európska únia

Projekt je spolufinancovaný z ERDF
„Investícia do Vašej budúcnosti“

Šport
v Nitre

objav miesto, zaži príbeh
discover the place, live the story

FUtBAL

Stopy vedúce k počiatkom
futbalu pod Zoborom nás
zavedú k dobrovoľnému
hasičskému zboru na
začiatku 20. storočia,
ktorý zaradil do
výcviku aj hernú
zložku – futbalovú.
Na prelome 50. a 60.
rokov si mužstvo Nitry
prvýkrát zahralo v najvyššej
republikovej súťaži, kde sa
v konkurencii popredných
českých a slovenských stálic
nestratilo. V sezóne 1961/1962
získalo 2. miesto a v tej nasledujúcej
bolo finalistom Stredoeurópskeho pohára.
Ďalším veľkým úspechom bolo tretie miesto
v 1. celoštátnej lige a účasť v pohári UEFA v roku 1989.
V novodobej histórii nitrianskeho futbalu sa klub FC Nitra môže
popýšiť statusom prvého profesionálneho klubu na Slovensku,
ktorý mal jasne vymedzenú filozofiu – podporovať mládežnícky
futbal a sústrediť sa na výchovu odchovancov. Od vzniku
samostatnej slovenskej ligy pôsobilo mužstvo striedavo v prvej
a druhej lige a podávalo priemerné výkony. V sezóne 2004/2005
sa pod Zoborom podarilo vybudovať stabilný káder a v jeho strede
si našli svoje nezastupiteľné pozície aj mnohí domáci odchovanci.
Stabilizované mužstvo jasne dominovalo a tak v máji 2005
mohlo sláviť postup do najvyššej súťaže po najdlhšej odmlke od
konca 70. rokov. Vďaka svojej sile v domácom prostredí sa Nitra
kvalifikovala medzi elitu. Svojou atraktívnou hrou pritiahli hráči
do hľadiska náročných divákov a dosiahli najväčší úspech od éry
samostatnej slovenskej ligy – 3. miesto (sezóna 2007/2008)!
Ďalšie roky sa klub musel vyrovnať nielen z odchodom výborného
trénera P. Hapala ale i mnohých talentovaných hráčov, čo
poznačilo kvalitu hry i umiestnenie mužstva v ďalších rokoch.
FC Nitra, a.s.

Jesenského 4, 949 01 Nitra
Tel.: 037/6513480
fcnitra@fcnitra.sk; www.fcnitra.sk

osoBNosti
60. roky – Viliam Padúch, Ladislav Putera, Milan Navrátil, Viliam
Hrnčár, Michal Pucher
70. roky – Vladimír Szabó, Daniel Ižold, Július Porubský, Fedor
Štarke, Vladimír Ternény, Ivan Horn, Rastislav Vincúr
80. roky – Peter Palúch, Ladislav Molnár, Dušan Borko, Jozef
Kukučka, Kamil Chatrnúch, Róbert Jež st., Jaroslav Dekýš,
Eduard Gajdoš, František Halás, Michal Hipp, Milan Lednický
Ľubomír Moravčík - najúspešnejší futbalista desaťročia,
československý a slovenský reprezentant
90. roky – Ivan Ondruška, Róbert Tomaschek, Peter Gunda, Jozef
Antalovič, Ondrej Ondrovič, Igor Demo, Martin Peško, Jozef
Kotula, Norbert Hrnčár, Mikuláš Lörinc, Ivan Kováč, Peter Burák,
Henrich Benčík, Juraj Dovičovič, Róbert Jež ml.
r. 2000-2012 – Štefan Senecký, Marek Kostoláni, Peter Kostoláni,
Marek Bakoš, Róbert Rák, Ján Štajer, Ivan Hodúr, Jozef Jelšic,
Tomáš Kóňa, Peter Grajciar, Pavol Farkaš, Miroslav Stoch

FUtsAL

V roku 2003 sa „malý futbal“ a „sálový futbal“ združili do
jedného športu – futsalu, ktorý má v Nitre veľkú obľubu a počas
svojej krátkej histórie dosiahol i pekné úspechy. Klub 1. SC
Incar Nitra získal v sezóne 2003/04 zlato a v ďalších dvoch
ročníkoch si vybojoval bronzové medaile. Od roku 2008 pôsobí
v Nitre Mestský futsalový klub, ktorý svoju púť odštartoval
v 2. najvyššej futsalovej lige tzv. Openlige. Už ďalšiu sezónu však
mužstvo posilnené o viacerých skúsených hráčov štartovalo
v najvyššej slovenskej súťaži Extralige. Najlepším doterajším
umiestnením klubu bolo 5. miesto v sezóne 2011/2012.
Futsalový klub MFsK Nitra
+421904148153,
+421911318950
mfsknitra@centrum.sk;
www.mfsknitra.estranky.sk

