družstiev treba zaradiť 2. miesto na Majstrovstvách 
Slovenska chlapcov do 12 rokov, postup družstva žien z 2. slovenskej ligy do 1. ligy,  
1. miesto chlapcov do 10 rokov - majstri regiónu a 3. miesto družstva dorasteniek v 
regióne.

Mladší žiaci strieborní na Majstrovstvách Slovenska

V dňoch 20. - 22. augusta sa v Trnave v tenisovom klube Empire konali Majstrovstvá 
Slovenska družstiev mladších žiakov. Majstrovstiev sa zúčastnilo 8 družstiev, z každého 
regiónu postúpili najlepší dvaja. Naši chlapci hrali v zložení Peter Kučera, Samuel Moj-
to, Norbert Marošík a Pavel Gula, kapitánkou bola trénerka Patrícia Rogulski. Chlapci 
dosiahli vynikajúci výsledok, keď až vo finále tesne podľahli družstvu Empire Trnava 
rozdielom len jedného setu. 

Výsledky:

1. kolo: ŠK 1928 Blava - TK Slávia Agrofert STU Bratislava 4:2                                      

Semifinále: ŠK 1928 Blava - Tenisová akadémia Prešov 3:3

Finále: TC Empire Trnava - ŠK 1928 Blava 3:3

Ženy: 2. liga -1. miesto (postup do 1. ligy): Patrícia Rogulski, Rea Moravcová, Michaela 
Krausková, Patrícia Junasová, Lea Remenárová, Romy Knoll, Alexandra Mrvová, Natália 
Schwarcová, Sára Huttová 

Dorastenky: MR I. - 3. miesto: Lea Remenárová, Romy Knoll, Alexandra Mrvová, Natália 
Schwarcová, Sára Huttová

Staršie žiačky: MR II. - 4. miesto: Sára Huttová, Kristína Melicherová, Viktória Kiselová, 
Laura Nádaská, Natália Nádaská, Alexandra Hetešová, Tatiana Švecová

Mladšie žiačky: MR II. - 2. miesto: Laura Nádaská, Natália Nádaská, Alexandra Hetešo-
vá, Tatiana Švecová
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Starší žiaci: MR II. - 1. miesto: Adam Chalúpek, Peter Kučera, Lukáš Neštický, Pavel Gula

Mladší žiaci: MR I. - 2. miesto, MSR - 2. miesto: Peter Kučera, Samuel Mojto, Norbert 
Maročík, Pavel Gula

Chlapci do 10 rokov: MR 1. - víťazi: Aleš Michalica, Matúš Kuba-Danaj, Yannik Rogulski, 
Tobias Hutta

Hráčky Laura Maluniaková a Patrícia Junasová hosťovali v súťaži družstiev za dorasten-
ky TK Kúpele Piešťany, kde sa so svojím tímom po víťazstve v regióne prebojovali na 
MSR dorasteniek. Tam obsadili pekné 5. miesto, keď prehrali len prvý zápas po ťažkom 
žrebe z 1. nasadeným družstvom TK Slávia Agrofert Bratislava. 

Po skončení letnej sezóny 2015 sa po krátkej prestávke od 12.10.2015 začala zimná 
sezóna tréningami v halách. Ešte pred tým sa v dňoch 7.-11. októbra 2015 naši tenisti 
zúčastnili kondičného sústredenia vo Valčianskej doline pri Martine. Sústredenie sa ko-
nalo už 4. rok za sebou, vo Valči sme boli druhý raz. V roku 2015 trénovalo v klube 28 
detí a zápis do prípravky bol začiatkom marca. Prípravka začala s tréningami v apríli na 
antukových dvorcoch.

Začiatkom októbra prišla zo Slovenského tenisového zväzu príjemná správa, v hodnote-
ní klubov za rok 2015 v rámci Slovenskej republiky sme skončili na 12. mieste a v kate-
górii mládeže dokonca na 10. mieste, čoho výsledkom bolo pridelenie TSM (Tréningové 
stredisko mládeže). Následne bolo potrebné vypracovať tréningový plán pre hráčov, 
ktorí spadajú pod TSM – tréningový proces, kondičná príprava, regenerácia, účasť na 
turnajoch, hodnotenie hráčov trénermi, zoznam trénerov, ich tréningovú náplň.

TSM – Tréningové stredisko mládeže

Za výborné umiestnenie jednotlivcov v celoslovenskom rebríčku a úspechy v súťaži 
družstiev nám bola prvýkrát v histórii klubu pridelená TSM, čím klub získa ďalšie výho-
dy zo strany STZ. Vznik TSM v našom klube umožnil aktívnejšiu podporu mladých hrá-
čov do 16 rokov. Podmienkou zachovania TSM bolo  splnenie rebríčkového  postavenia 
hráčov klubu.  Do TSM boli zaradení nasledovní hráči, ktorí splnili kritériá, resp. sa k 
nim priblížili: Patrícia Junasová, Peter Kučera, Pavel Gula, Miloš Karol, Laura Nádaská, 
Alexandra Matejčíková. 

Ďalšie zachovanie podpory TSM bolo závislé na rebríčkovom postavení jednotlivých 
hráčov, preto bolo potrebné aktívne podporovať široký okruh hráčov, ktorí sa zúčast-
ňovali turnajov.

Slovenský tenisový zväz v spolupráci s klubmi, školami a sponzormi, prostredníctvom 
projektu ,,Dajte deti na tenis“ podporuje tenis. Do tohto projektu sme sa zapojili aj my 
a po splnení podmienok sme podpísali zmluvu, ktorej predmetom je podpora klubu 
aktívne pracujúceho s mládežou zo strany STZ a vzájomná spolupráca zmluvných strán 
pri práci s mládežou v rámci koncepcie rozvoja tenisu STZ v následnosti na propagáciu 
projektu „Dajte deti na tenis“.
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1.miesto v celoslovenskej súťaži chlapcov do 10 rokov (2014), zľava hore: Patrícia Rogulski-trénerka, Miloš 
Mečíř, kapitán Ján Medvedík, pod nimi, Karol Vlčko, Filip Nagy, Aleš Michalica, dolu Yannik Rogulski, Pavel 
Gula

2. miesto na Majstrovstvách Slovenska chlapcov do 12 rokov 
(2015), zľava: Patrícia Rogulski-trénerka, Peter Kučera, 
Samuel Mojto, Norbert Marošík, Pavel Gula

1.miesto na Majstrovstvách regiónu (2015),
zľava: Matúš Kuba-Danaj, Tobias Hutta, 
Yannik Rogulski, Aleš Michalica
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Náš tenisový klub sa znovu uchádzal o organizáciu tenisových turnajov mládeže v zim-
nej a letnej sezóne. Prvýkrát v histórii klubu nám pridelili Halové majstrovstvá regiónu 
dorasteniek (do 18 rokov), ktoré sa konali 12.-14.12.2015. Ďalej nám pridelili vysoko 
bodované turnaje triedy ,,B“. V zime koncom januára turnaj mladších žiakov a v marci 
na Veľkú noc turnaj dorasteniek. V lete v auguste to bol turnaj staršieho žiactva.

TK ŠK 1928 BLAVA Jaslovské Bohunice v roku 2016

Činnosť TK bola organizovaná hlavne za účelom podpory športových aktivít detí z Ja-
slovských Bohuníc, čo svojou doterajšou činnosťou a reprezentáciou tieto deti aj po-
tvrdili. V roku 2016 sa klub začiatkom roka vo februári rozlúčil s trénerkou Patríciou 
Rogulski a v apríli s Michalom Lukačovičom. Nahradili ich Matúš Béreš a ako asistent 
Patrik Obal s Janom Matúšom.

Podmienky na tréningový proces boli zabezpečené a dlhodobo udržiavané zo strany 
výkonného výboru TK a zainteresovaných strán obce na štandardne vysokej úrovni. Sa-
motný tréningový proces tak, ako po minulé roky bol nastavený a schválený VV TK a 
jeho aplikácia a naplnenie bolo plne v kompetencii trénerov. Zo strany hráčov bol neu-
stále tréningový proces využívaný v maximálne možnej miere.

V jarnej časti sezóny pred letnými turnajmi a súťažami družstiev nasledovalo jarné 
sústredenie a v októbri tradičné jesenné sústredenie (obidve vo Valčianskej doline vo 
Valči).

Po sústredení nasledovala súťaž družstiev. Náš klub prihlásil 9 družstiev. Ženy hrali 
1. ligu a po vynikajúcom začiatku im chýbal kúsok šťastia, aby postúpili do Extraligy.  
Šťastnejšie, ale vo vyrovnanom zápase lepšie, boli Seničanky, ktoré vyhrali a postúpili. 
Náš klub trápili ku koncu zranenia, čo vlastne rozhodlo o postupe. Dorastenky hrali 
RM I. a skončili po totálnom výbuchu v Piešťanoch, keď si už mysleli, že im víťazstvo 
neutečie, na treťom mieste a nepostúpili na MSR. Dorastenci mali dve družstvá. V RM 
I. skončili na piatom mieste a B družstvo skončilo v RM II. na prekvapujúcom prvom 
mieste. Starší žiaci skončili v RM I. na druhom mieste a prebojovali sa na MSR do Hu-
menného, ale po nevydarených zápasoch, hlavne druhý a tretí deň, skončili na posled-
nom 8. mieste, čo bolo sklamaním. Staršie žiačky skončili v RM II. na štvrtom mieste 
a mladšie v RM I. na piatom mieste. Pri troške šťastia mohli obidve družstvá skončiť o 
nejaký ten stupienok vyššie. Mladší žiaci skončili v RM I. na piatom mieste. Deti do 10 
rokov - chlapci v zložení /Aleš Michalica, Matúš Kuba-Danaj, Yannick Rogulski obsadili 
5. miesto v regionálnej súťaži detí do 10 rokov.       

