Miriam Trenčanová, M. Rázusa 1472/46, 911 01 Trenčín

Mestský úrad Dubnica nad Váhom
oddelenie kultúry MsÚ
Bratislavská 434/9
018 41 Dubnica nad Váhom

Vec: Návrh na vyhodnotenie
V súlade so stanovenými podmienkami vyhodnotenia najlepších športovcov za rok 2009
zverejnenými v Dubnických novinách predkladám návrh, aby do vyhodnotenia najlepších
športovcov v kategórii dospelých športovcov za rok 2009 bol zaradený p. Roman Trenčan, nar.
18. januára 1969, bytom Dubnica nad Váhom, Pod Hájom 1362/152.
Odôvodnenie môjho návrhu vyplýva z nasledovnej charakteristiky a dosiahnutých výsledkov
menovaného v doterajšej kariére a v roku 2009:
– ľadový hokej začal hrávať ako 9-ročný v prípravke 4. hokejovej triedy v r. 1978,
– po žiackych sezónach odohral päť sezón v dorasteneckej a juniorskej extralige za TJ ZTS
SPARTAK DUBNICA,
– počas základnej vojenskej služby hral za KONSTRUKTIVA PRAHA a súbežne tam bol
asistentom trénera prípravky 4. hokejovej triedy,
– po skončení základnej vojenskej služby v r. 1990 prestúpil do TJ GUMÁRNE PÚCHOV, kde
hral do r. 1997,
– sezónu 1997-98 odohral v HK POV. BYSTRICA PANTERS,
– sezónu 1998-99 odohral v J+K NEMŠOVÁ GLADIATORS,
– v roku 1999 prijal ponuku na pôsobenie v zahraničnom hokejovom klube WHITE CAPS
TURNHOUT v Belgicku,
– jeho zahraničné pôsobenie pokračovalo v sezóne 2000-01 v EHC TREND ROYAL
MONTAFON v Rakúsku,
– a v sezóne 2001-02 v HC DALEN DRAGONS vo Švédsku,
– v rámci pôsobenia vo Švédsku ako držiteľ trénerskej licencie „C“ - SZĽH dostal ponuku
trénovať juniorov U20 v HC DALEN; túto ponuku neprijal – dal prednosť športovej výchove
svojho syna a športovým aktivitám na Slovensku,
– v r. 2002 sa vrátil na Slovensko a v ďalšom období sa venoval trénerským a hráčskym
aktivitám,
– spolu s hlavným trénerom p. Pavlom Kaprálikom od roku 1996 trénoval nezištne chlapcov
(ročník 1993); úspešnosť tejto trénerskej činnosti potvrdili víťazstvá nad slovenskými i
českými veľkoklubmi na rôznych turnajoch a vyvrcholila tým, že chlapci ročník U93 v MHK
DUBNICA sa stali MAJSTRI SR 2009 - starší žiaci 9. hokejovej triedy,
– pre jeho trénerské schopnosti bol vybraný do skupiny trénerov aj v prestížnej LETNEJ
HOKEJOVEJ ŠKOLE RASŤA PAVLIKOVSKÉHO A HRÁČOV Z NHL, kde pôsobil v
rokoch 2000, 2001 a 2004,
– okrem trénerskej činnosti od roku 2002 pôsobil aj ako aktívny hráč HERMES DUBNICA
(2002-03), J+K NEMŠOVÁ GLADIATORS (2003-04), TRENČÍN SCORPIONS (2004-06),
NEMŠOVÁ GLADIATORS (2006-07),
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v roku 2007 sa výrazne angažoval pre obnovu MHK DUBICA – tímu mužov, kde po
úspešnej obnove odohral aj dve sezóny,
mimoriadne záslužná je jeho aktivita v oblasti rozvoja IN-LINE hokeja – je hráčom
slovenskej in-line hokejovej extraligy od jej I. ročníka v roku 1997; hral za FEVRA
BRATISLAVA, SUNDEVILS DUBNICA, ILK PIEŠŤANY, HERMES TRENČÍN,
už pri vzniku in-line hokejovej extraligy v r. 1977 si vytýčil cieľ – založiť svoj športový klub
aj v rodnom meste Dubnica nad Váhom,
v r. 2003 tento cieľ dosiahol – založil občianske združenie – športový klub DUBNICA
WILD KINGS, v ktorom vychováva mladé talenty, ale do ktorého aktivít zapája aj svetové
hokejové hviezdy (Demitra, Gáborík, bratia Hossovci, Pavlikovskí a iní); od založenia je
generálnym manažérom klubu, trénerom a kapitánom mužstva,
dlohodobá cieľavedomosť a úspešnosť jeho manažérskej a hráčskej činnosti vyústila do
významných úspechov – v slovenskej extralige v in-line hokeji mužstvo DUBNICA WILD
KINGS vybojovalo titul MAJSTER SLOVENSKA 2006 a po ťažkých finálových zápasoch
s HERMES DUKLA TRENČÍN vybojovalo aj titul MAJSTER SLOVENSKA 2009.
ako skúsený a úspešný hráč in-line hokeja reprezentoval Slovensko v medzištátnych
zápasoch s Maďarskom (2006) a Nemeckom (2008),
rozsah a kvalitu aktivít menovaného vystihuje aj prezývka, ktorou ho pomenovali jeho
spoluhráči a ktorá ho sprevádza a je bežne používaná na jeho oslovenie už od počiatku jeho
športovej a trénerskej kariéry - „KOŇO“.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že p. Roman Trenčan je človekom, ktorý sa dlhodobo, cieľavedome a
úspešne venuje športovej, trénerskej a manažérskej činnosti, reprezentujúcej nielen jeho osobu, ale
aj mesto Dubnica nad Váhom.
Kvalitu jeho výsledkov zvyšuje fakt, že ich dosahuje na amatérskej báze, popri svojom zamestnaní.
.
Výsledky dosiahnuté v jeho kariére v trénerskej a hráčskej činnosti vyvrcholili v roku 2009 –
keď mužstvo DUBNICA WILD KINGS získalo titul MAJSTER SLOVENSKA 2009 v
slovenskej extralige v in-line hokeji, čo je objektívnym dôvodom k tomu, aby Komisia kultúry,
školstva, mládeže a telovýchovy pri MsÚ Dubnica nad Váhom vyhodnotila p. Romana
Trenčana ako najlepšieho športovca i trénera za rok 2009.
Verím preto, že môj návrh sa stretne s porozumením a bude akceptovaný.
S úctou

V Trenčíne 25. januára 2010

Poznámka:
Prehlasujem, že všetky uvedené skutočnosti sú pravdivé a v prípade potreby preukázateľné.