HoKeJ

Začiatky nitrianskeho
hokeja možno datovať
do obdobia zimy
1923/1924. Vtedy
to však ešte nebol
hokej v dnešnom
chápaní ale tzv.
bandy hokej - ruský
hokej, ktorý sa hral
s malými zahnutými
palicami a gumennou
loptičkou. Od roku
1924 bol tento šport v Nitre
organizačne podchytený v športovom
klube AC Nitra. V roku 1926 sa už na
Slovensku hral kanadský hokej, ktorý bol oveľa
zaujímavejší a dynamickejší. V decembri 1926 si túto hru osvojili
i v Nitre, ktorá sa tak spolu s B. Bystricou, Popradom a Bratislavou
zaradila medzi slovenských hokejových priekopníkov.
Najväčšie úspechy Nitra získala v 80. rokoch, resp. na prelome
2. a 3. tisícročia. Vzostup nitrianskeho hokeja začal v sezóne
2002/2003, kedy hráči v bielo-modrých dresoch vybojovali
extraligu. Najväčší úspech v novodobej histórii hokeja prišiel
v sezóne 2005/2006. Nitra vyhrala základnú časť extraligy
a po skončení play-off obsadila historické tretie miesto, čo
znamenalo zisk bronzových medailí. Dosiaľ najlepšiu sezónu
ešte zvýraznil majstrovský titul našich dorastencov.
osoBNosti:
Štefan Valent, Oliver Juhári, Ján Filc, Rudolf Uličný, Ivan Hrtús,
Jozef Daňo, Ľubomír Kolník, Dušan Milo, Juraj Štefanka, Ivan
Čiernik, Miroslav Šmidriak, Juraj Kolník, Jozef Stümpel

HK Nitra

Jesenského 2, 949 01 Nitra
Tel.: 037/651 34 81
hknitra@hknitra.
sk; www.hknitra.sk

HoKeJBAL

Na severoamerickom kontinente ho volajú street hockey, dek
hockey, či ball hockey, na Slovensku je to pre hráčov a fanúšikov
hokejbal. Ako spontánna hra chlapcov z ulice sa postupne hokejbal
rozvinul do podoby vysoko strategickej hry, ktorá od hráčov
vyžaduje značné pohybové schopnosti s dôrazom na obratnosť,
rýchlosť a schopnosť orientácie. Temperament hokejbalu a jeho
otvorenosť k širokým vrstvám spoločnosti robia z tejto hry
pomaly masovú záležitosť, čoho dôkazom je fakt, že aj v Nitre
sa mu v súčasnosti venujú stovky mužov všetkých vekových
kategórií. Hokejbal na amatérskej úrovni zastrešujú v Nitre dve
ligy – Farská hokejbalová liga, ktorá vznikla už v roku 1994
a Nitrianska hokejbalová liga. Profesionálnu úroveň tohto športu
v Nitre zastupuje od roku 2010 klub HBK Nitrianski rytieri,
ktorý je dvojnásobným majstrom SR. V Nitre sa tiež každoročne
organizuje medzinárodný hokejbalový turnaj STÜMPEL CUP.

HBK Nitrianski rytieri

admin@hbknitrianskirytieri.sk;
www.hbknitrianskirytieri.sk

Farská hokejbalová liga

fhbl.nitra@googlemail.com;
www.fhbl.ccvcnitra.sk

Nitrianska hokejbalová liga
www.nhbl.sk

voLeJBAL

Volejbal sa neorganizovane hral v Nitre už po r. 1918
na oboch stredných školách, ale i v rôznych mestských
častiach a na kúpaliskách, kde sa stretávala mládež.
História súčasného klubu VK Ekonóm sa začala písať v roku
1952, kedy vznikol mužský volejbalový oddiel pri TJ Slávia VŠP
Nitra. Volejbal sa stal jedným z najznámejších a najúspešnejších
športov v histórii Vysokej školy poľnohospodárskej,
teraz Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
V súčasnosti volejbalové družstvo mužov pod názvom VK Ekonóm
SPU Nitra pôsobí v slovenskej extralige. Veľkú pozornosť venuje
klub výchove mládeže, čo sa odrazilo na úspechoch v mládežníckych
kategóriách, ktoré dosiahli na majstrovstvách SR medailové
umiestnenia a v niektorých ročníkoch sa stali aj majstrami SR.
NAJväčŠie úspeCHy
r. 1970 – postup do extraligy
r. 1985 – Akademickí majstri ČSSR
r. 1987 – víťaz I. SNL, kvalifikácia o postup do extraligy
r. 1989 – víťaz I. SNL, kvalifikácia o postup do extraligy
osoBNosti
Ján Paška – zaslúžil sa o založenie volejbalového oddielu
Tréneri: Štefan Szalay – tréner mužov a mládeže VK,
reprezentačný tréner mužov i akademikov SR
Peter Kalný - tréner VK
Hráči: Paška, Lietava, Morháč, Čaplovič, Felix, Antalík, Richter,
Feješ, Belaj, Cehula, Rendek, Tománek, Ris, Vicena, Kamenár,
Brezovský, Kottek, Dobák, Rajt, Ďurica, Mackovič, Mikula,
Folkman, Zentko, Dvonč, Kanás, Hukel, Pavlík, Kraščenič,
Stumpel, Látečka ml., V. Holla, B. Holla, Bíro, Kučera,
Bystrický Paška, Kožík, Klimek, Pažcký, Uzskay a ďalší

vK ekonóm spU Nitra

Čsl. Armády 1, 94976 Nitra
info@volejbalnitra.sk;
www.volejbalnitra.sk

Ženský volejbal sa
v Nitre sformoval v 50.
rokoch v celomestskej
TJ Lokomotíva, neskôr
sa dostal pod krídla
vysokoškolskej TJ Slávia.
V priebehu 70., 80. a 90.
rokov si družstvo udržiavalo
výkonnosť na úrovni lepšej
ako bol priemer v rámci I. SNL.
V súčasnosti sú v Nitre dva volejbalové
oddiely pôsobiace v Extralige žien. Volejbalový oddiel UKF je
stabilný účastník najvyššej súťaže, zatiaľ však nezaznamenal väčší
úspech. Jeho maximom bolo 5. miesto v sezónach 2008/2009
a 2009/2010. Druhý oddiel pod názvom COP Nitra (Centrum
olympijskej prípravy) je zriadený pri Športovom gymnáziu v Nitre
a zastrešuje ho Slovenská volejbalová federácia. Klub COP Nitra
má okrem tímu žien taktiež tím junioriek a kadetiek. Hlavným
cieľom je zabezpečenie komplexnej športovej prípravy vrátane
tréningového a súťažného procesu pre talentované hráčky. Najväčším
úspechom klubu bolo 2. miesto v Extralige žien 2007/2008.
vo UKF Nitra

