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Z histórie TJ Elastik Bohdanovce
Náš futbalový klub bol založený 1. augusta 1930. História sa začala písať prvým zápasom s Klčovanmi.
Počas 90 rokov existencie v Bohdanovciach vyrástli v skromných podmienkach (až do roku 1976 bez šatní) viacerí veľmi
dobrí futbalisti, ktorí sa uplatnili aj vo vyšších súťažiach.
Ryška Augustín – v mužstve Spartaka Trnava
Krajčovič Jaroslav – „B“ mužstvo Spartaka Trnava, neskôr hral
na Brezovej
Selecký Milan – ligový dorast Spartaka Trnava
Šarvaic Vladimír – ligový dorast Prievidza
Urgošík Jozef – ligový dorast Prievidza
Vanák Jaroslav – „B“ mužstvo Spartaka Trnava, neskôr v Brezne
Hlbocký Stanislav – ligový dorast Spartaka Trnava
Mikinič Peter – ligový dorast Spartaka Trnava
Dobré výsledky dosahovali hráči Bohdanoviec už v mládežníckych kategóriách, kde sa postupne vytvorili veľmi dobré
kamarátske partie. To bol hlavný dôvod, prečo najkvalitnejší
hráči, ktorí dostávali ponuky z vyšších súťaží, zostávali v Bohdanovciach.
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V sedemdesiatych rokoch sa z vojenskej služby vrátil väčší počet kvalitných hráčov a to bol predpoklad dosiahnutia
veľkého úspechu. Vyústil do postupu do vyšších súťaží 3-krát
po sebe. Vrcholom bolo víťazstvo v Okresnom prebore, ktoré
znamenalo postup do Krajskej súťaže 1.B triedy (terajšia 5. liga)
v roku 1976. To je zatiaľ najvyššia súťaž, v ktorej „A“ mužstvo
Bohdanoviec úspešne pôsobilo šesť sezón.
O tento úspech sa v spomínanej sezóne pričinili nasledovní
hráči a realizačný tím:

tréner:
Alexander Sadloň
vedúci mužstva:
František Vadovič
zdravotník:
Ján Dobšovič
hráči: (ich prezývky v zátvorke):
Ján Patvároš, Štefan Klasovský (Šunda), Milan Kurňava (Fujto),
Dezider Vanák (Hlavatý), Ján Fitoš (Janík), Vendelín Malovec
(Ičo), Milan Síč (Tidoj), Ľubomír Heriban (Uhlár), Jozef Kočiský
(Jano), Anton Malovec (Boby), Vladimír Miklošovič (Bulger),
Stanislav Hlbocký (Vago), Vladimír Šarvaic (Smrko), Jaroslav
Hlbocký (Panenka), Stanislav Kočiský (Rózka), Jozef Kavický
(Džimino) a Marián Krajčovič (Fanfán).
Počas šiestich rokoch účinkovania v 1.B triede prišlo, samozrejme, k prirodzenej výmene niektorých hráčov. Všetci sa zaslúžili
o dôstojné účinkovanie Bohdanoviec v Krajskej súťaži.
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ilustračné foto: www.pixabay.com

Posunieme sa o 45 rokov ďalej, do súčasnosti. Súčasná generácia hráčov pod vedením Radovana Kollára má všetky predpoklady na zopakovanie úspechov z minulosti.

Aktuálne diane v TJ Elastik Bohdanovce
(2019 – 2020)
TJ zaznamenala pomerne veľké zmeny v roku 2019. Po odchode Mariána Šimeka výbor funguje v trojici – Ivan Palšovič, Peter
Köver a Peter Belica. Podarilo sa nám znovu založiť družstvo
prípravky (mladší žiaci), ktoré je veľmi dôležité pre formovanie
budúcich generácií futbalistov. Trénovania sa ujal Filip Nádaský (staršia prípravka) a Peter Belica (mladšia prípravka). Keďže
milo prekvapil záujem zo strany rodičov a najmenších futbalistov, rozhodli sme sa prihlásiť mužstvo prípravky do ligovej súťaže. Na svoj prvý ročník (absolvovali jesennú časť) si počínali
pomerne dobre a zaznamenali aj prvé body do súťaže. Výchova najmenších futbalistov je kľúčová v zabezpečení kontinuity jednotlivých mužstiev TJ. Z tohto dôvodu (nedostatok
odchovaných hráčov) sme boli nútení spojiť mužstvo žiakov
s TJ Boleráz.
Obrovskú radosť nám robilo v roku 2019 mužstvo dorastencov,
ktoré získalo vstupenku (svojím druhým miestom v lige v jesennej časti) na „zimný“ Pohár predsedu ObFZ v hale Družba, ktorý sa im podarilo vo veľkom štýle vyhrať. Dokonca následne
hneď vo svojom prvom ročníku zápisu do súťaže sa im podarilo
ligu vyhrať.
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Mužstvo taktiež uspelo v baráži o postup (s TJ Ostrov) a akceptovalo miestenku do náročnejšej vyššej ligy (V. liga D U19 Západ ZsFZ), kde sa od novej sezóny stretávalo aj s celkami zo
Senického okresu (Gbely, Rybky, Sobotište). Pre menší počet