Po jesennom sústredení v októbri sa začal zimný tréningový cyklus v krytých halách v 
areáli ŠK Blava. Tu boli možnosti a kapacita tréningov značne obmedzené, preto mnoho 
hráčov využívalo aj iné termíny, možnosti sparingov. 

Vzhľadom na možnosti a aktívnu reprezentáciu širokej základne detí sme prioritu vždy 
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stavali na súťaže družstiev, kde sme dosahovali v posledných rokoch značné úspechy.  
Preto bolo logické, že sme sa snažili posilňovať kádre jednotlivých družstiev vhodným 
hosťovaním.  

Počas prestupového termínu odišli niektorí hráči, ale zároveň prišli noví, ktorí zatiaľ 
vhodne doplnili klub na tréningový proces. Bol to Michal Novanský z EMPIRE Trnava, 
reprezentant SR, účastník MS družstiev v roku 2016, Patrik Obal z EMPIRE Trnava, hráč s 
bodmi z ATP turnajov, Matej Maček z EMPIRE Trnava. V novembri sa otvorila prípravka 
detí vo veku 5 - 6 rokov, ktoré sa zaregistrovali na STZ. Záujem bol dobrý a deťom sa 
prvé kroky v tenisovej prípravke páčili. Tréning pozostával z koordinačných prvkov a za-
čiatku tenisovej abecedy. Trénerom prípravky sa stal Michal Čálik, syn reprezentačného 
trénera Daniela Čálika. 

V celkovom rebríčku klubov STZ za rok 2016 sme skončili na 22. mieste zo 196 aktívnych 
klubov v rámci celého Slovenska, čo je úspech. Je vidieť, že v klube sa dobre pracovalo s 
deťmi, ktorým záležalo na súťažnom tenise. Tento úspech bol založený hlavne na obete 
hráčov a ich najbližších. Veľká vďaka patrila trénerom či už predchádzajúcim, ale aj 
súčasným za napredovanie detí.

Patrícia Junasová so zlatom z halových majstrovstiev SR

V halovej sezóne 2016 sa tenisti z nášho tenisového klubu zúčastnili halových majs-
trovstiev regiónov a halových majstrovstiev Slovenska v kategórii 12-, 14-, 16- a 18-roč-
ných a turnajov na Slovensku organizovaných Slovenským tenisovým zväzom (STZ). 
Halovou majsterkou regiónu dorasteniek do 18 rokov vo dvojhre sa stala Laura Ma-
luniaková. Druhá skončila Alexandra Matejčíková. Laura Maluniaková spolu s Patríciou 
Junasovou skončili vo štvorhre na 2. mieste. 

V kategórii mladších dorasteniek do 16 rokov mal náš klub historicky prvú zlatú me-
dailu a zároveň halovú majsterku Slovenska vo štvorhre Patríciu Junasovú. V dvojhre 
skončila vo štvrťfinále. V kategórii do 14 rokov skončil Miloš Karol druhý vo štvorhre na 
majstrovstvách Slovenska a tretí vo štvorhre na majstrovstvách regiónu, čo bol tiež veľ-
mi pekný úspech. V kategórii do 12 rokov skončil náš hráč Pavel Gula na majstrovstvách 
Slovenska tretí vo štvorhre a zároveň na majstrovstvách regiónu skončil na 1. mieste vo 
dvojhre a aj vo štvorhre. Najmladšia hráčka Natália Mrvová sa neprebojovala v kategó-
rii do 12 rokov na medailovú pozíciu. Ostatní hráči sa nedokázali presadiť (Alexandra 
Mrvová, Peter Kučera), respektíve sa nedostali do nominácie.

CTM – Centrum talentovanej mládeže

Už druhý rok za sebou za výborné umiestnenie jednotlivcov v celoslovenskom rebríčku 
a úspechy v súťaži družstiev nám bola pridelená TSM po podpise zmluvy s STZ, čím 
klub získal ďalšie výhody zo strany STZ. Za výchovu mládeže do 14 rokov sme podpísali 
ďalšiu zmluvu o podpore klubov aktívne pracujúcich s mládežou na rok 2016. Ak si chce 
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MSR do 16 rokov Junasová 
- 2. miesto vo štvorhre MSR žilina 1miesto

MSR dorast 2017 7 miesto
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klub udržať takýto štandard, bude potrebné vychovávať a venovať sa mladým hráčom, 
čo klub na jednej strane zaväzuje, ale na druhej teší, ak sa hráčom darí a venujú sa špor-
tu. Bude veľa záležať od rodičov, trénerov, klubu a podporovateľov TK ŠK 1928 BLAVA 
Jaslovské Bohunice. 

ORGANIZOVANÉ TURNAJE:

Deti svojimi výsledkami robili dobré meno nielen sebe, tenisovému klubu, ale v nepo-
slednom rade aj obci. Tieto výsledky nezostali nepovšimnuté ani zo strany najvyššieho 
riadiaceho orgánu STZ, ktorý nám pridelil organizovať významné celoštátne turnaje v 
mládežníckych kategóriách. V decembri 2015 sme v novej prebiehajúcej sezóne uspo-
riadali zimné regionálne majstrovstvá kraja dorasteniek. Taktiež v marci 2016 sme zor-
ganizovali zimný turnaj druhej najvyššej kategórie „B“ dorasteniek a v januári mladších 
žiakov. V lete to bol turnaj staršieho žiactva kategórie ,,B“. Celkovo sme zorganizovali 4 
celoslovenské tenisové turnaje.

Činnosť TK ŠK 1928 BLAVA Jaslovské Bohunice v roku 2017

V roku 2017 ukončil pôsobenie na poste predsedu TK ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice 
Ing. Martin Junas, ktorý sa venoval tenisu v klube od roku 2006 ako koordinátor mlá-
deže,  a neskôr zastával funkciu predsedu TK. V klube prišlo aj k zmenám vo výkonnom 
výbore. Ing. Peter Kučera, Ing. Pavol Gula a Maroš Michalica skončili svoju činnosť a 
nahradili ich noví členovia výkonného výboru. 

Pre rok 2017 nám STZ znovu pridelil organizáciu turnajov. V decembri sme organizovali 
halové majstrovstvá regiónu starších žiakov, v januári turnaj triedy ,,B“ dorasteniek a 
v marci turnaj triedy ,,B“ starších žiačok. V letnej sezóne turnaj triedy ,,C“ dorastu a 
staršieho žiactva.

Pre hráčov bolo zabezpečené sústredenie, ktoré bolo znova vo Valči, Valčianskej doline. 
Po nabraní kondičky sa naši hráči zúčastňovali súťaže družstiev, kde sme v roku 2017 
postavili 6 družstiev. Najlepšie výsledky dosiahli starší žiaci a dorastenci, ktorí sa dostali 
na majstrovstvá Slovenska.

Výsledky družstiev v roku 2017:

Starší žiaci: 

RM I – 2. miesto, postup na MSR
MSR – 3. miesto (družstvo hralo v zložení: Peter Kučera, Pavel Gula, Aleš Michalica, Ivo 
Verčík, Dávid Daniška, Marko Hajdúch)

Staršie žiačky:

RM II – 1. miesto, postup do RM I
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Dorastenci:

RM I – 2. miesto, postup na MSR
MSR – 7. miesto

Dorastenky:

RM I – 3. miesto 

Muži:

RM II – 1. miesto, postup do RM I

Ženy:

1.liga – 6. miesto

Okrem súťaže družstiev hráči klubu sa zúčastňovali celoslovenských turnajov triedy A, 
B, C, D. Niektorí hráči sa svojimi výsledkami nominovali na majstrovstvá regiónov a 
odtiaľ tí, ktorí uspeli, aj na majstrovstvá Slovenska. V kategórii dorast sa podarilo ob-
hájiť spred roka zlatú medailu z halových majstrovstiev Slovenska Patrícii Junasovej vo 
štvorhre. Výborné výsledky dosiahol Peter Kučera, Pavel Gula a Michal Novanský, ktorý 
bol zároveň mládežnícky reprezentant SR a účastník majstrovstiev sveta 2016, majs-
trovstiev Európy 2016, 2017. Prišiel do nášho klubu v roku 2017 z TC Empire Trnava.  

Výsledky jednotlivcov v roku 2017:

Patrícia Junasová, dorast do 18 rokov:

HMSR – 1. miesto štvorhra
MR – 1. miesto dvojhra

Laura Nádaská, staršie žiactvo do 14 rokov:

HMR – 3. miesto štvorhra

Natália Mrvová, mladšie žiactvo do 12 rokov:

HMR – 2. miesto štvorhra

Michal Novanský, dorast do 18 rokov:

HMR – 3. miesto štvorhra

Peter Kučera, staršie žiactvo do 14 rokov a dorast do 18 rokov:

HMR – 3. miesto štvorhra
MR – 3. miesto štvorhra
HMR – 1. miesto štvorhra
MR – 2. miesto dvojhra a 1. miesto štvorhra

Pavel Gula, staršie žiactvo do 14 rokov:
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Družstvo dorasteniek 2016

MSR dorastenky 2013
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HMR – 2. miesto dvojhra a 1. miesto štvorhra
MR – 3. miesto dvojhra a 1. miesto štvorhra

Zimná sezóna v roku 2018 začala celkom peknými výsledkami niektorých našich hráčov. 
Tí, ktorí prešli do staršej vekovej kategórie, sa až tak nepresadili, ale očakáva sa ich 
zlepšenie po získaní skúseností s hrou medzi staršími.