Tr. A. Hlinku 1, 94901 Nitra

Cop Nitra

Slančíkovej 2, 949 01 Nitra
+421376531641
nitra@copvolley.sk; www.copvolley.sk

plážový volejbal bol v Nitre do r. 2008 len príležitostnou záležitosťou.
Od toho roku však klub 1. ABC Nitra /Prvý amatérsky klub
plážových športov Nitra/ s podporou mesta ponúka verejnosti
pravidelne organizované súťaže: Nitrianska beachvolejbalová liga,
NBL Open – majstrovstvá SR amatérov, Junior NBL pre žiakov
a študentov ZŠ a SŠ. Okrem plážového volejbalu sa klub venuje
aj plážovému tenisu, plážovému futbalu a plážovej hádzanej.
1. ABC Nitra

Novomeského 10, 94901 Nitra
nbl@nbl.sk; www.nbl.sk

BAsKetBAL

Základy nitrianskeho basketbalu boli položené v 50. rokoch
minulého storočia, kedy vznikla Telovýchovná jednota pri
Vysokej škole poľnohospodárskej. Skutočný rozmach basketbalu
nastal v roku 2002, kedy sa mužský basketbalový klub Kcero
SPU Nitra prebojoval do najvyššej slovenskej súťaže. Vo svojej
nováčikovskej sezóne sa umiestnil na bronzovej priečke. Ešte
významnejší úspech sa podarilo získať v sezóne 2004/2005,
kedy Nitrania získali prvý majstrovský titul v novodobej histórii
klubu. Nasledujúce sezóny sa Nitra v slovenskej lige nestratila
a v sezóne 2008/2009 slávila svoj druhý majstrovský titul. V rokoch
2010 a 2011 patril tím Nitry pod vedením Ľubomíra Urbana
k najväčším favoritom ligy, ale nakoniec im chýbal v oboch
sezónach vytúžený posledný krok – výhra v rozhodujúcom
finálovom zápase. Sezóna 2011/2012 bola vo viacerých ohľadoch
pre nitriansky basketbal historická. Ako prvý slovenský tím sa

predstavil v európskej súťaži Eurochallenge Cup, kde skončil na
3. mieste. V danej sezóne klub získal historicky prvé víťazstvo
v Slovenskom pohári a sezónu zavŕšil 3. miestom v Extralige.
BAsKet NitrA s.r.o.

Rybárska 31, 949 01 Nitra
bkspunitra@gmail.
com, www.bknitra.sk

Mládežnícky basketbalový klub BKM Junior UKF Nitra vznikol
v roku 2004 na základe potreby organizácie basketbalu pre
deti školského veku. Orientuje sa najmä na prácu s mládežou,
hlavne dievčenskou zložkou. Prvým úspechom klubu bol
zisk strieborných medailí v kategórii junioriek v roku 2009.
V posledných troch rokoch klub získal v jednotlivých kategóriách
dva majstrovské tituly, 3 strieborné a 2 bronzové priečky.
BKM Junior UKF Nitra
Rybárska 27, 949 01 Nitra
+421905442262
bkm.nitra@gmail.com;
www.bkmnitra.sk

HÁDZANÁ

Ženská hádzaná zaznamenala
v Nitre výborné úspechy najmä
v 70. rokoch , kedy sa stala 2x
majstrom Československa.
V novodobej histórii sa družstvo žien
TJ Plastika umiestnilo 2x na druhom
a 3x na treťom mieste a v roku 1997 vyhralo Slovenský pohár. Na
najvyššiu métu sa im však siahnuť nepodarilo. Napriek tomu vďaka
úspechom, ktoré dosiahli radíme ženskú hádzanú medzi historicky
najúspešnejšie kolektívne športy v Nitre. Na úspechy Plastiky Nitra
by radi nadviazali v Univerzitnom dámskom hádzanárskom klube
ŠG Nitra, ktorý založili v roku 2002 bývalé nitrianske hádzanárky.
Za krátke obdobie vybudovali pyramídu mládežníckych družstiev
s množstvom medailových umiestnení a 5 titulmi v žiackych
a dorasteneckých kategóriách a už druhý rok získavajú skúsenosti
v ženskej interlige WHIL. Vychovali takmer tri desiatky kadetských,
juniorských a seniorských reprezentantiek, ktoré sa postupne
presadzujú v špičkových slovenských kluboch i v zahraničí.
osoBNosti
Tréneri: Ján Kecskeméthy, Ivan Sečanský, Alojz Berec,
Hráčky: Jana Kernerová, Zora Štarkeová, Jana Kuťková,
Gabriela Sabadošová, Mária Vargová, Júlia Kolečániová,
Jana Šrámeková, Anna Kormanová, Miriam Šimáková,
Katarína Hanakovičová, Renata Velická
Mužský hádzanársky oddiel pod hlavičkou TJ Slávia VŠP sa na
prelome 50. a 60. rokov postupne prebojoval z krajskej súťaže do
divízie, neskôr do II. ligy. V 70. rokoch bojovalo družstvo v Slovenskej
národnej lige a dosahovalo popredné umiestnenia v tabuľke.
Po vzniku SR a následnej reorganizácii hralo družstvo v 1. lige, kde
v súťažnom období 1998/1999 zvíťazilo a postúpilo do Extraligy.
V nasledujúcich rokoch bola v hale SPU, kde oddiel pôsobil,
vymenená palubovka, ktorá nebola prispôsobená hádzanej.
Nakoľko nemal oddiel vytvorené vhodné podmienky na tréningy
a majstrovské zápasy, došlo k zániku mužskej hádzanej v Nitre.
UDHK

