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Stará láska nehrdzavie. V plnej miere to platí aj v prípade hádzanárov a hádzanárok, ktorí/ktoré
ani po skončení aktívnej činnosti nezanevreli na svoj obľúbený šport a naďalej sa na športoviskách
venujú svojmu obľúbenému športu.
Bývalé viacnásobné majsterky republiky z Interu Bratislava sa tak naďalej stretávali pri
tréningovej činnosti v športovej hale SOUch Slovnaft vo Vlčom hrdle v Bratislave, kde pôsobil ako
riaditeľ školy Jaroslav Koukal, dlhoročný prezident hádzanárskeho oddielu Interu Bratislava.
Išlo o mimoriadne silnú a kvalitnú zostavu hádzanárok s reprezentačnými skúsenostiami – s
Vierou Datínskou a Máriou Králikovou, hráčkami Soňou Zemanovou (obe boli súčasne
zamestnankyňami SOUch Slovnaft),, Gitou Machánovou, Vlastou Mikulovou, či Lýdiou
Pálkovičovou. Postupne k nim pribudli i Elena Boledovičová, Mária Topercerová, Ľuba
Korytárová, Katarína Foglsingerová, sestry Viola Gaburová a Valika Pavlasová a súčasťou
tímu boli samozrejme aj ďalšie hráčky s kvalitnou výkonnosťou.
Pod hlavičkou Klubu športov ZO ZTŠČ Slovnaft sa tieto hráčky zúčastňovali tzv. turnajov
starších gárd. Medzi najkvalitnejšie podujatia tohto druhu patril Pohár Slovnaftu v hádzanej
starších gárd v kategóriách mužov a žien. Tento hádzanársky sviatok, ktorý sa konal v športovej
hale vo Vlčom hrdle v Bratislave, patril medzi najväčšie a najkvalitnejšie podujatia svojho druhu v
Strednej Európe. Organizátorom 16 ročníkov podujatia bol pedagóg SOUch Slovnaft, športový riaditeľ
Klubu športov ZO ZTŠČ Slovnaft a člen Rady zdravia Slovnaftu, a. s. pre šport Miroslav Izakovič. Na
tomto turnaji sa predstavilo veľké množstvo športových osobností, napr. slovenská učásť hádzanárok
v družstvách Slovnaftu, Štartu, Nitry, Trenčína, Partizánskeho, Šale, Hlohovca a učasť českých
hádzanárok v družstvách Zora Olomouc, Slávia Praha a Tatran Střešovice. Na turnaji sa predstavili
slovenskí hádzanári v družstvách Slovnaftu, Prešova, Martina, Michaloviec, Bošian, Novák, ale i českí
hádzanári v družstvách Hraníc, Sparty Praha, Uničova, ďalej i hádzanári francúzskeho Dijonu a
ďalších zahranićných tímov.
Domáce družstvo mužov SOUch Slovnaftu viedol počas tradičných turnajov tréner a brankár v
jednej osobe - Ladislav Javorka. Spolu s ním tvorili základ družstva zamestnanci Slovnaftu: brankár
Vlado Molnár, Tibor Matkovčík, Miroslav Darnádi, či Róbert Horňák, všestranný Jozef Vlašič
(prezentoval sa ako kvalitný brankár, ale i ako strelec družstva), Vojtech Odráška, Štefan
Ružička, Viliam Lančarič, Peter Blahút, či Juraj Darnádi a ďalší. Oporou družstva bol bývalý
československý reprezentant a hráč ČH Bratislava Mikuláš Čanda, ktorý viackrát získal ocenenie
najlepšieho hráča na Pohári Slovnaftu v hádzanej starších gárd v Bratislave, ale i na turnaji vo
francúzskom Dijone .
Kvalitné ženské turnaje na Slovensku organizovali napr. i Štart Bratislava, Trenčín, Nitra, či
Partizánske. Najvýznamnejším turnajom tohto druhu v Československu bol určite Medzinárodný
turnaj veteránov v Prahe na ktorom počet účastníkov presahoval aj vyše 100 družstiev z
viacerých štátov Európy súťažiacich v rôznych mužských i ženských kategóriách. Slávnostné
vyhodnotenie turnaja sa pravidelne konalo v pražskej Lucerne, odkiaľ si hádzanárky Slovnaftu neraz
odnášali pohárové ocenenia.
Pravidelným účastníkom Pohára Slovnaftu v hádzanej starších gárd v Bratislave bolo i
francúzske družstvo SNCF Dijon, ktoré zase recipročne pozývalo na podobný turnaj v Dijone aj
Slovnaftárov. Jedného takého ročníka hádzanárskeho turnaja starších gárd v Burgundsku, ktorý sa
netradične hral na trávnatom povrchu, sa tak súčasne zúčastnili i družstvá mužov a žien starších
gárd Slovnaftu.
Vďaka kontaktom s bývalou hráčkou Interu Bratislava Beatou Dadaiovou pôsobiacou v
hádzanárskom družstve Wurzburgu, boli nadviazané športové kontakty aj s ich družstvom. Nemecké
hádzanárky z Wurzburgu sa predstavili v Pohári Slovnaftu v hádzanej starších gárd v Bratislave a
hádzanárky Slovnaftu zase v bavorskom meste Wurzburg na turnaji Golden Girls.
Hlavnou myšlienkou týchto aktivít bolo, že bývalé aktívne hráčky i hráči hádzanej sa i ako
tzv. staršie gardy venovali pohybovej aktivite v ich obľúbenom športovom odvetví primerane
svojmu veku a zdravotnému stavu. A úroveň svojej športovej výkonnosti si mohli naďalej spoľahlivo
overiť aj na viacerých turnajoch na domácej pôde i za hranicami našej vlasti.
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Spoločné foto hádzanárok a hádzanárov Klubu športov Slovnaft
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Slovnaftárka Soňa Zemanová pri streľbe, vedľa nej Jana Kuťková zo Štartu

Momentka zo zápasu mužov Slovnaft Bratislava - SNCF Dijon (Francúzsko)

Ocenení jednotlivci na turnaji o Pohár Slovnaftu

Zľava: M.Ovorozak, V. Gaburová, Š. Ružička, M. Ďurišinová, J. Lukáč a A. Jastrabová
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Družstvo mužov Slovnaftu na turnaji v Prahe aj s bývalými reprezentantmi
Vladimírom Rančíkom a Mikulášom Čandom

Hádzanárky Wurzburgu a Slovnaftu na turnaji Golden Girls
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