Výsledky hráčov v zimnej časti sezóny 2018:

Patrícia Junasová: HMR – 1. miesto dvojhra a 1. miesto štvorhra

Alexandra Mrvová: HMR – 3. miesto štvorhra

Lea Remenárová: HMR – 3. miesto štvorhra

Pavel Gula: HMR – 3. miesto dvojhra a 1. miesto štvorhra
       HMSR – 2. miesto štvorhra

Laura Nádaská: HMR – 3. miesto štvorhra

Trénerom v klube v roku 2017 bol Mgr. Matúš Béreš a jeho asistentom Patrik Obal, 
ktorý pomáhal hlavne pri sparingoch so staršími hráčmi.

Okolo vlastných odchovancov klubu, ktorí tvorili základ mládežníckych družstiev najmä 
Patrície Junasovej, Laury Maluniakovej, Alexandry Mrvovej a Lei Remenárovej u dievčat 
a Petra Kučeru a Pavla Gulu u chlapcov, sme vytvárali úspešné mládežnícke družstvá, 
ktoré vzorne reprezentovali obec a šírili dobré meno obce. Svojou prácou a množstvom 
mládežníckych družstiev sme boli vzorom aj pre mnohé ostatné kluby a deti išli k nám 
s radosťou reprezentovať.

Hráči Peter Kučera, Pavel Gula, Patrícia Junasová, Laura Maluniaková, Michal Novanský, 
Natália Schwarcová sa počas rokov 2013 - 2018 zúčastňovali aj medzinárodných turna-
jov, čím dokazovali svoj talent a ochotu na sebe pracovať a šíriť dobré meno klubu a 
obce aj v zahraničí.

Ing. Martin Junas, 
člen Správnej rady ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice
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STOLNÝ TENIS ZA POSLEDNÝCH 5 ROKOV

Po návrate zakladateľa stolného tenisu v Jaslovských Bohuniciach RNDr. Karola Gajdoša 
do nášho klubu v roku 2012 po 26 rokoch od jeho odchodu, začal náš klub pracovať 
kvalitnejšie na výchove mládeže. Zároveň sa rozšírila aj členská základňa aktívnych čle-
nov klubu. Narástol počet družstiev z 3 mužských (v sezóne 2012/2013) až na 7 - z toho 
5 mužských a 2 žiacke (v sezóne 2017/2018). 

Výrazne však v posledných rokoch narástla hlavne kvalita stolného tenisu v Jaslovských 
Bohuniciach. Vďačíme za to hlavne premyslenému doplňovaniu družstva kvalitnými 
jednotlivcami z okolia, ktorí v dobe ich angažovania boli vždy medzi najlepšími hráčmi 
nášho klubu. Tým nám výrazne pomohli v súťažiach, ale aj v tréningovom procese, kde 
sa mohli výkonnostne zlepšovať hlavne domáci hráči. Postupne k nám takto prišli - v 
sezóne 2012/13 Miroslav Rábara z Malženíc, v sezóne 2014/15 Vladimír Tibenský z 
Majcichova, v sezóne 2017/18 Lukáš Mužila z Trnavy. Pritom z 30 členov oddielu máme 
len 3 hráčov „cudzích“. Druhým dôležitým dôvodom napredovania klubu sa stala vý-
chova detí, z ktorých postupne vyrastajú a stávajú sa kvalitnými hráčmi - Patrik Sýkora, 
Rasťo Michalec, Martin Matovič, Tomáš Hyža, Tomáš Matovič a ďalší.

V neposlednom rade je úspech klubu založený na kvalitnej a premyslenej práci výkon-
ného výboru, ktorý už 10 rokov pracuje v rovnakom zložení - predseda: Tibor Matovič, 
pokladník: Miloš Rapant, tajomník: Jozef Čápka.

V sezóne 2012/2013 obsadilo naše A družstvo v najvyššej oblastnej súťaži 3. miesto len 
3 body za postupujúcou Modrankou. Družstvo v tejto sezóne tvorili - Miro Rábara, Jozef 
Čápka, Ľuboš Mráz, Štefan Lehen. Miro Rábara bol v tejto sezóne 2. najlepším hráčom 
v oblastnom rebríčku.

B družstvo v zložení Peter Gajarský, Miloš Rapant, Tibor Matovič a Karol Gajdoš skončilo 
na 10. mieste 6. ligy. V 8. lige hrali naši najmladší hráči  - Tomáš Gajarský, Ondrej Za-
char, Roman Michalec, Rasťo Michalec, Martin Matovič -  obsadili 6. miesto. Žiaci pod 
vedením Karola Gajdoša začali trénovať 2x týždenne a začali dosahovať prvé úspechy v 
regionálnych turnajoch žiakov. Výrazne začali napredovať Patrik Sýkora, Martina Čáp-
ková, Dominika Gajarská, Saška Hetešová, Lucia Čapkovičová.

V ďalšej sezóne 2013/2014 sme už do súťaží prihlásili až 2 žiacke družstvá. A družstvo 
žiakov obsadilo v 2. lige len tesne 2. miesto a postúpilo do 1.ligy. Za družstvo nastupo-
vali Martin Matovič, Patrik Sýkora, Martina Čápková a Dominika Gajarská. B družstvo v 
rovnakej súťaži obsadilo 5. miesto.
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Tvorili ho: Alexandra Hetešová , Alžbeta Remenárová, Tomáš Hyža, Lucia Čapkovičová. 

V 5. lige A družstvu len tesne ušiel postup, keď obsadilo 2. miesto za postupujúcim 
Veselým. Družstvo hralo v rovnakom zložení ako v predchádzajúcej sezóne. B družstvo, 
posilnené o trénerovho syna Karola Gajdoša ml., obsadilo v 6. lige pekné 5. miesto.  
C družstvo v 8. Lige, zložené hlavne z dorastencov a žiakov, skončilo na 6. mieste. Miro 
Rábara bol v sezóne najlepším hráčom oblasti, keď v celej súťaži mal len 2 prehry (z 88 
zápasov). 

Do sezóny 2014/15 sme posilnení o Vladimíra Tibenského išli s jasným cieľom - vyhrať 
oblastnú 5. ligu a postúpiť 1.-krát do krajskej súťaže. Tento náš cieľ sme aj úplne jed-
noznačne dosiahli, keď sme súťaž vyhrali s náskokom 12 bodov. Pod tento historický 
úspech sa podpísali hráči: Miro Rábara, Vladimír Tibenský, Jozef Čápka, Ľuboš Mráz. 
V rebríčku celej ligy skončil Rábara na 1. mieste, Tibenský na 5. mieste a Čápka na 8. 
mieste. 

Historický úspech klubu znásobilo aj C družstvo, ktoré vyhralo suverénne 8. ligu bez 
straty bodu! Potešiteľné bolo, že to dosiahli chlapci v žiackom a dorasteneckom veku za 
malej pomoci Karola Gajdoša st. a Štefana Lehena, hlavne v 1. polovici súťaže. O postup 
sa zaslúžili: Rastislav Michalec, Patrik Sýkora, Martin Matovič, Ondrej Zachar a Roman 
Michalec. B družstvo obsadilo v 6. lige výborné 3. miesto. Družstvo bolo posilnené 
Štefanom Lehenom, ktorý hral v predchádzajúcej sezóne za A družstvo. V tejto sezóne 
sme prihlásili do súťaže od D-čko, v ktorom si na dospelácky stolný tenis zvykali hlavne 
najmladší členovia oddielu. K stolnému tenisu sa po rokoch vrátil aj František Rolenčík, 
ktorý bol ťahúnom tohto družstva.

V sezóne 2015/16 sme 2.-krát prepisovali historické maximum nášho klubu. A družstvo 
ako nováčik prebehlo 4. ligou ako blesk a s náskokom 6 bodov sa stalo suverénnym 
víťazom tejto súťaže! V družstve sa ako hráč č. 4 začal presadzovať len 15-ročný Patrik 
Sýkora. Mal úspešnosť 41%. Začal postupne vytláčať  zo zostavy skúseného Ľuboša 
Mráza. O postup sa ďalej zaslúžili Miro Rábara, Vlado Tibenský a Jozef Čápka. Miro 
Rábara bol aj najlepším hráčom celej 4. ligy. B družstvo bolo nakoniec  nováčikom v 
5. lige (postúpilo z 3. miesta v minulej sezóne, keď družstvo bezprostredne pred ním 
nechcelo postúpiť do vyššej súťaže). Bez väčších problémov uhralo stred tabuľky - 7. 
miesto  v zložení: Gajdoš ml., Gajarský, Tibor Matovič, Lehen, Rapant. Úspech A-čka 
znásobili suverénnym spôsobom jednoznačným postupom aj hráči C-čka, keď vyhrali 
7. ligu bez straty bodu, naviac z pozície nováčika v súťaži. Zaslúžili sa o to: Patrik Sýkora, 
Martin Matovič, Rasťo Michalec, František Rolenčík, Karol Gajdoš st. V zopár ťažších 
zápasoch vypomohli aj Tibor Matovič a Peter Gajarský. Patrik Sýkora bol aj najlepším 
hráčom súťaže, keď prehral len jeden zápas (zo 67). D-čko obsadilo v 8. lige 4. miesto.

Do súťaží sme prihlásili aj E družstvo, ktoré hralo v 9. lige a zbierali v ňom skúsenosti 
najmladší hráči.
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Horný rad zľava:  Jozef Čápka,  Peter Gajarský,  Stanislav Škoda, Pavol Heteš,  Miloš Rapant
Dolný rad zľava: Jozef Kubiš,  Tomáš Gajarský , Tibor Matovič, Ľuboš Mráz
Foto:  Štefan Lehen

A –čko v sezóne 2012/2013:
Horný rad zľava:  Miroslav Rábara, Jozef Čápka
Dolný rad:  Ľuboš Mráz, Štefan Lehen

Horný rad zľava: Ľuboš Mráz, Peter Gajarský, Miroslav 
Rábara, Jozef Čápka
Dolný rad zľava: Miloš Rapant, Karol Gajdoš st., Tibor 
Matovič
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STO v sezóne 2014-15:
Hore zľava:Miroslav Rábara, Tibor Matovič, Miloš Rapant, František Rolenčík, Peter Gajarský, Vladimír 
Tibenský, Jozef Čápka, Ľuboš Mráz
Dole zľava: Rastislav Michalec, Roman Michalec, Dominika Gajarská, Karol Gajdoš, Štefan Lehen, Martina 
Čápková, Martin Matovič, Patrik Sýkora

A-čko v sezóne 2014-15:
Zľava: Miroslav Rábara, Jozef Čápka, Vladimír Tibenský, Ľuboš Mráz
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1.-krát sme tak mali v súťažiach až 5 družstiev dospelých. 