Mostná 29, 949 01 Nitra
+421905711976
jasminka@mail.t-com.sk

BoX

História pästiarstva na Slovensku sa začína práve v Nitre vďaka
bratskej dvojici Vojtechovi a Hermanovi Cirolníkovcom. Po 2. svet.
vojne sa pästiarstvo začína rozvíjať až v polovici 50. rokoch, kedy
vzniká družstvo dorastencov. Tu dominuje Pavol Kovalinka, neskoršie
veľmi významná osobnosť boxu nielen v Nitre. V priebehu 70. rokov
vrcholí v Nitre seniorský box – Nitra získala titul majstra Slovenska
a prvoligové zápasy boli veľmi populárne. V tomto období sa formuje
i druhá výnimočná osobnosť nitrianskeho boxu – Tibor Hlavačka.
Od r. 1993 sa začína písať novodobá história boxu v Nitre,
keď oddiel pod novým názvom BoxClub Stavbár Nitra
zastrešila TJ Stavbár Nitra. Od tohto obdobia sa Nitrania
pravidelne umiestňujú na prvých priečkach majstrovstiev
Slovenska a získavajú medzinárodné skúsenosti i úspechy.
Obdobie rokov 2000 – 2006 je obdobím znovuzrodenia
seniorského mužstva pod Zoborom. Nitra sa po dlhých rokoch
prihlásila v sezóne 2000/2001 do česko-slovenskej ligy. O dva roky
neskôr, po stabilizovaní družstva, si mohli merať sily s nabitými
a skúsenými celkami v slovenskej Extralige a v sezóne 2005/2006
sa stal Box Club Stavbár Nitra majstrom SR družstiev.
V súčasnosti si nitrianski klub vybudoval suverénne postavenie na
slovenskej boxerskej scéne. Významným faktom je i úzka spolupráca
s klubom ŠKP Bratislava, ktorý podporuje najúspešnejších boxerov
SR a keďže tí sú v súčasnosti v Nitre, tak svoje stredisko vyhradil
v Nitre. Výraznou pomocou pre klub je i spolupráca so športovým
gymnáziom v Nitre a s Univerzitou
Konštantína Filozofa v Nitre.

BCs Nitra

Chrenovská 16, 949 01 Nitra
+421907732861
nitrabox@centrum.sk;
www.boxclubnitra.sk

ZÁpAseNie

Zápasnícky šport má v Nitre bohatú tradíciu. Prvé zmienky o ňom
siahajú do roku 1909, kedy bol založený Hasičský športový spolok,
ktorý združoval 4 športy – futbal, atletiku, plávanie a zápasenie.
O obnovenie aktívnej činnosti zápasníckeho oddielu sa v roku
1946 pričinili aktívny pretekári a zanietenci tohto športu – Karol
Guderna a Štefan Hazlinger. Prvé úspechy sa dostavili začiatkom
šesťdesiatych rokov, kedy bolo obnovené družstvo seniorov.
Sedemdesiate roky boli mimoriadne úspešné vďaka trénerskej činnosti
Jozefa Svitača, vďaka ktorému vyrástli v Nitre výkonnostne vrcholoví
borci Bartek, Kmeť, Barborík, ale hlavne mimoriadne úspešní
odchovanci Dan Karabín a Július Strnisko. Začiatkom 80. rokov sa
na vrchol dostáva ďalšia generácia zápasníkov, z ktorých boli viacerí
ozdobení juniorskými i seniorskými titulmi majstra Slovenska i ČSSR
a obliekali reprezentačné dresy – Samotij, Brucker, Lakatošovci.
Po vzniku samostatnej SR úspešnosť nitrianskych kadetov
pokračovala v rámci majstrovstiev Slovenska. Zo seniorov
najvýraznejšiu výkonnosť dosahoval seniorský majster SR Ladislav
Černek, darilo sa však aj ostatným pretekárom – Marekovi
Novosadovi, Mariánovi Verešovi či Norbertovi Bödörovi.
Zápasenie v súčasnosti zastrešuje TJ AC Nitra, kde svoju
činnosť vyvíjajú i oddiely aikido, ju jutsu a odbor RTVŠ.
Na počesť bývalého trénera Jozefa Svitača organizuje TJ
každoročne významný Medzinárodný turnaj detí a mládeže vo
voľnom štýle – Memoriál Jozefa Svitača.

