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Trenčiansky samosprávny kraj 

Tlačová správa 

        

   

Trenčín, 6. apríl 2018 
Novú športovú halu zo župného rozpočtu budú využívať aj slovenské volejbalové 
talenty 
 
Pri príležitosti Majstrovstiev Európy vo volejbale mužov do 18 rokov v Púchove  sa na pôde Úradu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) stretli predstavitelia župy s viceprezidentom Európskej 
volejbalovej konfederácie (CEV) a prezidentom Slovenskej volejbalovej federácie (SVF), aby 
spoločne prediskutovali možnosti vzájomnej spolupráce. 
 
Trenčiansky kraj patrí medzi najsilnejšie volejbalové regióny na Slovensku, silné mládežnícke 
základne nájdeme v krajskom meste Trenčín, Púchove, Považskej Bystrici, Novom Meste nad 
Váhom, Myjave ale i na hornej Nitre v Prievidzi a Handlovej. V slovenskej extralige mužov zároveň 
pôsobia tímy z Trenčína, Nového Mesta nad Váhom, Myjavy a Prievidze. Centrum olympijskej 
prípravy (COP) pri Športovom gymnáziu (ŠG) v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK je 
stredisko s viac ako 20 ročnou históriou. Zriadila ho Slovenská volejbalová federácia (SVF) 
s cieľom centralizovať prípravu mládežníckych reprezentačných tímov.  
 
Blížiace sa ME vo volejbale mužov do 18 rokov v Púchove, ktoré sa začnú už túto sobotu 7. 
apríla 2018, využil trenčiansky župan Jaroslav Baška na to, aby na Úrade Trenčianskeho 
samosprávneho kraja prijal viceprezidenta CEV Lubora Halandu, prezidenta SVF Marina 
Kraščeniča, šeftrénera COP Trenčín Petra Kalného a riaditeľa ŠG v Trenčíne Jozefa Pšenku. 
„Diskutovali sme o možnostiach podpory a fungovania volejbalu v našom kraji. Trenčiansky 
samosprávny kraj ponúkol Slovenskej volejbalovej federácií, ktorá zastrešuje COP Trenčín, možnosť 
využívať novú športovú halu, ktorú župa v súčasnosti buduje pri Športovom gymnáziu v Trenčíne, 
kde by v budúcnosti mal vzniknúť aj tzv. stredoškolský kampus. Teší ma, že novú telocvičňu budú 
využívať aj volejbalisti, a že župa môže takýmto spôsobom prispieť k podpore a výchove mladých 
talentov a propagácii volejbalu,“ uviedol trenčiansky župan. 
 
Trenčianska župa je prvý samosprávny kraj, ktorý nové vedenie Slovenskej volejbalovej federácie 
navštívilo v rámci podpory volejbalu v krajoch. „S trenčianskym županom sme sa dohodli na 
spolupráci v oblasti rozvoja mládeže i rozvoja turizmu v kraji. Zaujala nás myšlienka vzniku 
stredoškolského kampusu a výstavba novej športovej haly pri Športovom gymnáziu v Trenčíne. 
V rámci Slovenskej volejbalovej federácie sa budeme snažiť našu mládež motivovať, aby si vybrala 
práve Trenčín, keďže sa budeme snažiť časť našich aktivít presunúť práve do krajského mesta. 
Zaujímavá je tiež myšlienka, aby sa športová hala stala slovenským stánkom COP Trenčín,“ priblížil 
prezident SVF Martin Kraščenič.  
 
Spomínaná výstavba novej telocvične pri Športovom gymnáziu v Trenčíne by mala byť dokončená 
na prelome jari a leta tohto roku, výstavbu financuje z vlastných zdrojov TSK v celkovej sume 
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približne 2,4 milióna eur. V októbri minulého roku župa podpísala Memorandum o spolupráci so 
Slovenským zväzom ľadového hokeja, ktorého výsledkom by malo byť vybudovanie Regionálnej 
stredoškolskej hokejovej akadémie. V budúcnosti by tak v novovzniknutom modernom 
stredoškolskom centre (tzv. kampus) v Trenčíne - Zámostí mohli svoj domov okrem študentov 
stredných škôl a hokejistov nájsť aj volejbalisti. 
 
Majstrovstvá Európy vo volejbale mužov do 18 rokov štartujú v Púchove už túto sobotu  
V poradí trináste ME tejto vekovej kategórie sa uskutočnia v dvoch mestách, v Púchove a českom 
Zlíne. Slovenská reprezentácia aj s piatimi hráčmi zo ŠG v Trenčíne sa predstaví v II. skupine 
s Ruskom, Talianskom, Belgickom, Francúzskom a Ukrajinou. Turnaj v Púchove odštartujú Slováci 
zápasom proti Rusku. Zápasy v skupinách sa budú hrať od soboty 7. apríla 2018 do 12. apríla 2018. 
Celkovo sa na turnaji predstaví 12 tímov v 2 skupinách, pričom záverečná časť turnaja sa odohrá 
v Zlíne.  
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