V žiackej súťaži obsadilo A-čko ako nováčik v 1. lige pekné 5. miesto. Zloženie družstva: 
Patrik Sýkora, Tomáš Matovič, Tomáš Hyža, Lucia Čapkovičová. B družstvo žiakov sa sta-
lo suverénnym víťazom 2. ligy v zložení: Tomáš Hyža, Lukáš Padyšák, Soňa Krajčovičová, 
Adrián Rolenčík.

Skvelú bodku za  úspechmi  klubu v tejto sezóne dal Patrik Sýkora na oblastných maj-
strovstvách jednotlivcov mužov 30. apríla 2016 v Malženiciach, keď v konkurencii 32 
hráčov z 5. - 9. ligy trnavského obvodu suverénne vyhral! Prevzal titul po ďalšom hráčo-
vi nášho klubu Vladimírovi Tibenskom, ktorý zvíťazil v predchádzajúcej sezóne a tento 
rok sa ako hráč 4. ligy v krajskej súťaži  nemohol majstrovstiev oblasti zúčastniť.

Na konci sezóny sme sa po dlhých 7 rokoch rozlúčili s našim spoluhráčom Ľubošom 
Mrázom, ktorý vzhľadom na to ako narástla konkurencia, by už nemal v budúcej sezóne 
miesto vyššie ako v C družstve, a tak sa rozhodol, že bude v nasledujúcej sezóne repre-
zentovať svoju rodnú obec Chtelnicu v 8. lige. 

V sezóne 2016/17 sme hrali najvyššie súťaže v doterajšej histórii klubu.

A družstvo ako nováčik v 3. lige skončilo na peknom 4. mieste. Celú súťaž sme odohrali 
v zložení: Rábara, Tibenský, Čápka, Sýkora. Patrik sa stal stabilným hráčom A-čka. 

B družstvo sa vo svojej druhej sezóne prepracovalo o 3 priečky vyššie a obsadilo 4. 
miesto. Lídrom družstva bol Patrik Sýkora (3. najlepší hráč súťaže). Ďalej za družstvo 
nastupovali: Gajdoš ml., Lehen, Gajarský, Tibor Matovič, Rapant. Po dlhých rokoch sa 
do klubu vrátil Pavol Heteš, ktorý bol najvyťaženejším hráčom klubu, keď nastupoval 
až v 3 ligách. 

C družstvo bolo nováčikom 6. ligy a obsadilo pekné 3. miesto. Kvôli poľaveniu v trénin-
govom prístupe sa zastavil rast výkonnosti Rasťa Michalca a Martina Matoviča. Druž-
stvo tak potiahli hlavne starší hráči: Heteš, Lehen, Rapant, Rolenčík.

D družstvo obsadilo v 8. lige 3. miesto a ako sa neskôr ukázalo, postúpilo z neho do 7. 
ligy. Zaslúžili sa o to: Pavol Heteš, František Rolenčík, Karol Gajdoš st., Ondrej Zachar, 
Tomáš Hyža. 

E družstvo skončilo na chvoste 8. ligy - dostávali v ňom šancu naši najmladší hráči, a tak 
umiestnenie nebolo pre nás prioritou.

A žiaci v zložení: Tomáš Hyža, Tomáš Matovič, Lucia Čapkovičová a Viktória Urbanovská 
skončili v 1. lige na 5. mieste a keďže v tejto kategórii pokračovali všetci aj nasledujúcej 
sezóne, bolo to veľkým prísľubom budúceho úspechu. B žiaci postúpili z 2. miesta v 2. 
lige do 1. ligy. O úspech sa zaslúžili: Lucia Čapkovičová, Viktória Urbanovská, Adrián 
Rolenčík, Marek Hulík.
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V poslednej sezóne 2017/18 sme opäť prepisovali historické úspechy nášho klubu.

Keďže zo 4. ligy odstúpilo družstvo Moravského Svätého Jána, stalo sa naše B družstvo 
účastníkom krajskej súťaže 4. ligy. Svoje miesto v 5. lige prenechalo nášmu C-čku. Z 8. 
ligy sa do 7. ligy  po odstúpení Malženíc dostalo naše D-čko. Takže aj bez priameho 
postupu sa dostali až 3 družstvá do vyšších súťaží. Po prvej stabilizačnej sezóne v 3. lige 
malo najvyššie ambície v súťaži naše A-čko. Naplnilo ich neuveriteľne suverénne, keď 
vyhralo 3. ligu a postúpilo do 2. ligy bez straty bodu po výhre vo všetkých 22 zápasov!  
O tento doteraz  najväčší historický úspech sa zaslúžili: Patrik Sýkora, Miroslav Rá-
bara, Vladimír Tibenský, Jozef Čápka a Lukáš Mužila. Po piatich rokoch suverénneho 
kraľovania na poste klubovej jednotky Mira Rábaru nahradil Patrik Sýkora. Potešiteľné 
je to, že sa tak stalo z dôvodu rastu Patrikovej výkonnosti a nie poklesu výkonnosti Mira 
Rábaru. 

B-čko ako nováčik v 4. lige obsadilo pekné 5. miesto. Nastupovalo v zložení: Lukáš Mu-
žila, Pavol Heteš, Karol Gajdoš ml., Štefan Lehen, Peter Gajarský. 

C družstvo v pozícii nováčika v 5. lige bojovalo na chvoste tabuľky, nakoniec sa v súťaži 
zachránilo, o čo sa pričinili: Peter Gajarský, Ferko Rolenčík, Miloš Rapant, Rasťo Micha-
lec a Tibor Matovič. 

D-čko ako nováčik v 7. lige uhralo 8. miesto v súťaži. Za družstvo nastupovali: Rasťo 
Michalec, Tibor Matovič, Karol Gajdoš st., Tomáš Hyža, Tomáš Matovič.

E-čko skončilo v 8. lige na konci tabuľky. Toto družstvo však slúži len ako vstup mladej 
generácie do stolného tenisu dospelých. A tento účel aj napĺňa.

Historický úspech dosiahlo aj A družstvo žiakov víťazstvom v 1. lige žiakov - tým sa 
stali majstrami Trnavského kraja. Zároveň si vybojovali postup na majstrovstvá SR druž-
stiev. O úspech sa zaslúžili: Tomáš Hyža, Tomáš Matovič, Lucia Čapkovičová a Viktória 
Urbanovská. B družstvo žiakov skončilo na 6. mieste 1. ligy žiakov. Nastupovali: Adrián 
Rolenčík, Marek Hulík, Kristián Makovica, Matúš Michalička.

Stolnotenisový klub zažil za posledných 5 rokov najdynamickejší rozvoj počas svojej 
18-ročnej existencie. Zvýšila sa kvantita a významne aj kvalita stolného tenisu. Momen-
tálne máme 30 členov,  z ktorých je polovica v mládežníckom veku. Prepracovali sme sa 
už do 2. ligy a verím, že si ju aj so cťou uhráme. Určite nie je možné postupovať doneko-
nečna, ale mládežnícka základňa, ktorú sme vychovali, by mala byť dlhodobou zárukou 
udržania  dosiahnutej kvality aj v budúcnosti. 

Ing. Jozef Čápka
tajomník VV STK
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Žiaci  v sezóne  2013/14:
Horný rad zľava: Dominika Gajarská, 
Martin Matovič
Dolný rad: Martina Čápková, Patrik 
Sýkora

Víťazi 4.ligy hore zľava:  Patrik Sýkora, Miroslav Rábara, Jozef 
Čápka, Peter Pavlen
Dole zľava: Vladimír Tibenský, Ľuboš Mráz

Víťazi 7.ligy zľava: Ondrej Zachar, Martin Matovič, Patrik Sýkora, Karol Gajdoš, Rastislav Michalec, 
František Rolenčík

STK v sezóne 2016-17:
hore zľava:  Karol Gajdoš, Peter Gajarský, Štefan Lehen, Miloš Rapant,  Miroslav Rábara, Vladimír Tibenský, 
Jozef Čápka, Tibor Matovič
Dole zľava:, Rastislav Michalec, Martin Matovič, Patrik Sýkora, Marek Hulík, Tomáš Matovič, Lucia Čapko-
vičová, Soňa Krajčovičová, Tomáš Hyža
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STK Jaslovské Bohunice – víťaz 3.ligy v sezóne 2017/2018:
Hore zľava: Miroslav Rábara, Patrik Sýkora, Jozef Čápka
Dole zľava : Lukáš Mužila, Vladimír Tibenský

A-čko v sezóne 2016-17:
Hore zľava:  Vladimír Tibenský, Miroslav Rábara, 
Dole zľava: Patrik Sýkora, Jozef Čápka

C-čko v sezóne 2016-17:
zľava:  Štefan Lehen, Martin Matovič, Rastislav 
Michalec, Miloš Rapant
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kLuB FutBaLovýcH vEtEráNov

Partia starých pánov (min. 35 rokov) vyvíja svoju činnosť hlavne v jarných a jesenných 
mesiacoch. Organizujú sa priateľské zápasy, hrávané väčšinou v sobotných termínoch. 
Organizáciu zabezpečuje Stanislav Škoda, hlavne čo sa týka účasti chalanov na zápa-
soch a dohadovanie jednotlivých zápasov. Financie má pod palcom Jozef Čápka a za-
bezpečovanie občerstvenia Vlado Hrabovský, Róbert Vavruš a Miloš Horváth. Momen-
tálne evidujeme asi 25 hráčov.