telovýchovná jednota AC Nitra

Parkové nábrežie 27, 950 50 Nitra
+421376513271
jtoth@acnitra.sk; www.acnitra.sk

KArAte

O rozvoj karate v Nitre a založenie
prvého klubu TJ Slávia VŠP sa pričinili
najmä Miroslav Tóth a Rudolf Farmadín.
V roku 1991 sa klub premenoval na
Športovýklub Karate Farmex, v ktorom
vyrástli úspešní pretekári Martin Trenčanský a Mária Levická
– medailisti z juniorských ME a MS a Klaudio Farmadín –
trojnásobný majster Európy, trojnásobný akademický majster
sveta a držiteľ rekordného počtu medailí z ME a MS.
Historický úspech súťaží družstiev dosiahli pretekári
Farmexu na Majstrovstvách Európy klubov, kde obsadili
3. miesto a svoj úspech zopakovali o rok neskôr na
majstrovstvách sveta klubov odkiaľ priniesli striebro.
V súčasnosti v klube nastupuje nová mladá generácia
karatistov, ktorá vďaka svedomitej trénerskej práci udáva tempo
v slovenskom mládežníckom karate. Klub na počesť Rudolfa
Farmadína organizuje podujatie „Memoriál R. Farmadína“,
na ktorom sa stretáva medzinárodná špička v karate.
Klaudio Farmadín

+421911894100, klaudiofarmadin@gmail.com
www.farmexkarate.sk

Druhým úspešným klubom v Nitre je ŠK KARATE KACHI, ktorý
bol založený v roku 1999, pôvodne ako školský krúžok. Za krátke
obdobie svojej existencie si vybudoval širokú a kvalitnú základňu
členov, z ktorých viacerí patria k slovenskej, európskej i svetovej špičke.
ŠK KARATE KACHI sa stal v sezóne 2011/2012 najúspešnejším
klubom na Slovensku. Medzi najúspešnejších pretekárov klubu
patrí Monika Višňovská – 13-násobná majsterka SR, majsterka
Európy v r.2006, akademická majsterka sveta a víťazka viacerých
turnajov Zlatej ligy, Ivana Višňovská –viacnásobná majsterka
SR, 3. miesto na MS juniorov, 4. miesto na ME seniorov, Matej
Urík – momentálne najúspešnejší slovenský mužský reprezentant
v kata, viacnásobný majster SR, 1. miesto na Akademických ME
(r. 2011), 3. miesto na Akademických MS (2012), 3. miesto na
ME kadetov a juniorov, 4. miesto na ME seniorov (2010, 2012)
Monika višňovská

+421903234087
monikavis@kachi.sk; www.kachi.sk

MoDerNÁ GyMNAstiKA

Mladé športové odvetvie sa začalo vytvárať v rámci športovej
gymnastiky cez umeleckú gymnastiku v 2.polovici 20.storočia.
Prvý oddiel modernej gymnastiky začal pracovať v roku 1974 pri
TJ AC Nitra, od roku 1976 pod TJ Plastika Nitra pod vedením
dlhoročnej trénerky Valérie Sahulčíkovej. V 80. a 90. rokoch
patrili k najvýraznejším osobnostiam gymnastky Mária Horská,
Jana Miklovičová, Martina Polónyiová, Alena Pácalová, Naďa
Šišková, Nora Korčeková, Monika Kilianová a Nina Šišková.
V snahe udržať vysokú výkonnosť modernej gymnastiky v Nitre
výbor TJ Plastika angažoval profesionálnu trénerku, rusku
Ľubov Nikolajevnu Gajduk, ktorá sa tu vydala a do dnešného dňa
odvádza v Nitre profesionálnu prácu pod menom Kilianová.
V roku 2001 bol na Športovom osemročnom gymnáziu
v Nitre vytvorený Oddiel modernej gymnastiky, vďaka
ktorému sa z existujúcich troch oddielov vytvorila
jedna silná základňa modernej gymnastiky.
V novom tisícročí sa stala Nitra vďaka profesionálnym
podmienkam liahňou pre reprezentáciu Slovenskej
republiky. Moderné gymnastky z ŠK ŠOG sa zúčastňujú
vrcholných svetových podujatí – Majstrovstiev Európy
a sveta v individuálnom programe a v spoločných skladbách.
Najvýraznejšie úspechy na týchto vrcholných podujatiach dosiahli
Michaela Mičíková, Zuzana Compelová, Katarína Vargová,
Petra Máčalová, Ivana Dermeková a Renáta Smilnická.

oddiel modernej gymnastiky
ŠK ŠOG Nitra
Slančíkovej 2, 949 01 Nitra
sog@spsnr.edu.sk
www.sportgymnr.sk

KrAsoKorčUľovANie

S korčuľovaním v tej najprirodzenejšej podobe
sa v Nitre stretávame už uprostred 80.
rokov 19. storočia na zamrznutej
rieke a zaplavených lúkach.
S postupným rozvojom
hokeja sa hlásilo o slovo
i krasokorčuľovanie
a to najmä zásluhou
Júliusa Gissera.
V novodobej histórii
krasokorčuľovania
môžeme hovoriť o stabilite
a výkonnostnom raste
pretekárov najmä v rokoch
2000-2005. Zásluhu na tom
má spolupráca zo špičkou
svetového korčuľovania,
najmä prvý zahraničný pretekár
na Slovensku Igor Matcypura,
ktorý priniesol do oddielu sebadôveru
a nové myslenie. Od roku 2005 pôsobí klub
pod názvom HK Nitra KRASO. V roku 2006 vznikol v Nitre
i druhý krasokorčuliarsky klub Krasoklub mesta Nitra s cieľom
organizovať výcvik krasokorčuliarskych zručností na báze záujmovej
činnosti a zabezpečovať výchovu pre výkonnostný šport.
V kluboch pôsobia začínajúce perspektívne deti ale i skúsení pretekári,
ktorí s umiestňujú na popredných miestach v rámci Slovenska.
Medzi najväčšie osobnosti v nitrianskom krasokorčuľovaní
patria Viliam Gonda, Kveta Matejová, Zuzana Okoličányiová,
Igor Matcypura, Zuzana Babiaková, Lucia Starovičová, Zuzana
Nagyová, Simona Ocelková, Lujza Halásová, Katarína Babalová.