mužstiev sa liga hrá štvorkolovo a teda mužstvo dorastu jazdí
za zápasmi aj pomerne ďaleko na Záhorie. Dorast bol po vydarenej jesennej sezóne na výbornom prvom mieste s 21 bodmi pred druhým OŠK Smolenice s 19 bodmi.
Bohužiaľ, z dôvodu koronakrízy sa súťaž nedohrala a dorastenci napriek výborným výsledkom sezónu stratili. Vďaka patrí taktiež ich trénerovi Ivanovi Palšovičovi, ktorý bude mužstvo viesť
i v novej sezóne 2020/2021. V dôsledku odchodu viacerých
hráčov do A mužstva bude dorast bojovať pod hlavičkou
Bohdanovce-Dolná Krupá. Výsledky dorastu sú veľkým prísľubom pre mužstvo mužov, keďže dorast už teraz tvorí kostru
A mužstva (až 8 hráčov z bývalého Dorastu pravidelne hráva za
A mužstvo – Filip Faga, Filip Doboš, Jakub Peško, Lukáš Minarovič, Slavomír Danišovič, Tomáš Dufek, Dominik Peňák, Andrej
Mikulášek).
Ďalšou zmenou v A mužstve bola výmena trénera. Od sezóny
2019 je hlavným trénerom Radovan Kollár, ktorý priniesol nový
vietor do A mužstva. Zmena nastala hlavne po metodickej
stránke tréningov. Radovan sa intenzívne vzdeláva v trénerskej
oblasti, taktiež vedie mužstvo Spartaka Trnava (mládežnícke
kategórie). Spojením tréningov Dorastu a A mužstva vznikla
veľmi homogénna tréningová skupina, ktorej počet je veľakrát
vyšší ako 15 (niekedy dokonca 20). To umožňuje trénerovi veľmi dobrý manévrovací priestor v tréningových jednotkách. Na
základe spätnej väzby hráčov sú tréningy oveľa dynamickejšie
a kondične náročnejšie. Dominantou je neustála práca s loptou. Výsledky prišli prakticky okamžite. Mužstvo po minuloročnom 10. mieste (26 bodov za celú sezónu) sa výrazne zlepšilo
a po jesennej časti mu patrila 4. priečka s takmer rovnakým
počtom bodov ako za celý rok. Bohužiaľ, koronakríza nám znemožnila pobiť sa o postup do vyššej súťaže (na prvé miesto sme
strácali len 6 bodov).
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Po nevýrazných výkonoch v minulých rokoch oba tímy znovu získavajú fanúšikov. Futbalový Dorast a A mužstvo sa snažia
kultúrne aktivizovať taktiež mimo ihriska. Organizovali šibačkovú a hodovú zábavu. Taktiež sa darí zachovávať tradíciu
Petro-Pavlovského zápasu. Dokonca sa mužstvu podarilo zorganizovať firemné hry pre spoločnosť Sloveo/Veolia (viac ako
100 zamestnancov), počas ktorých pripravili guláš, cigánske
pečienky, hotdogy na športovom areáli TJ.
Zmenou prešla taktiež spoločenská miestnosť areálu TJ, ktorá
má nové stierky, je vymaľovaná a čelo miestnosti zdobí ručne
maľovaný znak. V spolupráci s obcou má miestnosť taktiež wifi
internet. V pláne je renovácia kuchyne a okolia športového
areálu (zábradlie, výmena reproduktorov).

Míľniky futbalového klubu TJ Elastik Bohdanovce

6

1930

Futbalový klub v Bohdanovciach nad Trnavou bol založený 1. augusta 1930. Futbalové zápasy sa hrali na
ihrisku Dolná pažiť. Bránky sa osádzali pred zápasom
a po ňom sa zase vykopali a uskladnili.

1956

V tomto roku sa začala upravovať plocha pre nové
ihrisko, ktoré sa rokmi postupne rozrástlo do dnešnej
podoby. Taktiež prišlo aj ku zmene názvu futbalového klubu. Zo Sokola Bohdanovce sa stal TJ Družstevník Bohdanovce.

1968-1971 Za TJ Družstevník Bohdanovce hralo aj družstvo
dievčat, ktoré dosahovalo veľmi dobré výsledky.
1973

Začali sa práce na oplotení ihriska. Postupne sa vybudovali aj sociálne zariadenia a celý areál bol slávnostne odovzdaný do používania dňa 19. 10. 1976.

1976

Káder zo sedemdesiatych rokov si svojími výkonmi
vybojoval postup do kategórie 1.B krajskej súťaže.

1991

Futbalový klub nadviazal na spoluprácu so spoločnosťou Elastik. Tá nepretržite sponzoruje klub, ktorý
dnes nesie názov TJ Elastik Bohdanovce.

1998

Odohral sa prvý ročník hodového Petro – Pavlovského futbalového zápasu, kde tím Petrov a Pavlov
hrá proti výberu sveta. Stretnutia sú obľúbené nie
len u nadšencov športu.
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Program 90. výročia:
14:00
17:00
19:00
19:00 – 23:00

Dorastenci
A mužstvo
slávnostná večera
hudobná skupina Keverovci,
počas prestávok tombola

Bohdanovce nad Trnavou
www.bohdanovce.sk
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