Každoročne sa odohrá v priemere 15 zápasov. Väčšinou ide o obce z okolia Jaslovských 
Bohuníc, napr. Veľké Kostoľany, Pečeňady, Červeník, Kátlovce, Pavlice, Zeleneč, Hrn-
čiarove, Dolná Krupá, Modranka, Bučany alebo Majcichov. V ostatnom čase sa však 
zúčastňujeme v apríli na medzinárodnom halovom turnaji v Pezinku, kde sú okrem 
slovenských mužstiev aj zástupcovia z Čiech, Moravy alebo Rakúska. Veľmi dobré vzťa-
hy udržujeme aj s dedinou Varín pri Žiline, s ktorou každý rok odohráme dva zápasy. 
Ďalej sa odohrali zápasy aj s Lukáčovcami, Šaštínom, Jabloncom, Limbachom, Pezinkom 
alebo Bobrovcom.

Okrem spomínaných zápasov partia starých pánov hráva futbal aj každú nedeľu o 10.30 
hod. na vedľajšom ihrisku, kde si však môže zahrať každý, kto má čas a chuť. V zimných 
mesiacoch je spestrením aj piatkový nohejbal v tenisovej hale.

Hráči, ktorí sa zúčastňujú väčšiny zápasov:

Pavol Bobák, Ľuboš Bokor, Jozef Čápka, Andrej Čapkovič, Andrej Junas, Vilo Čapkovič, 
Vlado Hrabovský, Miloš Horváth, Martin Junas, Peter Krajčovič, Peter Kučera, Martin 
Kurek, Peter Magula, Stano Škoda, Adrián Chudý, Dušan Malatinský, Róbert Vavruš, 
Jozef Demovič, Martin Gajarský, Fero Mrva, Marek Kobetič, Stano Chrvala.

Stanislav Škoda

predseda VV Klubu futbalových veteránov
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Veterán klub 2017
Horný rad zľava: Adrián Chudý, Martin Kurek, Marek Juhász, Miloš Horváth, Peter Kučera, Dušan Mala-
tinský, Jozef Čápka, Martin Gajarský
Dolný rad zľava: Pavol Bobák, Vladimír Hrabovský, Andrej Junas, Andrej Čapkovič, Robert Vavruš, Peter 
Magula

Varín 2016
Horný rad zľava: Dušan Malatinský, Martin Gajarský, Marek Kobetič, Vladimír Hrabovský, Peter Kučera, 
Jozef Čápka, Miloš Horváth
Dolný rad zľava: Vladimír Hrabovský ml., Stanislav Škoda, Peter Magula, Pavol Bobák, Andrej Čapkovič, 
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B.A.S.T KLUB

B.A.S.T. klub Jaslovské Bohunice bol založený v roku 2006 a odvtedy získal obrovské 
množstvo úspechov doma aj v zahraničí. V klube máme majstrov Slovenska, Česka, 
Európy a taktiež držiteľov slovenských rekordov. Za posledných 5 rokov klub vôbec ne-
zaháľal a dokázal ďalej dopĺňať svoju zbierku úspechov. V roku 2015 si klub prešiel 
zmenou federácie a to z AWPC do federácie WPC. V novej federácii sa máme možnosť 
porovnávať s absolútnou špičkou pretekárov na súťažiach. Od roku 2016 klub rozšíril 
svoje pôsobenie a má pretekára aj v zmiešanom bojovom umení (MMA).  

Najlepšie úspechy B.A.S.T. klubu 2013 - 2018

20.4.2013 Galanta (Majstrovstvá Slovenska v tlaku)
Peter Matovič OPEN do 67.5kg  1. miesto 110kg

27.4.2013 Staré Krečany (Majstrovstvá Česka v tlaku)
Peter Matovič OPEN do 67.5kg 2. miesto 120kg

14.12.2013 Trnava (Vianočný tlak)
Daniel Milkov DORAST  (RAW) 3. miesto 130kg
Radoslav Tomašovič JUNIOR  (RAW)1. miesto 205kg

Majster Slovenska Milan Smutný (vpravo)



48

26.4.2014 Staré Krečany (Majstrovstvá Česka v tlaku)
Daniel Milkov DORAST(RAW) do 100kg 2. miesto 150kg
Peter Matovič OPEN (EQ) do 75kg 2. miesto 145 kg
Ladislav Hricišče Masters (RAW) do 90kg 1. miesto 120kg

10.5.2014 Cífer (Majstrovstvá Slovenska a Česka v silovom trojboji) 
Daniel Milkov DORAST (RAW) do 100kg 1. miesto drep 180kg, tlak 150kg, 
mŕtvy ťah 220kg
2015 – prechod z AWPC do WPC federácie

18.4.2015 Rožnov pod Rathoštem ( Majstrovstvá Česka v tlaku) 
Daniel Milkov DORAST (RAW) nad 105kg mŕtvy ťah 3. miesto 250kg(národný rekord)
Radoslav Tomašovič JUNIOR  (RAW)nad 105kg1. miesto 225kg
Roman Hrčka OPEN (EQ) do 105kg 3.miesto 145 kg

2.5.2015 Galanta (Majstrovstvá Slovenska a Česka v silovom trojboji)
Daniel Milkov DORAST (RAW) do 110kg 1.miesto, drep 210kg, tlak 140 kg,
mŕtvy ťah 235kg (národný rekord)

2.5.2015 Lučenec (Majstrovstvá Slovenska a Česka v tlaku) 
Roman Hrčka OPEN (EQ) do 82.5kg 1.miesto 150kg
Radoslav Tomašovič JUNIOR (RAW) do 125kg 1. miesto 215, 225, 230kg (národné re-
kordy) + absolútny víťaz v kategórii JUNIOR.

4.12.2016 Terchová (Medzinárodná súťaž v tlaku) 
Milan Smutný OPEN (RAW) do 100kg 6.miesto ale zároveň 1. miesto zo Slovákov 150kg 

17.6.2017 Rožňava (Majstrovstvá Slovenska a Česka v silovom trojboji)
Kristián Uhlík DORAST 16-17 (RAW) do 110kg 1.miesto drep 201,203kg (národné rekor-
dy), tlak 102.5kg, mŕtvy ťah 207.5kg

18.6.2017 Rožňava (Majstrovstvá Slovenska a Česka v tlaku) 
Matej Stacho JUNIOR (RAW) do 82.5kg 1. miesto mŕtvy ťah 230kg
Milan Smutný OPEN (RAW) do 82.5kg 1. miesto 160kg
Kristián Uhlík DORAST 16-17 (RAW) do 100kg 1. miesto 100, 105, 107.5, 110kg (národ-
né rekordy)

29.10.2016 – 26.3.2018
Radoslav Tomašovič, bilancia v MMA 2 výhry a 2 prehry

8.3.2018 Nové Zámky (Majstrovstvá Slovenska a Česka v silovom trojboji)
Kristián Uhlík DORAST 18-19 (RAW) do 110kg 2.miesto drep 225kg, tlak 122.5kg, 
mŕtvy ťah 240kg (národný rekord)  
Tomáš Mitošinka DORAST 16-17 (RAW) do 75kg  2.miesto drep 160kg, tlak 95kg 
mŕtvy ťah 175kg
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Dvakrát striebro z trojboja

Dňa 7. - 8. 4. 2018 sa v Nových Zámkoch konali Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v 
silovom trojboji pod federáciou GPC. Na súťaži mal B.A.S.T. klub dvojnásobné zastúpe-
nie. Ako prvý súťažil náš nový pretekár Tomáš Mitošinka a to v kategórii DORAST 16 - 17 
do 75 kg RAW. Tomášovi pri vážení navážili hmotnosť 72.3 kg a pri jeho veku 17 rokov 
to bola vôbec jeho prvá súťaž. Musím ho pochváliť, pretože si počínal veľmi dobre. Ako 
prvú disciplínu absolvoval Drep a všetkými úspešnými pokusmi pri váhach 135, 155 a 
160 kg sa prepracoval na vedúcu pozíciu. Pri benchpressi platnými pokusmi 85 a 95 kg a 
jedným neplatným na váhe 100 kg si udržal vedenie. Ako posledné išiel mŕtvy ťah, kde 
pokoril opäť všetky váhy 150,160 a 175 kg, avšak prišiel o zlato kvôli vyššej hmotnosti 
voči svojmu súperovi. Jeho súper z Maďarska mal rovnaký počet bodov 430 ako Tomáš, 
avšak o 1,5 kg vážil menej. 

Ďalšie zastúpenie sme mali v Kristiánovi Uhlíkovi, ktorý po veľmi tvrdej príprave prišiel 
na súťaž s poraneným ramenom, čo ho dosť limitovalo. Kristián sa nám predstavil v 
kategórii DORAST 18 - 19 do 110 kg RAW. Po platných pokusoch v Drepe na váhach 
200, 215 si na svoj posledný naložil národný rekord 225kg, ktorý tiež pokoril! Na bench-
pressi musel bojovať nielen so samotnou váhou, ale aj s boľavým ramenom. Pokusy na 
váhach 115 a 122,5kg pokoril, no ozvalo sa rameno a na tretí pokus radšej nenastúpil.  
V poslednej disciplíne v mŕtvom ťahu pokazil hneď prvý pokus svojou netrpezlivos-
ťou pri váhe 200 kg. No práve tento moment ho zrejme toľko nabudil, že druhý pokus 
na váhe 215 kg úspešne zvládol. Tretím pokusom váhou 231 kg vytvoril ďalší národný 
rekord. Kikovi bol umožnený aj dodatočný štvrtý pokus o ďalšie pokorenie tohto už 
národného rekordu. Obecenstvo Kristiána prehovorilo a ten váhou neuveriteľných  240 
kg vo svojich 18-tich rokoch posunul svoju hranicu národného rekordu! V konečnom 
zúčtovaní mal smolu ako pred ním Tomáš, nakoľko mal so svojím súperom zo Žiliny 
rovnaký počet bodov 577,5 , ale jeho súper bol o 6,4 kg ľahší a uchmatol mu tak zlato. 