HK Nitra KrAso

Jesenského 2, 949 01 Nitra
krasonitra@krasonitra.sk;
www.krasonitra.sk

Krasoklub mesta Nitra

Kláštorská 74, 949 01 Nitra
krasoklubmestanitra@gmail.com

teNis

Prví tenisti vyrastali v meste pod Zoborom už v prvej dekáde
20. storočia. Postupne sa v Nitre vytvorila široká základňa
členstva, časť ktorej pestovala rekreačný tenis a druhá časť tenis
pretekársky. Jedným z najúspešnejších klubov, ktorý vychoval
celý rad profesionálnych tenistov je Tenisový klub Nitra. Ako
samostatný klub vznikol v roku 1991 pod názvom Slávia VŠP
Nitra. Zo športového hľadiska bohaté na športové podujatia
medzinárodného významu boli najmä roky 1991 až 2003. Na
zimných halových majstrovstvách Európy chlapcov do 16 rokov
štartovali už v súčasnosti svetové tenisové osobnosti ako Rafael Nadal,
Tomáš Berdych, Sergej Stachovskij, Gael Monfils a Lukáš Lacko.
Významné úspechy dosiahli tenisti TK Nitra v súťažiach družstiev.
Juniorky získali trikrát za sebou 1998-2000 titul Majstra SR.
Družstvo žien vybojovalo v rokoch 2003,2004 titul Majstra SR,
v roku 2005 striebornú priečku a v rokoch 2002 a 2007 bronz.
V súťažiach družstiev okrem extraligového družstva žien štartuje
každoročne 6-8 družstiev mládeže a družstvo mužov.
Ako individuality sa najvýraznejšie presadili Tatiana Zelenayová,
Igor Zelenay, Stanislava Hrozenská, Andrea Šebová, Ján Frančák,
Mária Živčicová, Michaela Pochabová či Erik Csarnakovics.
tK Nitra

P.O.BOX 10A, Ďumbierska 2,
949 01 Nitra
tknitra@tknitra.sk

AtLetiKA

Nitrianska atletika oslávila v roku 2009 svoje 90. výročie. V začiatkoch
pôsobila na štadióne na Sihoti, kde sa dlhé ale úspešné roky delila
s futbalistami. Hlbokú brázdu v histórii slovenskej i československej
atletiky zanechala Slávia VŠP. Medzi významné osobnosti tej
doby patrili prof. Korček, Jozef Šulgan, Ľudovít Čutrík, Ladislav
Gál, Ľudovít Holka, Ferdinand Matejovič, Ladislav Petrovič, Peter
Oravec, Miroslav Machata, Marian Páleník či Alojz Podolák.
Od roku 1974 má nitrianska atletika svoj domov na atletickom
štadióne na Chrenovej. Atletický oddiel, ako súčasť TJ Stavbár
Nitra, vychováva množstvo slovenských reprezentantov, majstrov
a rekordérov, z ktorých sa už viacerí zúčastnili svetových
súťaží a olympiád. V súčasnosti s viac ako 300 registrovanými
členmi patrí medzi najlepšie atletické kluby na Slovensku.
AC stavbár ŠG Nitra

Tr. A. Hlinku 55, 949 01 Nitra
tjstavbar@stonline.sk

CyKListiKA

Cyklistika je v Nitre športom s dlhou históriu a aktívnou súčasnosťou.
V priebehu minulých rokov mladí nitrianski cyklisti získali
medaile z majstrovstiev Slovenska, umiestnili sa v prvej trojici
Slovenského pohára a stali sa členmi reprezentačného družstva
Slovenska. V súčasnosti fungujú na území mesta dva cyklistické
kluby, ktoré sa venujú rozvoju cestnej cyklistiky a niekoľko ďalších
združení, ktoré zastupujú iné odvetvia cyklistiky. Najstarším
cyklistickým klubom v Nitre je CK Nitra, ktorý vychováva mladých
cyklistov už viac ako 20 rokov. Pretekári tohto klubu sa pravidelne
umiestňujú na popredných priečkach Slovenského pohára
v cyklistike. Medzi najvýraznejšie postavy novodobej nitrianskej
cyklistiky patria Ivan Forgáč, Jakub Kolínek či Luboš Adamus.
Cyklistika v Nitre v posledných rokoch zaznamenala rozkvet
v podobe novovzniknutých etapových pretekov pre mládež. Tohto
jediného etapového podujatia na území Slovenska sa pravidelne
zúčastňujú pretekári z Maďarska, Českej republiky, Slovenska.
CK Nitra Cyklo team

