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Trenčiansky župan osobne zagratuloval novým členom Siene slávy trenčianskeho 
futbalu 
 
V sobotu 12. novembra 2016, v Kasárni na Trenčianskom hrade slávnostne uviedli do Siene 
slávy trenčianskeho futbalu (SSTnF) tri osobnosti, ktoré sa nezmazateľne zapísali do histórie 
trenčianskeho futbalu. 
 

O nominácii členov do SSTnF rozhoduje päťčlenná komisia, ktorú tvoria predseda SSTnF 

Pavol Hozlár, generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček, futbalový bádateľ Jozef 

Hankoci, František Koronczi a slovenská trénerská legenda Jozef Jankech. „Je to po 

tretíkrát, kedy sa stretávame na tomto podujatí vzácnych ľudí, ľudí, ktorých spája to, že majú 

veľmi silný vzťah k trenčianskemu futbalu. Je to stretnutie predstaviteľov viacerých generácií 

v dobrej nálade, priateľstve a úcte. Dá sa povedať, že budujeme tradíciu. Veríme, že tá tradícia 

bude pokračovať, že bude aj 10. ročník alebo 20. ročník. Budú tu iní ľudia, ale tradícia, ktorú my 

postupne budujeme a rozvíjame, bude pokračovať,“ povedal na úvod slávnostného večera 

predseda SSTnF Pavol Hozlár. 

 

Pred oceňovaním nových členov Siene slávy si organizátori pripravili krátke spomienkové video 

na šesť zosnulých osobnosti z trenčianskej futbalovej rodiny, ktorí ju opustili za posledných 12 

mesiacov. Prvým oceneným večera bol In Memoriam Ľudovít Koiš, ktorý za Trenčín odohral 

v najvyššej súťaži 8 sezón a v 190 zápasoch československej ligy strelil 43 gólov. Plaketu si 

prevzala jeho dcéra Katarína Malíková. Druhým oceneným sa stal Tibor Rihošek, brankár 

zlatej generácie Jednoty Trenčín. Nateraz posledným členom SSTnF sa stal Jozef Jankech, 

bývalý úspešný strelec Trenčína a medzinárodný tréner. 

 

Priestory Kasárne na Trenčianskom hrade, kde sa slávnostný program odohrával, poskytol 

organizátorom Trenčiansky samosprávny kraj (TSK). „Som veľmi rád, že Sieň slávy 

trenčianskeho futbalu v Trenčíne vznikla, pretože má naozaj o čom hovoriť. Tá história 

trenčianskeho futbalu je naozaj dlhá. Kraj finančne neprispieva na fungovanie futbalové klubu, 

ale z dotačného systému TSK podporujeme športové aktivity. V súčasnosti otvárame na 

stredných školách multifunkčné ihriská, na ktorých sa určite pripravujú aj hráči AS Trenčín,“ 

uviedol župan TSK Jaroslav Baška. 

 

Sieň slávy vznikla pri príležitosti 110 rokov futbalu pod hradom Matúša Čáka v roku 2014. Jej 

zmyslom je zachovávať a interpretovať hrdé trenčianske futbalové dedičstvo, oceňovať zásluhy 

trénerov, funkcionárov, mužstiev, rozhodcov i futbalových novinárov, ktorí významným 

spôsobom prispeli k rozvoju a sláve trenčianskeho futbalu. 
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