Chlapci mi však urobili radosť aj striebornými medailami a hlavne svojou nezlomnou 
vôľou,  keď bojovali aj so zranením a opäť raz úspešne reprezentovali náš klub a našu 
obec na takomto vrcholnom podujatí, akým sú majstrovstvá Slovenska.

Majster Slovenska – Milan Smutný

Na ďalšej aprílovej súťaži sa dňa 29.4.2018 v ďalekom Liptovskom Mikuláši v tlaku na 
lavičke (benchpress) predstavil náš pretekár Milan Smutný. Milan každou súťažou na-
berá na sile, čo dokázal aj na tejto súťaži. V  hlavnej kategórii OPEN do 82.5 kg RAW 
(bez dresu) mu robili konkurenciu aj borci zo zahraničia, no ani jeden nedokázal dvih-
núť väčšiu váhu ako náš pretekár. Milan všetkými platnými pokusmi 140, 145 a 155 kg 
sa stal majstrom Slovenska vo federácii WUAP a získal zlatú medailu pre B.A.S.T. klub.

Roman Hrčka
predseda B.A.S.T. klubu
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VODáCKO-TURISTICKÝ KLUB

Ani sme sa nenazdali a desať rokov sme tu s vami
(Vodácko-turistický klub ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice)

V tomto roku v rámci osláv 90. výročia založenia organizovaného športu v obci Jaslov-
ské Bohunice si aj vodácko-turistický klub, ktorý je ich súčasťou, pripomenie 10. výročie 
svojej existencie.

Je to iste dôvod pre radosť a bilancovanie.

Rok 2008 bol rokom založenia vodáckeho klubu, ktorý sa v roku 2011 pretransformoval 
na vodácko-turistický klub.

V procese hľadania a zosúladenia priorít klubu sme prešli  náročnou cestou, cestou 
poznávania, zdolávania prekážok, ale i prvých úspechov. Neraz sme vstúpili  do nezná-
mych vôd a spoločne sme splavili niekoľko riek. Nechceme hodnotiť, ani posudzovať 
činnosť klubu, to necháme na iných.

Nie je ľahké vpísať na pár riadkov to, čo všetko sme v rámci našej záujmovo-športovej 
činnosti vykonali. Lebo vodáctvo a turistika nie sú zamerané na súťaženie, výsledky 
a trofeje. Takou obrazne povedanou trofejou je dobre zvládnutý turistický pochod či 
akcia pre deti, prípadne pomoc obci alebo skvelo vydarený splav.

Ak už máme bilancovať, tak spomenieme niektoré významnejšie akcie, ktorých sa buď 
zúčastňujeme, alebo ich aj organizujeme.

Turistické akcie:
1. Zimný výstup na Klenovú,
2. Jarný pochod Považským Inovcom Hlohovec – Havran - Piešťany,
3. Severnou stranou Malých Karpát – Lopašovská 50-ka,
4. Silvestrovský výstup na Marhát.

Vodácke akcie:
1. Splav Moravy,
2. Splav Váhu,
3. Splav Malého Dunaja,
4. Včelárska Paseka a plavba na Seneckých jazerách.
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Akcie pre deti a obec:
1. Účasť na MDD – člnkovanie detí s vodácko-rozprávkovou tematikou:

• Súťaže v maľovaní vodníka, lodí a lodičiek,
• Príchod pirátov na rybník,
• Ríša Pipi Dlhej Pančuchy,
• Deti na vodácko-turistickej ceste,
• Návrat pirátov,
• Alicina ríša zázrakov.

2. Člnkovanie detí pri akciách V Bohunicách pri kaštieli, Countryfest Bohunice,
3. Vodácky výcvik pre školské deti: „Vodáci podávajú pádla deťom“,
4. Pomoc pri skrášľovaní obce v rámci Dňa zeme.

Na záver vyslovujeme želanie: 
„Aby sme to spolu vydržali a zostali ešte zopár rokov s vami.“

Alena Mlčoch Hromadová, členka VV Vodácko-turistického klubu

Členovia vodácko-turistického klubu prevážajú záujemcov  na Medzinárodný deň detí
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Členovia vodácko-turistického klubu prevážajú 
záujemcov  na Medzinárodný deň detí Rybník pri amfiteátri 

Rybník pri amfiteátri 

Zo splavovania
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tENISoví aMatérI

Klub tenisových amatérov (KTA)  je klub, ktorý združuje rekreačných hráčov tenisu a  
priaznivcov tenisu. Vznikol odčlenením sa od tenisového klubu v roku 2013. Počas tých-
to rokov sa stabilizovala základňa, ktorá združuje cca 25 tenistov. Hlavnou úlohou klu-
bu je, aby aj tenisoví amatéri mohli súperiť medzi sebou a zdokonaľovať sa. Tenisoví 
amatéri sú nadšenci. Každý z nich sa učil hrať iným spôsobom a na inom povrchu. Preto 
aj tenisový štýl každého z nás je veľmi zaujímavý. Niektorí si ešte pamätajú začiatky 
tenisu na ceste pred kaštieľom. Máme priaznivé podmienky na rozvoj a napredovanie: 
šesť antukových kurtov a  dve tenisové haly, vďaka nim sa úroveň našich hráčov z roka 
na rok zvyšuje. A verte mi, že niektoré zápasy v rámci ligy sú veľmi atraktívne a taktiež 
emotívne. Súťaživosť a túžba po víťazstve patrí aj k tenisovým amatérom.
Činnosť Klubu tenisových amatérov je zameraná na organizovane turnajov, ligy a prí-
pravu kurtov pred sezónou . Klub organizuje dva štvorhrové turnaje - jeden v decembri 
v tenisových halách Turnaj o pohár starostu obce, v roku 2017 to bol už 14. ročník, a 
počas júla v tenisovom areáli slávnych Blava open, tento rok to bude 9. ročník. Tenisová 
liga v tomto roku píše už svoju trinástu kapitolu. V rámci reprezentácie obce hrajú  dva 
naše tímy  Trnavskú tenisovú ligu (TTL).

Účastníci turnaja o Pohár starostu obce
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Na záver zopár štatistických údajov: 

Víťazi ligy Jasl. Bohunice 2013 - 2017:
2013 – Jozef Čápka
2014 – Jozef Čápka
2015 – Jozef Čápka
2016 – Jozef Vlachovič
2017 – Jozef Vlachovič

Víťazi turnaja O pohár starostu obce 2013 - 2017:
2013 - Ladislav Brveník, Maroš Ondrišek
2014 – Martin Junas, Vladimír Hrabovský ml.
2015 – Ladislav. Brveník, Maroš Ondrišek
2016 – Ľuboš Bokor, Michal Schmidt
2017 – Jozef Benko, Imrich Sloboda

Víťazi turnaja Blava open 2013 - 2017:
2013 – Peter Ulehla, Henrich Ušák
2014 – Martin Lackovič, Peter Ulehla
2015 – Martin Lackovič, Henrich Ušák
2016 – Jozef Vyskoč, Patrícia Junasová
2017 – Zdeno Takáč, Vojtech Žitný
Umiestnenie v rámci TTL 2013 - 2017:
2013 – 15 miesto z 24
2014 – 13 miesto z 22
2015 – 13 miesto z 19
2016 – 11 miesto z 18
2017 – 11 miesto z 17

Ing. Ľuboš Bokor
predseda VV KTA 
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ParagLIDINg

Paragliding je na počet členov najmenším klubom v našom ŠK Blava 1928. Okrem 
jeho zakladateľa Miroslava Matoviča sú v ňom ešte Lenka Matovičová a Michaela 
Matovičová. 

Zhrnutie výsledkov paraglidingu za roky 2013 - 2017
2013
World XC - Svetové cross country
31. miesto vo svetovom hodnotení súťaže cross country sólo lety
30. miesto vo svetovom hodnotení súťaže cross country tandem lety
Slovensko - cross country
2. miesto sólo lety

2014
World XC -Svetové cross country
10. miesto sólo lety (osobný rekord sólo let 341 km - priama vzdialenosť, miesto prele-
tu severná  Brazília)
Slovensko - cross country
2. miesto sólo lety
1. miesto prelety skupina tímy

2015
World XC - Svetové cross country
7. miesto vo svetovom hodnotení súťaže cross country tandem lety
Slovensko - cross country
10. miesto sólo lety
2. miesto prelety skupina tímy

2016
World XC -Svetové cross country
2. miesto vo svetovom hodnotení súťaže cross country tandem lety
Slovensko - cross country
8. miesto sólo lety
1. miesto prelety skupina tímy

2017
2. miesto vo svetovom hodnotení súťaže cross country tandem lety
17.1.2017 uletený svetový rekord na návratovej trati  v tandeme 219,5 km, miesto letu 
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Kerio View,  Keňa
Uznanie  rekordu FAI (svetová letecká asociácia) bolo až v roku 2018.
(osobný rekord 223 km, ale aj najdlhší let na svete v tandeme v súťaži cross country 
miesto letu Keňa)

2017
Slovensko - cross country
8. miesto sólo lety
3. miesto prelety skupina tímy

Let Miroslava Matoviča, ktorý sa uskutočnil 17. januára 2017 v Keni, bol uznaný ako 
nový svetový rekord. Jedná sa o let v kategórii dvojmiestnych padákových klzákov v dis-
ciplíne out-and-return, čiže vzdialenosť na uzavretej návratovej trati na tandemovom 
klzáku.  