Dószova 5,
951 01 Nitr. Hrnčiarovce
cknitra@post.sk

AMeriCKÝ FUtBAL

V Nitre pôsobí od roku 1997 klub Nitra Knights, ktorý
patrí medzi najstaršie kluby v tomto športe na Slovensku.
V roku 2010 získali v 1. Slovenskej lige amerického futbalu
zlato o rok neskôr sa umiestnili na druhom mieste.
nitra-knights@szm.sk;
www.nitra-knights.szm.com

FLorBAL

V Nitre pôsobí od roku 2003 ŠK Slávia SPU DFA Nitra, ktorý
sa zaoberá florbalom. Za prvotný cieľ si predstavitelia klubu dali
prácu s mládežou. Keďže florbal je na Slovensku mladý šport,
práca s mládežou prinesie výsledky do budúcna aj v seniorských
kategóriách. Počas pôsobenia klubu sa vybudovala silná mládežnícka
základňa – od najmladších hráčov, cez dievčatá až po juniorov, ktorá
je v súčasnosti jednou z najväčších na Slovensku a stále sa rozširuje.
ŠK slávia spU DFA Nitra

Nábrežie mládže 1, 949 01 Nitra
klub@dfanitra.sk; www.dfanitra.sk

KorFBAL

Jediným zmiešaným kolektívnym športom na svete je korfbal,
ktorý sa od roku 1993 začal rozvíjať aj v Nitre. Zásluhou
Jozefa Klimenta vznikol klub 1.KK Rapid Nitra, ktorý úspešne
reprezentoval nitriansky korfbal približne 10 rokov. Na
prelome tisícročí sa po viacerých problémoch klub rozdelil
na dve zložky, až napokon v r. 2004 zanikol. V roku 2010 bolo
v Nitre opäť založené korfbalové družstvo, ktoré sa o dva roky
neskôr začlenilo pod SPU a nesie názov KK SPU Nitra.
KK spU Nitra

Južná 220/29, 949 01 Nitra
+421904547498; +421908131132
kknitra@gmail.com; www.nitra.korfball.sk

pArAGLiDiNG

Počiatky paraglidingu sa v Nitre datujú približne do polovice 90-tych
rokov min. storočia, kedy vznikali prvé pokusy zletieť vrch Pyramída
a Žibrica. Boli to zväčša individuálni piloti či malé skupinky venujúce
sa tomuto športu. Koncom roka 2007 sa sformovala prvá väčšia
skupinka nadšencov a v roku 2009 založili OZ Zair Nitra, ktoré
sa výrazne pričinilo o rozmach paraglidingu v Nitre. V súčasnosti
zastrešuje viac ako 20 aktívnych pilotov z Nitry a blízkeho okolia
a každoročne organizuje paraglidingovú amatérsku súťaž Zobor
Cup, ktorej sa zúčastňujú desiatky pilotov z celého Slovenska.
paraglidingový klub Zobor Air Nitra
+421903152150
www.zair.sk

AeroKLUB NitrA

bezmotorové lietanie / motorové lietanie/ parašutizmus / letecká škola
Aeroklub Nitra

Dlhá 108, 949 07 Nitra – Janíkovce
+421376561251, +421377334805
info@airportnitra.sk; www.airportnitra.sk

ŠACH

Nitriansky šachový klub pôsobí v piatich najvyšších slovenských
súťažiach, od extraligy po 4. ligu. V minulosti pôsobil pod
hlavičkou ZŠK Slávia SPU Nitra, od roku 2008 sa však začala
jeho samostatná éra. Hlavným cieľom združenia je výchova
mladých talentov, angažovanie skúsených
trénerov a pozdvihnutie šachu
v Nitre na vyššiu úroveň.
Nitriansky šachový klub
Baničova 6, 949 01 Nitra

KoLKy

Kolkom sa v minulosti hovorilo, že je to krčmový šport. Kolkové
jednodráhy boli v Nitre na viacerých miestach, až začiatkom 60-tych
rokov bola pri cukrovare postavená dvojdráhová kolkáreň, ktorá plne
vyhovovala kolkárskym súťažiam, v ktorých pôsobili hráči TJ Slavoj
Cukrovar Nitra. Od r. 2004 pôsobí klub pod názvom KK Slávia Nitra.
Kolkársky klub slávia Nitra
Štúrova 61, 94901 Nitra
+421907433826
peter.krajnak@satronet.sk

MotoŠport
FéNiX MotoKLUB sa od r. 2003 venuje moto športu
a organizuje akcie a podujatia pre motorkárov i verejnosť.
Najznámejšie podujatie, ktoré klub organizuje v Nitre je TRIAL
NITRA – medzinárodné majstrovstvá so širokým zastúpením
pretekárov zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Rakúska a Poľska.
Fénix motoklub

Šúdolská 81, 949 01 Nitra
mk-fenix@mk-fenix.sk;
www.mk-fenix.sk

iNCAr revCo teAM vznikol v r. 2000 a v začiatkoch sa
venoval pretekom automobilov do vrchu - HILL CLIMB, kde
získaval popredné umiestnenia ako na Slovensku tak i v Európe.
V súčasnosti bojujú o popredné priečky v okruhových pretekoch
FIA CEZ (Central European Zone) Circuit Racing Trophy po
celej strednej Európe.
incar revco team