Miroslav Matovič
predseda Klubu paraglidingu

Miro Matovič
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ŠPortovaNIE v ŠkoLE

Škola, ako inštitúcia má možnosť spolupracovať so športovými subjektami, alebo vytvá-
rať si aj sama svoje športové zameranie. Jedinou povinnosťou školy je naplniť povinný 
rozsah školského vzdelávacieho programu. Zapájanie sa do školských športových súťaží 
je dobrovoľnou aktivitou, to znamená, že škola sa do súťaží môže, ale aj nemusí zapojiť.  
Závisí to od ochoty riaditeľa školy, učiteľov telesnej výchovy, rodičov, ale aj samotných 
žiakov podieľať sa na školských športových súťažiach.  

Základná škola s materskou školou Jaslovské Bohunice, ktorej zriaďovateľom je obec 
Jaslovské Bohunice vždy patrila k školám, v ktorých sa školský šport rozvíjal.  Okrem 
pravidelnej účasti v športovej olympiáde detí pod názvom Kalokagatia,  sa žiaci zúčast-
ňovali súťaží aj  v halovom futbale,  v malom a veľkom futbale, v streľbe zo vzduchovej 
zbrane, v basketbale,  vybíjanej a volejbale. Postupne sa do povedomia dostávali aj 
nové druhy športu (discgolf, florbal, futsal), ktoré sa vďaka vedeniu školy začína udo-
mácňovať aj u nás.  

O dobrej spolupráci školy a športových klubov svedčí skutočnosť, že zástupcovia jed-
notlivých klubov organizujú športové súťaže a pohybové hry. Príkladom je Tenisový 
klub, ktorý sa po prvom ročníku športových dní, rozhodli v tejto činnosti pokračovať a 
takouto nenásilnou formou pritiahnuť deti k pohybovej aktivite. 
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ŠPORTUJÚ AJ INí

Ten, kto si myslí, že sa športuje len v kluboch organizovaných v ŠK Blava 1928, sa mýli, 
pretože aj mimo nich sa združujú menšie záujmové skupiny, ktoré sa venujú rekreač-
nému športu. 

Discgolf v Jaslovských Bohuniciach

Koncom roku 2017 pribudlo na mape Slovenska nové discgolfové ihrisko, a to práve v 
našej obci v parku pri amfiteátri. Obec Jaslovské Bohunice tak rozšírila možnosti špor-
tovania o ďalší, pomerne netradičný šport.

Discgolf je jedna z najpopulárnejších individuálnych hier s lietajúcim diskom. Už názov 
nám napovedá, že ide o spojenie frisbee a golfu. Terminológia a väčšina pravidiel po-
chádza z golfu, rozdiel je v tom, že sa nehrá loptičkou a palicami, ale hádže sa špeciál-
nymi diskami.

 Moderné začiatky discgolfu siahajú do 60. rokov 20. st. v USA. Tie naozaj prvé, nemo-
derné oveľa skôr v Kanade. Prvé oficiálne discgolfové ihrisko sa datuje v roku 1975, o 
rok neskôr už aj s novým kovovým reťazovým košom.

Ihrisko v Jaslovských Bohuniciach využívajú najmä žiaci zo základnej školy, ktorí sa 
okrem voľného hádzania stretávajú každý piatok na discgolfovom krúžku v hojnej účas-
ti. Veľmi nás teší, že discgolf prilákal do prírody k pohybu aj ich rodinných príslušníkov 
či širokú verejnosť. Vďaka obci si záujemcovia môžu bezplatne zapožičať disky v Pizzerii 
u Sekerovcov a hocikedy tak stráviť krásny športový deň v parku.

Ihrisko je zaradené aj do Slovenskej discgolfovej ligy. Počas tohto roka sa tu uskutočnia 
2 turnaje. Ten prvý už v sobotu 26. mája. V rámci druhého, ktorý sa bude konať na je-
seň, sa uskutočnia aj majstrovstvá Slovenska v juniorských kategóriách, keďže Jaslovské 
Bohunice majú jednu z najväčších juniorských základní na Slovensku.

Aj žiaci základnej školy sa postupne začleňujú do slovenskej discgolfovej komunity a 
zúčastňujú sa viacerých turnajov, kde získavajú neoceniteľné skúsenosti. Prvým takým-
to turnajom v tohtoročnej sezóne bol turnaj Zimná výzva 2018, ktorý sa už tradične 
koná v Kuchyni v Camping parku Karpaty. Turnaj sa odohral 10. februára ešte v zimnom 
snehovom počasí, čo malo tiež svoje čaro. Naši juniori tu obsadili nasledovné miesta: 
Šimon Horváth 1. miesto a Jozef Facuna 3. miesto v kategórii juniorov a Natália Ná-
daská 1. miesto, Viktória Kiselová 2. miesto, Lucia Čapkovičová 3. miesto a Marcela 
Maliarová 4. miesto v kategórii junioriek.
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Druhým turnajom bol Senica Open, ktorý sa konal 17. marca v mestskom parku v Se-
nici. V kategórii juniorov sa umiestnil Šimon Horváth na 5. mieste a Patrik Jurík na 7. 
mieste. V kategórii junioriek Eliška Juríková na 1. mieste a Marcela Maliarová na 2. 
mieste. Na tomto turnaji si Natália Nádaská zmerala sily s hráčkami v hlavnej ženskej 
kategórii, kde napokon obsadila krásne 4. miesto.

Jeden z najkrajších a najväčších turnajov na Slovensku, Budmerice Spring Fling, sa konal 
15. apríla v parku okolo Budmerického kaštieľa. Turnaja sa zúčastnilo 95 hráčov nielen 
zo Slovenska, ale i Česka, Poľska, Maďarska Rakúska či Chorvátska. V rámci junioriek 
sa skvelo umiestnila Natália Nádaská, keď obsadila 2. miesto a Lucia Čapkovičová 3. 
miesto.

Zatiaľ posledným turnajom bol Hlohovec Open. Tu sa okrem hlavných kategórií súťaži-
lo aj v špeciálnych súťažiach. Po prvýkrát na Slovensku sa turnaj zapojil do celosvetovej 
súťaže PDGA Women´s Global Event. To znamená, že všetky súťažiace ženy automa-
ticky súťažili s discgolfistkami z celého sveta. Medzi juniorkami sa najlepšie umiestnila 
Natália Nádaská (1. miesto), Eliška Juríková (2. miesto), Sára Bubánová (3. miesto) a 
Marcela Maliarová (4. miesto). Najlepší z juniorov bol Jozef Facuna na 4. mieste a Filip 
Pavlík na 5. mieste.

Tieto naše deti chytil discgolf za srdce
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Vďaka vybudovaniu pevného ihriska a usporiadaným turnajom sa discgolf dostal do 
povedomia širokej verejnosti. Teší nás, že neprilákal len deti, ktoré už mali možnosť dis-
cgolf spoznať, ale aj takých, ktorí uprednostňovali trávenie voľného času napr. hraním 
počítačových hier. Veľkým prínosom je vzbudenie záujmu o šport aj u menej zdatných 
ľudí, keďže discgolf nie je fyzicky náročný šport. Veríme, že ľudí do discgolfovej komuni-
ty Jaslovských Bohuníc bude len pribúdať, a na záver už len discgolfový pozdrav: Nech 
vám to lieta!

Tanečná gymnastika

Klub Vasilisa sa venuje tanečnej gymnastike a v Jaslovských Bohuniciach pôsobí už piaty 
rok.  Vedie ho ruská trénerka Ksenia Kuksa, ktorá prišla na Slovensko študovať. Učí deti 
nielen základy gymnastiky a rôznych druhov tancov, ale i správnemu držaniu tela. Ich 
zostavy sú plné tanca, ale i gymnastických prvkov.  Naše gymnastky nám každoročne 
obohatia program Rodičovského plesu svojimi zostavami a ich vystúpenia krášlia i mno-
hé iné kultúrne, či spoločenské podujatia. Zúčastňujú sa mnohých súťaží, z ktorých si 
prinášajú cenné ocenenia. Tento rok je však pre klub výnimočný. Dievčatá získali v kva-
lifikačnej súťaži Showtime  v Bratislave zlatú medailu, v súťaži Zlatý kľúčik v Hlohovci  
jednu zlatú, dve strieborné a jednu bronzovú medailu. Z MIA festivalu v Brne si priniesli 
tri zlaté medaily, no najväčším úspechom bolo druhé miesto z Celoštátnej kvalifikačnej 
súťaže Showtime vo výrazových tancoch, ktorá sa konala v Leviciach.

Prvé kolečko discgolfu na snehu
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 Gymnastika je náročný šport plný driny a sebazaprenia, o to cennejšie sú ale ocene-
nia, ktoré dievčatá získali.  Želám dievčatám veľa trpezlivosti a odhodlania trénovať a 
tiež veľa úspechov v ďalších súťažiach. Rada by som sa poďakovala trénerke Ksenii za 
krásne zostavy a Základnej škole v Jaslovských Bohuniciach za poskytnutie telocvične. 

Mgr. Ingrid Bokorová

Tréning tanečnej gymnastiky v školskej telocvični

Dve zlaté medaile z Brna - víťazky s trénerkou I. miesto - Zlatý Kľúčik

Majstrovstvá Slovenska v Leviciach- 
2.miesto. Zľava Sabinka Zimová, 
Irenka Mišíková, Tamarka Mišíková 
a Veronika Bokorová.
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Florbal

FLorBaLL BoHuNIcE vznikol niekedy na jeseň 2013 pod záštitou obce Jaslovské Bo-
hunice a DHZ Jaslovské Bohunice, kedy sme chceli prilákať k športu deti z našej obce. 
V tomto období bol už zriadený aj krúžok Mladý hasič – záchranár. Zároveň sme ich 
pripravovali aj na hasičský šport. Tento šport vyžaduje zručnosť, kondíciu a dostatočný 
a pravidelný tréning. Keďže v zlom počasí a najmä v zime sa nedá veľmi trénovať, preto 
aby sme neprišli o mládež, museli sme vymyslieť ešte nejaký podporný šport. A tak 
vznikol  „FLorBaLL BoHuNIcE“

Za ten čas sa k nám pridalo veľmi veľa chlapcov aj dievčat. Smažíme sa im venovať 
dvakrát do týždňa (v nedeľu a v utorok).  Aspoň tých pár hodín v týždni sa deti venujú 
športu a menej času im zostáva na mobily alebo počítače. Pri tomto športe sa  deti v na-
šej obce učia vzájomnej tolerancii (deti majú od 7 do 16 rokov), spolupráci,  rešpektu. 
Tento šport začína byť veľmi populárny nielen  v našej obci, ale aj na celom Slovensku. 
To, že je populárny, svedčia aj tréningové dni, kedy je u nás viac ako 20 detí a hráme v 
štyroch tímoch.

FLorBaLL BoHuNIcE má za sebou niekoľko podujatí. Začali sme v roku 2016, kedy sme 
hosťovali tímy ako napríklad Základná škola Jaslovské Bohunice, Základná škola Kátlov-
ce, exhibičný turnaj odohrali aj starší Hasiči proti rodičom „floorballových“ detí. Turnaj 
sa konal pod názvom Putovný pohár Starostu obce. Vtedy pohár vyhrala Základná ško-
la Kátlovce, druhí boli Mladí hasiči a Základná škola Jaslovské Bohunice skončila tretia 
v poradí. No vôbec nám to nevadilo, nakoľko bola skvelá atmosféra. Na konci roka 2017 
sme usporiadali šampionát medzi deťmi a rodičmi, kde každé dieťa bolo odmenené 
možnosťou žrebovania v tombole a pamätným diplomom. Radi by sme pokračovali v 
tomto duchu ďalej. Na tento rok 2018 sme naplánovali Putovný pohár spojený s tom-
bolou. Chceli by sme, aby na floorball naďalej chodili deti, mládež a, samozrejme, aj 
rodičia, lebo šport je tá najlepšia vec, ktorá zlepšuje náladu, spája ľudí, čo radi športujú.

Marek Šimko 

            
Účastníci turnaja vo florbale
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BoDYFIt

Ako amatérska skupina nadšencov športu fungujeme už štvrtým rokom a vznikli sme 
na podnet chýbajúcej aktivity pre nadšencov cvičenia a posilňovania jednotlivých partií 
tela.

Cvičenie je zamerané nielen pre ženy. Je to tzv. kruhový workout, kde sa v jednotlivých 
tréningoch precvičuje a zároveň i posilňuje  svalstvo v troch fázach. Prvá fáza je fáza 
úvodného strečingu a zahriatia, druhou je samotné cvičenie a posilňovanie svalstva, 
tretia fáza je zameraná na strečing svalstva.

Počas druhej fázy tréningu sú jednotlivé cviky volené v niekoľkých opakovaniach s vyso-
kou intenzitou následných opakovaní i tzv. HEET tréning, kde medzi jednotlivými cvikmi 
je maximálne 30 sekundová pauza a telo tak zostáva vo vysokej kardiofrekvencii, kedy 
telo viac vydá a zároveň i viac spaľuje.

Tréningy sú 2 x týždenne o 18.30 hod. v telocvični vedľa posilňovne.

K samotnému cvičeniu je potrebná žinenka/podložka, činky podľa stupňa náročnosti 
(ženy zvyčajne 1 kg – 2 kg ), pitný režim, chuť a elán.

Mgr. Art Kristína Marečková

Cvičenie pre ženy s prvkami pilates

Cvičenie pre ženy (nielen pre ženy) je zamerané na posilnenie, spevnenie svalstva, 
správne držanie tela a uvoľnenie psychického napätia. Jedná sa o cvičenie v pokoji – 
bez poskokov – prevažne v ľahu na podložke. Cvičenie je určené pre všetky vekové 
kategórie.

Stolnotenisoví veteráni

Dala ich dohromady láska k stolnému tenisu, ale nechceli ho hrávať už závodne. Chceli 
sa stretávať, len tak sa porozprávať a zabaviť. 
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roMaN ProcHáZka

Je jedným z nás. S futbalom  začínal v prípravkárskom veku v Jaslovských Bohuniciach. 
Ako desaťročný absolvoval výber do Spartak-u Trnava, ktorý úspešne zvládol. V Sparta-
ku  prešiel všetkými žiackymi a dorasteneckými kategóriami. Ako sedemnásťročný začal 
trénovať s A  tímom. V tomto veku  aj prvýkrát nastúpil na zápas. Ako osemnásťročného 
ho postihlo vážne zranenie a operácia, kvôli čomu bol deväť mesiacov mimo futbalu. 
Po zranení sa opäť začal pripravovať s A  tímom a čoraz častejšie nastupoval na zápasy. 
Za Spartak Trnava odohral vyše 150 zápasov. Prešiel všetkými vekovými kategóriami 
slovenskej reprezentácie. Vrcholom bolo, keď v dvadsiatich dvoch rokoch nastúpil za 
A  team slovenskej reprezentácie, za ktorú odohral tri zápasy. Zlomom v jeho kariére 
bol zápas európskej ligy s Levski Sofia, kam neskôr prestúpil. V tomto klube pôsobí už 
päť rokov. Odohral  vyše 170 zápasov, stal sa zástupcom kapitána, čo nie je tak obvyklé 
pre cudzinca. Zmluva s Levski mu končí a rozhodol  sa ju nepredĺžiť. Ako sám povedal: 
„Chcel by som skúsiť nový klub, nové výzvy.“

Želáme veľa úspechov v kariére.  

Roman Prochádzka
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ocENENí 2018

Cena obce Jaslovské Bohunice

ŠK Blava 1928 – Stolnotenisový klub -   za dosiahnutie historického úspechu v sezóne 
2017- 2018

Cena starostu obce

RNDr. Karolovi Gajdošovi – za dlhoročný prínos v rozvoji stolného tenisu a výchove 
mládeže  v obci Jaslovské Bohunice

Ing. Jozefovi Čápkovi – za vzornú reprezentáciu obce a dlhoročnú prácu pri výchove 
mládeže k športu

Ing. Ľubošovi Bokorovi – za dlhoročnú prácu v ŠK a osobný prínos pri rozvoji  športu 
obce Jaslovské Bohunice 

Ing.  Martinovi Junasovi – za dlhoročnú prácu s mládežou  a osobný prínos pri rozvoji 
športu obce Jaslovské Bohunice

Vladimírovi Nádaskému – za dlhoročnú prácu s mládežou a osobný prínos pri rozvoji 
športu obce Jaslovské Bohunice

Romanovi Hrčkovi – za dlhoročnú reprezentáciu  a osobný prínos pri rozvoji športu 
obce Jaslovské Bohunice

Romanovi Procházkovi – za dosiahnuté výsledky a vzornú reprezentáciu obce Jaslovské 
Bohunice 

Alene Mlčoch Hromadovej – za dlhoročnú prácu s mládežou a osobný prínos pri rozvoji 
športu obce Jaslovské Bohunice

Miroslavovi Matovičovi – za vzornú reprezentáciu obce Jaslovské Bohunice a získanie 
svetového rekordu

Milanovi Smutnému  – za vzornú reprezentáciu obce Jaslovské Bohunice  a získanie 
majstrovského titulu

Radoslavovi Tomašovičovi – za dlhoročný prínos v rozvoji športu a vzornú reprezentáciu 
obce Jaslovské Bohunice
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cena starostu obce  – In memoriam

Jozefovi Lukovičovi – za osobný prínos pri zakladaní športových klubov a rozvoj športu 
v obci Jaslovské Bohunice

Celestínovi Gajarskému – za dlhoročný prínos pri rozvoji športu a výchove mládeže v 
obci Jaslovské Bohunice

Pamätný list a finančnú odmenu za  dosiahnuté výsledky v tenise a vzornú reprezen-
táciu obce

Laure Maluniakovej, Patrícii Junasovej, Pavlovi Gulovi, Petrovi Kučerovi, Laure Ná-
daskej, Alexandre Mrvovej, Lee Remenárovej, Patrikovi Obalovi.
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ZávEr

Už odpradávna platí staré dobré „V zdravom tele, zdravý duch“. Žijeme v uponáhľanom 
svete, plnom stresu, fyzickej a psychickej záťaže. Človek je odtrhnutý od prírody a od 
prirodzených pohybových aktivít. Dnes je už vzácnosťou vidieť športovať deti. 

O to viac teší pohľad na naše športoviská, na ktorých pobehuje množstvo našich detí. 
Toto by nebolo možné dosiahnuť bez nadšencov, ktorí bez nároku na odmeny pracujú 
v Správnej rade, ale aj vo výkonných výboroch jednotlivých klubov, ktoré v rokoch 2013 
– 2018 dosahovali vynikajúce výsledky. 

Zameriavame sa hlavne na výchovu mládeže, ale bez skúsenejších jednotlivcov, by táto 
snaha neprinášala svoje ovocie.  Na jednej miske pomyslenej váhy je nadšenie, na dru-
hej financie. Vďaka dotáciám od obce sú misky vyrovnané.  

Na záver sa chcem poďakovať Obci Jaslovské Bohunice a všetkým tým jednotlivcom, 
ktorí si vďaka láske k športu, ukrajujú voľný čas zo svojho súkromia a venujú ho tomu, 
čo ich sprevádza celým životom. Šport.  

Božena Krajčovičová
Prezident ŠK Blava 1928
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