Vinárska 14, 951 41 Lužianky
incar@incar.sk; www.incar.sk

Športy
teLesNe
A MeNtÁLNe
postiHNUtÝCH
ŠportovCov
ŠK tpAv NitrA
Športový klub telesne postihnutých a vozíčkarov v Nitre
bol založený v roku 1991 s úmyslom podporiť šport telesne
hendikepovaných. Zakladateľom klubu je Viliam Franko,
členmi sú športovci nielen z Nitry ale z celého Slovenska.
Prvými športovými aktivitami boli stolný tenis, šach,
ľahká atletika, neskôr sa pridala lukostreľba a plávanie.
Každá športová aktivita založila vlastné centrum, Nitra
je centrom lukostreľby, stolného tenisu a šachu.
MeDZi NAJúspeŠNeJŠíCH čLeNov KLUBU pAtriA:
František Velčic – majster sveta telesne postihnutých
v lukostreľbe, Nový Zéland 1999, reprezentant
SR na Paralympiáde v Sydney 2000
Miroslav Kačina – reprezentant SR v lukostreľbe na
Paralympiáde v Sidney 2000, Atény 2004, Peking 2008
Športový klub tpav Nitra
Ľ. Okánika 6a, 949 01 Nitra
franko.viliam@gmail.com

ArABesKA
Spoločnosť pre rozvoj špeciálnej gymnastiky, športu a tanca,
ktorá vznikla v dôsledku potreby zmysluplného trávenia voľného
času hendikepovaných detí a mládeže v nitrianskom regióne.
ArABesKA

Chrenovská 16, 949 01 Nitra
+421905716896
arabeska@arabeska.sk, arabeskanitra@stonline.sk;
www.arabeska.sk

NitriANsKi oLyMpioNiCi
ZUZANA ŠteFečeKovÁ
- slovenská športová strelkyňa, súťažiaca v disciplíne trap. Svoju
streleckú kariéru odštartovala v streleckom klube Fénix v Nitre,
v súčasnosti reprezentuje klub ŠKP Trnava – Stredisko štátnej
športovej reprezentácie Ministerstva vnútra. Začínala so skeetom,
ale už od juniorských čias je jedna z najlepších svetových strelkýň
v trape. V roku 2010 ako prvá Slovenska získala titul majsterky
sveta v streľbe. Je držiteľkou dvoch strieborných medailí
z olympijských hier v pekingu 2008 a v Londýne 2012.
MAteJ tótH
slovenský atlét venujúci sa chôdzi na 20km a 50 km začal svoju
športovú činnosť v klube TJ Stavbár Nitra, od roku 2003 je
pretekárom klubu VŠC Dukla Banská Bystrica. V roku 2002
sa stal slovenským juniorským rekordérom v chôdzi na 10km
o tri roky na to v kategórii do 23 rokov na 20km. Na SP v chôdzi
v Chihuahue (Mexiko) zvíťazil na 50 km výkonom 3:53:30.
V histórii je po Jozefovi Pribilincovi druhý Slovák, ktorému sa to
podarilo. V roku 2008 sa zúčastnil LOH v Pekingu, kde v chôdzi
na 20 km obsadil 26. miesto. Na LOH 2012 v Londýne v disciplíne
chôdza na 50 km získal výborné 8. miesto s časom 3:41:24.
MÁriA CZAKovÁ
Slovenská reprezentantka v chôdzi na 20 km začínala svoju
športovú kariéru v Nitre no v súčasnosti je jej domovským klubom
VŠC Dukla B. Bystrica. Dvojnásobná majsterka Slovenska
na 20 km reprezentovala SR na LOH 2012 v Londýne.
MArCeL LoMNiCKÝ
Slovenský reprezentant v hode kladivom, pretekár TJ Stavbár Nitra ,
ktorého osobný rekord je 77,43 metrov. V boji o miestenku na Letné
olympijské hry 2012 porazil krajana a dlhoročnú stálicu tohto športu
Libora Charfreitaga. V Londýne sa mu ale nepodarilo prebojovať
do finále. S hodom 74 metrov v kvalifikácii obsadil 15. miesto.

ŠportovisKÁ
MestsKÁ HALA, Dolnočermánska, Nitra
• športová plocha s viacúčelovým ihriskom pre potreby sálového
športu (basketbal, volejbal, hádzaná, futsal, florbal a pod.)
• zariadenia slúžiace k športovej či relaxačnej aktivite
záujemcov - fitcentrum, lezecká stena, squash, posilňovňa,
malá telocvičňa (aerobik, pilates, kalanetika...)
ŠportovÁ HALA oLyMpiA, Chrenovská 16, Nitra
• športová plocha s viacúčelovým ihriskom,
malá telocvičňa, fitcentrum
ŠportovÁ HALA spU, Čsl. Armády 1, Nitra
• športová plocha s viacúčelovým ihriskom, krytý
bazén, fitcentrum, pohybové štúdio
FUtBALovÝ ŠtADióN, Jesenského 4, Nitra
NitrA AréNA, Jesenského 2, Nitra
• hokej, korčuľovanie, prenájom ľadovej plochy,
škola korčuľovania, brúsenie korčúľ
AtLetiCKÝ ŠtADióN tJ stAvBÁr
NitrA, Tr. Andreja Hlinku 55, Nitra
sKAtepArK, športovo-rekreačný komplex
Popradská – Kmeťova, Nitra
• multifunkčné ihrisko, skateboardová dráha, skateboardový bazén
MestsKÝ Kúpeľ, Kúpeľná 4, Nitra
• plaváreň, sauna
MestsKé KúpALisKo,
Jesenského 3, Nitra

www.sarznitra.sk
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